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Orthopedagogiek van gedrags- en 
emotionele stoornissen 

1 INLEIDENDE LES 

1.1 DEFINITIES EN CLASSIFICATIES 
• Verschil tussen gedrags- problemen en stoornissen  

o Stoornissen  

▪ Ernstiger, intensief qua duur, gevolgen  

▪ Vaak invloed op volledige leefwereld, leven domineren 

▪ Hebben vaak hierover 

o Problemen  

▪ Minder ernstig  

• Verschil tussen  

o Klinisch-psychiatrische  

▪ CD/ODD, DSM-5 

▪ Manier om gedragsproblemen te omschrijven 

▪ Enger dan in andere def begrepen wordt 

▪ Iets afgebakender definiëren 

▪ Kritiek: weinig rekening houden met context 

o Empirische  

▪ Vb. ASEBA, CBCL, TRF, YSR 

▪ Meer dimensionele manier gedragsproblemen in kaart brengen  

▪ Kritiek: te vaag 

o Orthopedagogische  

▪ Broekaert, D’Oosterlinck, van der Ploeg, Grietens 

▪ Nadruk in dit vak  

▪ Andere accenten, niet beter/slechter 

▪ Vanuit meer orthopedagogisch perspectief  

o Beleidsdefinities  

▪ VAPH, GES/GES+ 

▪ Wat gebruikt wordt om HV mogelijk te maken  

▪ Toegang geven tot vormen van ondersteuning, bgl  

1.2 ORTHOPEDAGOGISCH PERSPECTIEF  
• 2 veelgebruikte termen  

o Kinderen met gedrags- en emotionele problemen  

▪ Overkoepelende beschrijvende term  

▪ Voor alle kinderen die zich zichtbaar ongewoon of abnormaal gedragen  

▪ Of die zichtbaar ongewone of abnormale emoties vertonen 

▪ Afgezien van ernst, oorzaak of context van het gedrag of de emotie 

▪ Normatieve definitie 

▪ Vanaf wanneer is gedrag gewoon of vreemd? Visies ≠ waardenvrij 
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o Probleemgedrag   

▪ Gedrag als strijdig met door hen en smlv gehanteerde normen en regels  

▪ En/of wanneer deskundigen dit gedrag als problematisch beoordelen  

▪ Obv valide kenmerken inzake psychische (on)gezondheid 

▪ ≠ actoren in definitie 

▪ Normativiteit en onduidelijkheid proberen vaster te zetten 

▪ Veel empirisch onderzoek  

• D’Oosterlinck: gedragsproblemen  

o Uiting van disharmonie in uitwisseling van  

▪ Kind  

▪ Omgeving  

o Gedragsproblemen in ecologische visie gesitueerd  

o Sterk op inwerken/opbouwen relatie  

o Belang van handelen: orthopedagogiek als handelingswetenschap  

1.3 PREVALENTIE  
• 10% waarvan 5% vd 10% ernstige gedragsproblemen  

• Prevalentie gedragsstoornissen gemeten dmv SDQ  

• Gedragsproblemen bij jongens is algemene trend met verhouding van 2:1  

• Jongens: externaliserende problemen 

• Meisjes: internaliserende gedragsproblemen   

• → Niet altijd zo: meisjes in GI hoge verhouding internaliserend en externaliserend gedrag 

1.4 ETIOLOGIE  
• Wisselwerking tussen  

o Biologische factoren  

o Psychologische factoren  

o Transactionele factoren  

• Biologische factoren  

o Onderzoek naar  

▪ Genetische oorzaken van gedragsproblemen  

▪ Problemen in autonome zenuwstelsels 

• Hypothalamus-hypofyse-bijnier as 

• Neurotransmissie 

• Hersencircuits : cerebrale cortex/amygdala 

• Psychologische factoren 

o Executieve functies 

▪ Instaan voor plannen en controleren van ons denken en doen 

▪ Reguleren van emoties  

o Sprake van problemen ovv sociale informatieverwerking 

o Essentieel in ons denken  

• Transactionele factoren  

o Vb.: ouderschapsvaardigheden, trauma, adversed childhood experience  

▪ ACE: voorspellen later leven vanuit meemaken traumatische ervaringen  

▪ Hoe meer stressoren, hoe negatievere uitkomsten  

▪ Mate vroegtijdig sterven: 10-20 jaar vroeger  
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o Eeuw van trauma informed werken  

▪ Inspelen op traume blijkt essentieel  

▪ Wat doen om negatieve uitkomstsituatie verbeteren?  

▪ Inzichten rond hechting vandaag stuk positiever en hoopgevender 

o Orthopedagogische luik  

o Omgevingsfactoren  

▪ Stress in het gezin 

▪ Sociaal-economische status  

▪ Leven in sociaal achtergestelde buurten  

• → Meer en meer evidentie voor oorzaken in de hersenen  

1.5 LES VAN VANDAAG: EERDERE LESSEN REVISITED: MODELLEN  
• Grote overkoepelende modellen 

o Gedragsproblemen zo complex dat 1 theorie faalt om alles te verklaren 

o In ons handelen ≠ disciplines integreren 

o ≠ Theoretische insteken helpen: complexe gedragsprobleem proberen doorgronden  

• Focus op  

o Psychoanalyse 

o Humanistische benadering 

1.5.1 Psychoanalyse 

• Mens als bundel driften die door opvoeding gesocialiseerd wordt  

• Freud (1856 -1939): grondlegger psychoanalyse 

o Gedrag gestuurd door (on)bewuste processen en conflicten 

o Elk gedrag = zinvol en intentioneel  

▪ Gedrag gericht op bevredigen basisbehoeften  

o Emotionele ontwikkeling 

▪ Bepaald door vroegkinderlijke ervaringen 

▪ Ontwikkelingsstadia 

o Emotionele stoornissen 

▪ Overmatige fixatie van libido-energie 

• Katexis: in bep fase teveel energie  

• → fixatie of regressie  

▪ Libido en agressieve drift niet geneutraliseerd 

▪ Bijzonder kenmerk: regressie  

▪ Basisbehoeften niet bevredigen op bepaalde leeftijd 

• Gedragsproblemen van hieruit verklaren  

• Carl Gustav Jung (1875-1961) 

o Bekend rond boeken archetypes in culturen  

o Complementariteit  

▪ Geloofde in overwinnen tegenstellingen  

▪ Geloofde niet in probs veroorzaakt door seksuele verdringingen (>< Freud) 

o Individuatieproces  

▪ Collectief onbewuste > persoonlijkheid onbewuste > onbewuste 

• Psychisch gedeeld gebied  

• Verschil van Westerse en Oosterse cultuur  

• Geleidelijk aan naar persoon zelf  
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▪ Libido  

• Drijvende kracht van ontwikkeling  

▪ Lustprincipe 

• Belangrijkste motiverende factor 

▪ Opvoeding is belangrijk instrument  

• Opvoeder als sleutelrol in opvoeden, ontwikkelen  

o Mogelijke oorzaken van gedragsproblemen  

▪ Intergenerationeel 

• Persoonlijkheid ouder aan basis van probs kind  

• Vb.: ouders zelf niet rijp genoeg voor kids  

• Vb.: kids in keurslijf duwen  

▪ Basis problemen met kind  

▪ ‘Ondeugende’ maakt integraal deel uit van psyche 

• Nauwe lijn tussen ondeugende en goede  

• Normatieve: doen dingen die dom, ondeugend, niet goed zijn  

• Bij kids vaak minder tolerant dan naar onszelf  

▪ Hersenletsel en epilepsie  

o Diagnostiek 

▪ Anamnese en droomanalyse  

▪ Aandacht opvoeders, stabiliseren, transactie ouder-kind-context  

• Reich (1961) 

o Voorloper biogenetica  

▪ Emoties kunnen zich verstoppen  

▪ Bevriezen in patserstructuren van je lichaam  

▪ Via therapie emoties naar boven krijgen  

o Karakteranalyse 

o Relatie tussen ego en es  

▪ Raakt lichaam en onbewuste aan  

▪ Verschil tussen iets cognitief verstaan en iets in erbaring voelen  

o Sterke link met psychofysieke  

• Adler (1932)  

o Grondlegger individuaalpsychologie  

▪ Psychologie van ondeelbare  

▪ Mensen niet in individuele kotjes opdelen  

▪ Voorloper ecologische visie vandaag 

• Verbondenheid 

• Holistische orthopedagogiek  

▪ Kadert individuele binnen gemeenschapsplek  

o Doelgericht menselijk bestaan  

o Zelfrealisatie  

• Rank (1929)  

o Focust op rol van de wil  

▪ Mogelijkheden keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen (>< Freud) 

▪ Met eigen wil sturing geven  

o Geboortetrauma = bron van angst  

▪ Fysieke breuk met moederfiguur  

▪ Diep gewortelde existentiële bron van angst 
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• Ferenczi (1926)  

o Weense school  

o Fylogenetische dimensie  

▪ Beschrijving hoe een groep organismen is ontstaan uit een andere groep 

o Belang van peri- en prenatale gebeurtenissen  

▪ Nadruk op alles wat zich rond de geboorte afspeelt 

o Voorloper van ecologisch denken  

▪ Ontwikkeling natuur en mensheid linken  

▪ Verbondenheid, deel van groter geheel, gezin  

• Lacan (1901-1981) 

o Imaginaire orde 

o Taal als structurerend element 

o Wording van het subject  

▪ Worden iemand in omgeving op bepaald moment 

▪ Breuk met mama geïnstalleerd  

▪ Vader vormt splitsing tussen moeder en kind  

• Naam van de vader 

▪ Kind wordt deel van talige orde  

• = symbolische orde 

▪ Kind ervaart groot gemis  

• Kan tot problemen leiden  

▪ Gemis niet oplossen: als eenheid creëert dan valt mens tot soort subject 

• Anna Freud (1895-1982) 

o Ik-psychologie  

▪ Identificatie met agressie van buitenwereld 

▪ Rol van het echo, de ik-functies  

▪ Invloedrijk aanwezig bij TG’s voor kids  

▪ Oorsprong van LSCI vandaag  

▪ Gaandeweg aangevuld tot gedragsmatige, cognitieve elementen  

o Kinderpsychoanalyse 

▪ Versmelting van libidineuze en agressieve driften  

▪ Continuïteit in opvang van kinderen  

▪ Beschrijven afweermechanismen  

• Hartman (1958) en Erikson (1950) 

o Onafhankelijk ego  

• Spitz (1945) en Bowlby (1966)  

o Nadruk op ontwikkelingspsychologische aspecten  

o Hechting 

o Hospitalisme  

▪ Kinderen op jonge leeftijd relaties missen  

▪ Roemeense tehuizen: anaclytische depressies  

▪ Verstoten menselijk contact 

▪ Experiment rond aapjes die zich hechten aan moederfiguur  

1.5.2 Humanistisch 

• Mens in zijn existentie 

o Sterktegerichte benadering 

• Totaaldenken en empirische basis  
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• Reactie tegen reductionisme en elementarisme 

o Te mechanistisch  

o Te lineair willen verklaren  

• Stichters humanistische psychologie  

o Bühler 

o Maslow (1972) 

▪ Psychologie als studie van filosofie, wetenschap en schone kunst  

▪ Via opvoeding naar creëren utopische smlv  

▪ Piramide van Maslow 

o Rogers (1970) 

▪ Mens = fundamenteel gericht op  

• Zelfactualisatie 

• Groei 

• Integratie 

• Relatie met anderen  

▪ Doel opvoeding: het echt zz worden  

▪ Cliënt centered therapy  

o Bügental  

• Geloof in positieve kracht van mens  

o Mens in essentie goed of potentie om goed te ontwikkelen 

o Mensen van aanleg groei en ontwikkelingskansen in zich 

o Opdracht onszelf maken 

▪ Eigen leven in handen nemen  

▪ Onszelf ontwikkelen  

▪ Zaken nastreven die we willen  

• Humanistische therapieën  

o Confrontatie  

▪ Mensen confronteren met 

▪ Inzicht geven in wat ze eigenlijk niet willen weten  

o Stimuleren tot verantwoordelijkheid totaalgedrag 

o Voorbeelden  

▪ Cliënt centered therapy 

▪ Logotherapie 

• Therapie rond zin van bestaan 

• Blijven doel hebben in leven is essentieel  

▪ Bio-energetica 

• Meer lichamelijke insteek  

▪ Lichamelijke structurele integratie  

▪ Bonding therapy  

• Stuk lichamelijk op mekaar liggen en uitbreken  

• Taal geven aan diepe onderliggende gevoelens  

• Diep gewortelde emoties  

▪ Gestalttherapie  

• Vandaag ook kijken naar postmoderne gedachten  

1.5.3 Gedragstherapie  

• Gedrag en conditionering 

• Zeer werkzaam en complementair met andere visies 
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• Focust sterk op gedrag 

• Evidence-based methoden gebaseerd op inzichten van deze perspectieven 

• Kunnen helpend zijn in werken met kids met gedragsproblemen 

1.5.4 Gezinstherapieën  

• Gezin op de voorgrond 

• Hoe met gezinssystemen samen aan de slag gaan 

• Multi-family groups  

1.5.5 Systeemdenken  

• Sociale netwerk krijgt plaats 

1.5.6 Integrale modellen  

• Orthopedagogische handelen integreert visies  

2 LIFE SPACE CRISIS INTERVENTION OF LSCI  

• Certificatieprogramma voor professionelen: met K&J die grensoverschrijdend gedrag stellen  

• Stappenplan vertrekken vanuit moeilijk/storend moment/conflict  

o Naar leersituatie komen  

o Zo leren juistere keuzes maken  

• Op goede manier leren omgaan met conflicten  

o LSCI ontdekt  

o Bewezen dat werkt, minder conflicten, beter resultaten in onderwijs  

o Ook voor EOG: ernstig grensoverschrijdend gedrag 

2.1 INTRODUCTIE  
• Life space crisis intervention 

o Therapeutische (methodische) verbale strategie  

▪ Meer methodisch dan therapeutisch  

• Pedagogisch handelen  

• Helende pedagogische omgeving  

▪ Spreken op zeer gestructureerde manier  

• Gigantisch creatief moeten zijn  

• Zelfdestructieve patronen van kids doorbreken  

• Probleemgedrag neiging zich te herhalen  

o Mogelijkheid schept hulp te bieden aan jongeren in crisis 

▪ Relatie met persoon moet positief zijn  

▪ Relatie verbeteren: anders geen positie  

• 3 mogelijke resultaten van crisis 

o Relatie kind-volwassene verbeterd 

▪ Geïnteresseerd in verhaal en leven K&J 

▪ Samen kijken: hoezo jongere in problemen gekomen? 

▪ Belangrijk: relatie aanhouden 

• Beroep doen op zelfregulatie/zelfbeheersing van persoon 

• Vertrouwen hebben 

 



Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen Huysentruyt Sara 

8 
 

o Relatie kind-volwassene onveranderd 

▪ Indien niet geïnteresseerd in K&J 

▪ Als persoon passeren, tot decor behoort, niet actief in relatie  

o Relatie kind-volwassene beschadigd  

o → Elke crisis/conflict: kans aan relatieopbouw doen  

▪ Met moeilijkste mensen op meest rustige/neutrale momenten 

▪ Attent zijn: wie zijn de kids waarmee eventueel spanning kan ontstaan 

▪ Hiermee een band proberen opbouwen 

• Creatieruimte waarin iemand ontmoet  

o Kans tot opbouwen relatie op neutrale momenten  

o Goede relatie → beter problemen oplossen 

o Vb.: Welke kids hebben moeilijkheden in september?  

▪ Proberen met hun ouders meteen relatie op te bouwen 

▪ Elk moment proberen een relatie te creëren 

•  Heldere verwachting opstellen  

o Vb.: 18 jarige roker waarschuwen, verwittigen, aangeven welke procedure  

o Apel doen op zelfregulatie/zelfbeheersing van persoon  

• Mens van nature tegenagressie indien getuige van agressie  

o Onrecht zien: zin om onrecht te neutraliseren 

o ‘Turning down the heat’: opleiding om tegenreactie te controleren  

• Vaardigheden LSCI = belangrijk   

o Agressief gedrag van K&J komen niet op afspraak 

o Agressie in het hier en nu  

o Onmiddellijk gepast antwoorden  

o Vb.: kinderen thuis mishandeld  

▪ Willen opvoeder in zelfde positie  

▪ Vader is erg, opvoeder is erger  

▪ Patroon die ze kennen, zorgt voor veiligheid  

2.2 HISTORIEK  
• Freud  

o Weerstanden, dromen, onderbewuste, vrije associatie 

o Vernieuwende psychologie later toegepast in vrij therapeutische gesprekken 

o Vooral volwassenen, meestal vrouwen 

o Anna Freud geïnteresseerd in K&J 

• Aichorn: leerling van Freud 

• Redl & Wineman 

o Redl: leerling van Aichorn 

o Ontmoeten elkaar in Amerika 

o Jongeren met meest agressieve gedrag in psychiatrie 

o Redl: discussie met psychiater wie leiding over groep heeft 

o Gebouw apart gebouwd om gasten in te steken 

o Freudiaanse therapie toegepast op jongeren om te zien of het bij hen past 

o Jongeren kwamen niet naar therapie: maakten constant ruzie 

o Observeren wat jongens in leefgroep deden = basis van LSCI 

o Later onderzoek: zeer juist gehandeld  
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• Long, Wood, Fecser 

o Nicolas Long: behavioristisch 

▪ Stage bij Redl, vaak zomerkampen 

▪ Psychoanalytische leer overgebracht door meester in praktijk  

▪ Long kwam Marie Wood tegen  

o Marie Wood 

▪ Ontwikkelingsstadia 

▪ Samenwerking tussen Wood en Long  

▪ Vertrokken van Freudiaanse aangevuld met ontwikkelingspsychologie 

o Fescer: lang PEC geleidt 

▪ Leidt nu LSCI instituut 

▪ Positive education programme 

• LSCI institute, Washington DC 

• LSCI in Europa  

• Socrates 

o Kinderen vandaag houden teveel van het leven. Ze hebben geen manieren, ze spotten 

met gezag, en hebben geen respect voor ouderen Ik kan enkel vrezen wat voor  

afschuwelijke wezens het zullen worden 

o Kinderen puberen = bron van nieuwe leven  

o Positieve energie  

o Kinderen willen wereld ontdekken  

o Niemand is goede leraar 

2.3 DE ZES NIEUWE-KANSEN-INTERVENTIES 
• Red flag 

o Geïmporteerde problemen 

o Emoties spelen in hier en nu, gebeurtenis niet in hier en nu  

o Vb.: ochtend ruzie met papa, later in turnles conflict en tegenreactie tegen leerkracht 

die hij in ochtend tegen vader wou geven.  

• Reality rub 

o Fouten in de waarneming 

o Werkelijkheid waarnemen op hun manier 

o Vb.: ik ben in de tuin ik ben niet aan de bal geweest en die is weggevlogen 

▪ Naïef en gaan mee in verhaal van kind, vragen stellen 

▪ In 1ste verhaal altijd voordeel van twijfel 

▪ Veel bij kinderen met ADHD: niet lang genoeg focussen en sociaal sequent  

• New tools 

o Gebrekkig sociale vaardigheden  

o Goede bedoelingen zien, helpen met sociale vaardigheden aan te leren 

o Vaak mensen met beperktere mogelijkheden 

o Vb.: ‘oogcontact maken’ maar iemand blijft oogcontact maken 

o Vb.: uitleggen wat knuffelen is, is moeilijk. Wanneer stoppen?  

• Symptom estrangement 

o Rechtvaardiging van beschadigend gedrag 

o Gasten die niet normen en waardengericht handelen 

o Kinderen die niet tot moreel gedrag leren komen 

o Vb.: gastje met mes voor meisje haar deur staat om te zeggen dat iets niet leuk is 
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o Confronteren op gedrag, proberen relatie te onderhouden 

o Niet doen dan zal boodschap niet aankomen 

o Wat ze vooral verliezen is echte vriendschap 

o Kinderen en jongeren die stelen, manipuleren 

• Massaging numb values 

o Gedrag gestuurd door schuld 

o Vaak trauma-achtergrond: mishandeld, mishandeld 

o In vecht-vlucht reactie  

o Schuldig voelen → nooit meer doen → 10 minuten later weer  

o Heftige kinderen, snel getriggered in pijn  

o Traumasensitieve behandeling zeer goed moeten begrijpen 

o Lastig: als je relatie aangaat, dan zal bij jezelf pijn doen  

o Minder mogelijkheden dan kinderen met een leeg hoofd.  

• Manipulation of Body Boundaries  

o Uitbuiting van peers  

o Kinderen die pijnpunten/triggers van andere kinderen zeer goed kennen 

o Manipuleren van emoties van andere mensen en dit ook gebruikt 

o Hoort niet, slachtoffer vaak new tools aanbieden 

o Valse vriendschappen: jij doet iets voor mij, ik geef iets terug, jij komt in problemen  

2.4 COGNITIEVE MAP VAN DE ZES FASEN VAN LSCI  

2.4.1 Diagnostische fasen  

= Beeld vormen van situatie een daarmee aan de slag gaan.  

• Fase 1: ontladen  

o De-escalatievaardigheden van volwassene 

o Intense gevoelens van jongere ontladen  

o Tegenagressie onder controle houden  

o Toewerken naar zelfcontrole  

o Eigen safety plan maken  

o Gevoelens erkennen  

o Vb.: rustruimte 

• Fase 2: tijdlijn  

o Terug in tijd gaan tot voor incident  

o Relationele vaardigheden om accurate perceptie van jongere op crisis krijgen  

o De 7 essentiële vragen  

▪ Waar? 

▪ Wanneer? 

▪ Doel? 

▪ Duur? 

▪ Frequentie? 

▪ Intensiteit? 

▪ Aanstekelijkheid?  

▪ NIET Wie: gevaar schuldindicatie 

▪ NIET Waarom: complex 

o Gebruik van bevestiging, zorg bieden 

o Via luistervaardigheden perceptie jongeren ontdekken  
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o Eerst reflecteren, dan gedragsverandering!  

• Fase 3: centrale thema  

o Welke interventie toepassen?  

o Diagnostische vaardigheden 

▪ Crisis 1/6 LSCI-patronen van zelfvernietigend gedrag vertegenwoordigt? 

o Identificeer centrale thema  

o Selecteer gepaste nieuwe-kansen-interventie 

2.4.2 Nieuwe-kansen-fasen  

• Fase 4: inzicht  

o Klinische vaardigheden 

o Persoonlijk inzicht en rekenschap bij jongere nastreven  

o Ordenen en bijbrengen dat zij patroon ook herkennen 

o Patroon zelfvernietigend gedrag ontdekken  

• Fase 5: nieuwe vaardigheden  

o Kritiek LSCI: inprenten op hoe fout gelopen, minder op hoe zou kunnen 

o Empowerment-vaardigheden  

▪ Om jongere sociale vaardigheden aan te leren  

▪ Om patroon van zelfvernietigend gedrag te overwinnen  

• Fase 6: transfer van het leren 

o LSCI = moment van inclusie 

o Vragen? Nieuwe vaardigheden? → uitleggen aan leerkracht  

o Consultatie- en samenvattingsvaardigheden  

▪ Jongere helpen klas opnieuw binnengaan  

▪ Nieuwe vaardigheden bekrachtigen en generaliseren  

o Vb.: kids in onveilige omgeving opgegroeid zullen zich veiliger voelen in situatie waar 

bedreiging dreigt dan kids die in veilige omgeving zijn opgegroeid 

2.5 ALGEMEEN LSCI 
• Hoe kids verantwoordelijkheid voor hun antisociaal gedrag leren aanvaarden 

• Kids psychologisch sterker maken: zelf juiste keuzes maken 

• Kids leren dat keuzes leiden tot  

o Verantwoordelijkheden  

▪ Voor eigen antisociaal gedrag 

▪ Vraag is niet wie begonnen is, maar wie gestopt is 

o Consequenties 

• Zelfregulatie pas mogelijk als  

o Kids/jongeren mensen en gebeurtenissen begrijpen  

▪ Dan pas tot zelfregulatie komen  

o Motivatie is om minder leuke condities te veranderen  

o Kids/jongeren de volwassenen vertrouwen  

• Doel LSCI: zelfregulerend op waarden gebaseerd gedrag  

o Welke visie zit hierachter? Wie stuurt gedrag aan?  

o Skinner en Pavlov: gedrag is aangeleerd gedrag en wordt bepaald door omgeving 

o Proberen teruggaan naar kern van persoon  

o Verantwoordelijkheid  
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2.6 VERSCHILLEN TUSSEN PSYCHOLOGISCHE WERELDEN: KINDEREN EN VOLWASSENEN 
• Kids zijn totaler, gebruiken minder spraak op bepaalde leeftijd  

 

• Brein jongeren niet in staat veel te combineren  

o Puberteit = groei in brein  

o Connectie van verhaal kwijt  

o Brein rijp op 23 (V) en 25 (M) jaar  

o Als laatste ontwikkel je stopreactie  

• Denken 

o Irrationeel: oplossingen die niet werken, maar je denkt van wel  

o Cognitieve val: te snel tot beslissing komen  

• Voelen  

o Overweldigend, explosief: gevoel komt massaal binnen  

• Één beeld tegelijk zien  

o 1 beeld op voorgrond, ander op achtergrond  

o Denken verlaten of meegaan in verhaal van kind  

o Verhaal uit deins ogen te snappen 

• Vier types stress  

o Ontwikkelingsstress 

▪ Vb.: op potje plassen  

▪ Samenhang van  

• Moment: er klaar voor zijn  

• Stappen die je moet zetten 

o Psychologische stress 

▪ Vb.: Stress omdat je ouders ruzie maken, in de klas overvraagt wordt, etc.  

▪ Gepest worden kan veel stress geven 
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o Realiteitsstress 

▪ Vb.: over klimaat, overstromingen, natuur die verandert 

o Fysieke stress  

▪ Pijn = grootste bron  

o → Openstaan voor verhaal kids, voor bronnen stress 

▪ Soms niet in staat tot functioneren  

▪ Kan veel door elkaar hebben  

2.7 STADIA BINNEN DE ONTWIKKELING VAN KINDEREN  

 

• Emoties niet volledig sturen 

o Gedrag willen sturen dan onze cognitie boven emotie houden 

o Van nature gericht op overleven 

• Niet nadenken over automatisch voor je geregelde zaken 

o Emotioneel brein geactiveerd  

▪ Gemaakt om te overleven 

o Via ogen naar thalamus een signaal als je iets ziet 

▪ Geeft onmiddellijk signaal naar vecht-vluchtrespons 

▪ Later gaat dit naar visuele cortex 

▪ Later cognitieve brein  

o Vooral voorkomen dat emotionele brein op hol slaat 

o In emotioneel brein geopend, getraumatiseerd of pijnplek  

▪ Snel getriggerd in emotioneel brein  

▪ Heel snel gaan gebruiken 

o Getraumatiseerde of emotioneel wakkere kids 

▪ Stellen rapper gedrag/getriggerd 

• Komen sneller uit hun hoekje 

▪ Gevoed door ouders  

• Vooral lastig bij dominante vader 

• LCSI 

o Eerst veiligheid bieden 

o Daarna op cognitie sprake doen  

▪ Zo in vervolg emotionele brein onderdrukken  
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o Kijken naar gedrag 

▪ Wanneer doet kind wat  

▪ Begrijpend opstellen tov kind 

o Voor jezelf safetyplan opmaken  

2.7.1 Cognitieve theorie  

• Stroom van bewustzijn  

o Continue vloed van observaties  

o Gedachten in heden  

o Leven in het hier en nu 

o Kan niets veranderen aan uur geleden en niets doen aan volgend uur 

o Brein, cognitie in staat wereld waarnemen  

▪ Wereld waarnemen obv voorafgaande situaties 

▪ Vb.: Met honger door stad wandelen dan zie je meer restaurants 

o Gebaseerd op ervaringen  

o Gestuurd door taal  

o Kinderen kunnen woordenloos zijn, maar nooit gedachtenloos 

▪ Zijn overstroomd met “bewustzijn”. 

▪ Verward of stil als ze ≠ gedachten ordenen op zoek naar antwoord 

• Perceptuele set  

o Fundamentele opvattingen  

o Gebaseerd op persoonlijke geschiedenis 

o Niet altijd vat op ons denken 

o Experiment waarin mensen lieten solliciteren om graficus te worden 

▪ Ons brein capteert dingen die we al dan niet toelaten tot ons bewustzijn  

o Uit ervaringen opgebouwde, door huidige waarneming  geactiveerde denkpaden 

o Opvattingen gebaseerd op persoonlijke ervaringen beïnvloeden   

▪ Stroom van bewustzijn 

o Ervaringen worden gefilterd door onze perceptuele set  

▪ Vormen onze gedachten over gebeurtenissen 

• Actieve zelfspraak  

o Bewust intern dialoog  

o Gefilterd door perceptuele set  

o Tegen jezelf spreken om geheugen te activeren 

o Perceptuele set brengt interpretatie van gebeurtenis teweeg 

▪ Beïnvloedt wat we zeggen tegen  onszelf, onze interne dialoog. 

o Zelfspraak genereert associatieve gedachten 

▪ Het is niet de gebeurtenis die gevoelens doet ontstaan 

▪ Maar hoe we erover denken 

o Vaak voorkomede irrationele opvattingen bij K&J  

▪ = gedachten die niet helpen om vrolijk te zijn  

▪ Ik moet goed zijn in alles wat ik doe (anders ben ik een mislukkeling). 

▪ Iedereen moet mij graag hebben (anders ben ik een loser). 

▪ Als mensen dingen doen die ik niet graag heb, dan zijn het slechte mensen 

(en  moeten ze gestraft worden)! 

▪ Iedereen moet steeds mijn manier volgen (anders ben ik niet belangrijk). 

▪ Iedereen moet mij steeds eerlijk behandelen (omdat ik daar recht op heb). 
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2.7.2 Cognitieve herstructurering  

• Om percepties en gedachten te veranderen  

o Jongeren aanspreken op zelfspraak 

o Steunende mantra’s in hoofd houden  

▪ Vb.: praten helpt 

▪ In kleuterklas liedjes op te ruimen 

• Vereist excellente luistervaardigheden, incl.  

o Aandacht vaardigheden  

o Decodeer vaardigheden  

▪ Achter gevoel kijken wat motivatie zit  

▪ Welk gevoel stuurt handelen?  

o Respondeer vaardigheden  

▪ Open houden, erkenning geven  

▪ Vb.: ik zag dat je heel boos werd  

• Je kan zelfspraak van jongere veranderen  

2.8 HOE STRESS GEDRAG KAN AANSTUREN: DE CONFLICTCYCLUS DR NICHOLAS LONG  

 

• Onder druk komen, connectie maken  

o Obv connectie gedachten oproepen  

o Gevoelens secundair opgeroepen ervaren gevoelens  

o ‘Emoties’ en ‘gevoelens’ te veel door elkaar gebruikt  

o Reactie van ander: stress stijgen en/of dalen  

• Kids in stress wekken gevoelens op bij volw 

o Niet getraind? Volw zullen gedrag spiegelen  

o Natuurlijke reactie  

o Niet wat kids nodig hebben  
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• Als je ze niet doorbreekt, wordt opeenvolging van conflictcyclussen een crisis  

• Crisis als kind emotioneel gebaseerd gedrag stelt  

• Verklaren hoe conflict in elkaar zit  

o Begrijpen wat er gebeurd is, waarom kind zo gehandeld heeft 

• Stress dalen 

o Vb.: kind speelt buiten, er komt iemand waarmee het niet klinkt in de buurt 

▪ → Nabij zijn 

o Stress in contextfactoren waar we erkenning rond geven, luisteren 

• Gedachten kaderen 

o Hoe denk je erover, hoe dit oplossen? Hoe helpen?  

o Vb. red flag denken dat niemand probleem ziet, begrijpt en niet geholpen wordt  

• Gevoelens verwoorden 

o Zal helpen om minder destructief gedrag te stellen 

o Niet mee eens, dan werkt onze aanpak niet 

• Alternatief gedrag aanleren: die wel rationeel helpend gedrag is 

o Vragen aan omgeving om anders te reageren  

o Safety plan, samen kijken, hoe anders verwoorden  

• Onthoud: tijdens de crisis  

o Handel als een thermostaat  

o Niet als een thermometer  

• Jij-boodschappen laten conflictcyclus escaleren  

o Schuldindicerende boodschappen  

o Versterkt tegenreactie  

o Beroven jongeren van hun waardigheid  

o Woede, wrok en gebrek aan respect  

• Ik-boodschappen  

o Lokken minder agressie uit 

o Zijn minder bedreigend voor anderen. 

o Zijn vb. van eerlijke communicatie tussen mensen 

o Moedigen communicatie aan 

o Helpen bij onderbreken van machtsstrijd 

o Helpen om op gezonde manier stress te ontladen bij volwassene 

o Modelleer je coping-gedrag en respect  

o Jongeren meer geneigd te luisteren  

• Structuur is zoals leuning op hoge brug  

o Mag niet beklemmend zijn  

o Geen inperking van vrijheid nodig 
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• De heilige koe  

o Groepscultuur 

o Hardnekkig? Opnieuw in vraag stellen?  

o Dingen die insluipen in bepaalde werkingen  

• Bestraffing  

o Overschat  

o Leidt zelden tot zinvolle resultaten van groei en verandering 

o Zonder communicatie en steun niet leidt tot inzicht  

o Noden van kinderen voorop zetten  

2.9 LUISTERVAARDIGHEDEN  
• Effectief luisteren: 3 vaardigheden  

o Aandacht geven  

▪ Gefocust zijn  

▪ Kijken wie voor je zit  

o Responderen  

▪ Juiste antwoorden geven  

▪ Om aan noden te voldoen  

o Decoderen  

▪ Emotie achter gedrag zoeken, benoemen  

▪ In gesprek brengen 

▪ Kijken wat bron van handelen is  

▪ Gevoel met gedrag van kind verbindt 

• Kind dit accepteert 

• Dan minder geneigd om dit gevoel in destructief gedrag te uiten 

o Dit alles op sensitieve manier  

• Verbale en non-verbale communicatie  

o Betekenis van elke interactie is resultaat van  

o 55% Gezichtsexpressie 

o 38% Toon van de stem  

o 7% woorden  

o = 100% Communicatie  

• Luisteren naar wat niet gezegd wordt 

o Tussen de lijnen lezen  

2.10 RED FLAG – NIEUWE-KANSEN-INTERVENTIE 
• Voorbeeld Le gamin à velo  

o Grijpt vrouw vast in wachtzaal  

o ‘Mag mij vastnemen, niet zo hard want je doet me pijn’ 

o ‘Ik denk dat het aangrijpend is om je appartement zo te zien’ 

o Vrouw die met fiets komt: reality rub  

▪ Wil niet aanvaarden dat vader fiets verkocht heeft  

▪ Nog steeds loyaliteit  

o Brein en loyaliteitsbanden zijn zoekende  

▪ Ontwikkelen energie  

▪ Stressbron die kind wil behandelen  

▪ Actief aanpakken  
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• Voorbeeld kabouter Wesley en lotto  

o Lotto is 1 en Wesley heeft lotje 2 > ontgoocheling 

o Goeiemorgen is voldoende om volle lading te krijgen  

• Meeste jongeren met problemen willen hun verhaal vertellen  

o Missen de nodige vaardigheden en vertrouwen  

o Daardoor problemen bij creëren  

o Spanning en stress opgebouwd 

o Er gebeurd niets constructief mee 

• Red Flag crisis  

o Meest explosieve en moeilijkste te hanteren  

▪ Lastig niet in tegenagressie gaan  

▪ Zelf geraakt worden door kwaadheid/frustratie kind  

▪ Moeilijk opstart naar LSCI-gesprek  

o Jongere actief weerstand biedt tegen hulp  

o Wild om zich heen spartelen lokt vijandschap uit bij anderen  

o Stress  

▪ > Adrenaline stijgt, zelfcontrole  

▪ > Probleem escaleert, niet opgelost, nog stressfactoren  

▪ > Adrenaline op korte tijd meer stijgen  

▪ > Uitbarsting + zakken adrenaline  

▪ Gebeurd iets in afkoelingsfase, dan opnieuw stijgen  

▪ Einde: adrenaline laag, onder basispijl  

o Kan lang duren: in beleving van jongere komen! 

o Rustruimte! 

• Quote: “Wanneer je in water springt om verdrinkende jongere te helpen, eindig je vaak  

worstelend met hem.” 

o Mantra voor opvoeder: niets komt van niets  

o Niets is zo klein dat het niet buiten proportie kan worden geblazen  

o Kwaadheid is er niet zomaar  

• Belang van ontlading  

o Lastigste fase = eerste fase 

o Vaak persoonlijk spelen  

2.10.1 Red Flag: gebruik bij jongeren die 

• Op normale regels en procedures reageren met emotionele uitbarsting  

• Volwassenen uitdagen tot machtsstrijd  

o Uiteindelijk tot meer afwijzing en vervreemding leidt  

o Verschuiven van emoties tegen anderen  

2.10.2 Red Flag: proces 

• Perceptie van jongere 

o Iedereen is tegen mij  

o Niemand begrijpt wat ik doormaak  

1. Merk op dat gedrag van jongere vandaag anders is  

2. Ontlaad zelfvernietigend gedrag  

o Bepaal bron van zelfvernietigende gevoelens en gedrag 

3. Controleer tegenagressie  

o Terwijl je door ≠ lagen van weerstand probeert te komen  
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2.10.3 Red Flag: doelen  

• Identificeer bron van Red-Flag probleem 

o Carry-in  

▪ Stress van buitenaf binnengebracht in bepaalde setting  

▪ Vb.: Op schoolbus kind ten onrechte opmerking en schorsing dreigt > gedrag 

kan gedempt worden, maar emotioneel opgekropt 

o Carry-over  

▪ Stress van op bepaalde plaats overgebracht naar andere plaats 

▪ Binnen zelfde setting  

▪ Vb.: opmerking lrkr wiskunde, uitvliegen tegen lrkr geschiedenis  

o Tap-in  

▪ Ouder persoonlijke pijn aangewakkerd in hier en nu  

▪ Vb.: liedjes, filmfragmenten  

• Problemen die kids veroorzaken ≠ oorzaken van hun probleem  

2.10.4 Red Flag: nieuwe inzichten bij jongere  

• Heftige emotie in explosief gedrag > nieuwe problemen 

• Iemand begrijpt mijn echte problemen 

o Doorziet mijn gedragspatroon van verschuiving 

• Zelfzorg door probleem met iemand te delen 

2.10.5 Werkwijze tijdens Red Flag 

• Fase 1: ontladen  

o Ontladen van emoties 

o Erken gevoelens van jongere 

o Communicatie onderhouden 

o Vaak bevestigen 

o Tonen van oprechte interesse in jongere 

o Langdurige fase 

• Fase 2: opbouwen van tijdlijn  

o Ga terug in tijd tot moment voor stressvol moment 

o Ga terug voorwaarts, en neem waarneming, gevoelens, gedachten mee 

o Maak een ‘beeldverhaal’ van het gebeuren 

o 7 elementen: waar, wanneer, doel, duur, frequentie, intensiteit, aanstekelijkheid 

• Fase 3: centraal thema bepalen  

o Jongere over-reageert op regels en procedures met emotionele uitbarsting 

o Jongere verschuift zijn gevoelens 

o Jongere stoot bronnen af die hem helpen omgaan met stress 

• Fase 4: Inzichtfase 

o Erkennen dat jongere gevoelens verschuift 

o Erkennen dat jongere bronnen van steun afstoot 

o Jongere helpen om gebeuren vanuit ander standpunt te bekijken  

▪ Zo eigen bijdrage tot probleem herkennen 

o Samen met jongere bron van probleem identificeren 

o Als jongere zijn rol erkent 

▪ Nagaan of dit eerder gebeurde 

▪ Of er een vast patroon achter zit 

o Aangeven dat hij iets belangrijks leerde 
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• Fase 5: nieuwe vaardigheden  

o Manieren aanleren om met heftige emotie te (h)erkennen en ermee om te gaan 

o Bij wie kan hij terecht om over zijn gevoelens te praten? 

o Plan concreet uitwerken 

o Modelling of rollenspel gebruiken om toekomstige communicatie te faciliteren 

• Fase 6: terug aansluiten bij de groep 

o Informeer collega van gemaakte plannen en vraag hem de jongere te ondersteunen 

o Bereid jongere voor om terug aan te sluiten bij groepsgebeuren 

o Neem ook zorg op voor collega’s 

2.11 NEW TOOLS – NIEUWE-KANSEN-INTERVENTIE 
• Meeste termen van Fritz Redl  

• Oorspronkelijke term: new tools Salesmanship  

o Ergens nieuw in een groep, dan jezelf verkopen  

o Jezelf van beste kant laten zien  

o Afstemmen hoe groep functioneert  

o Sommigen die ervaring van afstemming niet  

o Redl: new tools nodig zodat afhankelijk van situatie sociale vaardigheden hebben  

2.11.1 New tools: gebruik bij jongeren die  

• Goedkeuring van volwassenen of leeftijdsgenoten zoeken  

o Maar over onvoldoende sociaal gedrag beschikken om die te krijgen  

o Willen tonen dat ze hun best doen   

▪ Loopt fout door onhandigheid  

▪ Krijgen dan onder hun voeten  

o Vb.: wil meedoen met voetbal, vraagt niet, krijgt op zijn oren  

• Verwarring, frustratie of schaamte ervaren bij gemaakte fouten  

o Moeten kunnen aantonen dat bedoelingen van K&J oké zijn  

o Leggen de lik niet  

o Trappen vaak in de val  

o Tast zelfbeeld aan: het loopt altijd fout  

2.11.2 New tools: proces 

• Perceptie van jongere  

o Ik wil het goede doen  

o Maar het loopt altijd fout af 

1. Na de-escalatie, probeer accurate tijdlijn te verkrijgen 

o Gevoelens erkennen ‘oké, je bent boos’  

o Iemand die weet dat het niet goed ging  

2. Herbekijk samen met jongere tijdlijn  

o Conflictcyclus!  

o Zoeken naar connectie die fout loopt 

o Verbind of interpreteer jongere zijn intenties en gedrag 

o Irrationele gedachten <> stress > gedachten/gevoelens > gedrag > reactie > stress 

3. Wanneer jongere kan focussen op zijn goede intenties  

o Ipv op ongewenst gedrag 

o Bevestig dan die goede intenties 

o Positief gedrag  
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4. Bekrachtig dat jongere en team aan ‘dezelfde kant’ staan  

o Jongere wil vrienden maken (of leren, succesvol  zijn, …)  

o Team wil voor hem hetzelfde 

o Zoeken naar gemeenschappelijkheid  

5. Wanneer positieve relatie is opgebouwd, ga dan verder naar doelen 

o Intenties, bedoelingen zijn goed en dan?  

2.11.3 New Tools: nieuwe inzichten bij jongere  

• Ik heb de juiste bedoeling 

o Maar ik heb hulp nodig om te leren sommige dingen beter te doen 

• Ik weet dat als ik hulp krijg en oefen, de dingen beter zullen gaan 

• Ik kan leren om het juiste te doen en  

o Vrienden te maken 

o Op te schieten met volwassenen  

o Succes te bereiken in de dingen die ik probeer 

• Goede interventie dan inzicht van jongere oké  

2.11.4 New tools: doelen  

• Jongeren op nieuwe manier  

o Over dingen leren nadenken 

o Emoties begrijpen  

o Nieuwe ‘leeftijdsadequate’ sociale vaardigheden inoefenen 

• New Tools voor jongeren die in 1ste instantie juiste intentie hadden 

o Terwijl andere interventies nieuwe sociale vaardigheden aanleren  

• Fase 5 vaardigheidstraining en oefening 

o Specifiek van belang 

o Hier gaat het over mensen die vaardigheden niet hebben  

2.11.5 Werkwijze tijdens New Tools  

• Fase 1: ontladen  

o Steunen van jongere 

o Constructieve communicatie onderhouden 

▪ Gaat nu slecht met je  

▪ Ik zie dat je aan het wenen bent  

▪ We gaan bekijken wat er precies aan de hand is  

o Erkennen van gevoelens van jongere 

o Veelvuldig bevestigen 

• Fase 2: opbouwen van tijdlijn 

o Ga terug in tijd tot moment voor stressvol moment 

o Ga terug voorwaarts en neem waarneming, gevoelens, gedachten mee 

▪ Niet zozeer op zoek naar waarheid  

▪ Weten waarover het gaat 

▪ Geïnteresseerd in connectie gevoelens – gedrag en gedrag – reactie  

o Maak ‘filmisch verslag’ van het gebeuren 

▪ Zo loskomen van conflict  

▪ In tijdlijn initiële stress ontdekken  

▪ Bevragen, terugkoppelen, herhalen  

o Zeven elementen: waar, wanneer, doel, tijd, frequentie, intensiteit, aanstekelijkheid 
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o Detecteer of jongere sociaal lonende resultaten nastreefde 

o Vragen zoals 

▪ Wat dacht je te doen? Was het vervelend voor u? wat heb je dan gedaan?  

▪ Wat is duwen? Is dat met je hand of met volle aanloop? DETAILS!  

▪ Hoe lastig is dat voor je? Hoe heeft de ander gereageerd?  

o Psychologische werelden  

▪ Verlaten ons manier van denken  

▪ Proberen inleven in verhaal  

• Fase 3: centraal thema bepalen  

o Jongere heeft positieve gevoelens en goede bedoelingen 

o Hij/zij mist nodige aanvaardbare sociale gedragingen  

▪ Om hun positieve gevoelens en hun goede bedoelingen over te brengen 

• Fase 4: inzichtfase  

o Enige nieuwe-kanseninterventie waarbij begeleider inzicht verwoordt 

▪ Vb.: “Bedoel je dat je hem sloeg, pestte, duwde, … omdat je zijn vriend  wou 

zijn, wou tonen dat je er bij wil horen, wou je best doen op  school, ...” 

o Begeleider steunt goede intenties  

▪ Vb.: “Je hebt juiste houding, je wil goed doen op school, vrienden maken, Wij 

willen hetzelfde. Met goede houding, kun je nodige vaardigheden leren.” 

o Sociale vaardigheden  

▪ Gaat vaak over inleven in anderen  

o Zelf inzicht er moeten brengen  

• Fase 5: nieuwe vaardigheden  

o Gebruik sociale vaardigheidstraining om aangepaste vaardigheden aan te leren 

▪ Als die er zijn kan je hierop terugvallen  

▪ Vb.: rots en water (turnen), beter als water tussen situatie begeven  

o Werk plan uit om nieuw aangeleerde vaardigheden te oefenen in reële situaties 

▪ Hebben niets anders dan een hamer, wij geven schroevendraaier 

▪ Aantonen wat met schroevendraaier doen  

o Zit vaak in heel concrete dingen  

o Maak overzicht van alternatieven om gewenste resultaat te bereiken 

▪ Wishfull thinking  

▪ Kids met weinig sociale vaardigheden  

▪ Vb.: ervaren dat grappig zijn dus altijd moppen  

o Help jongere te kiezen uit voorgestelde alternatieven 

▪ Wat best past bij jongere  

▪ Gekozen alternatieven moeten realistisch en haalbaar zijn 

▪ Hou keuzes eenvoudig en haalbaar, in kleine, opeenvolgende stappen 

• Fase 6: terug aansluiten bij de groep  

o Jongere voorbereiden om aan te sluiten bij groepsgebeuren 

o Leerkrachten en begeleiders informeren  

▪ Over gemaakte plannen en hen vragen om jongere aan te moedigen 

▪ Wanneer nieuwe vaardigheden aanwend 

o Wat hebben we afgesproken?  
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2.12 MASSAGING NUMB VALUES – NIEUWE-KANSEN-INTERVENTIE  
• Numb: verdooft (letterlijk)  

• Numb values: gedoofde waarden  

o Hebben waarden wel in zich, kunnen er niet op terugvallen  

o In eerste instantie over zelfbeheersing  

o Eerst doen denken bij teveel stress  

▪ Gevolg: schuldig en beschaamd voelen  

o Vinden zichzelf niet veel waard  

o Niet genoeg zelfvertrouwen 

o Gedrag, praten, interacties dingen doen voor bevestiging van neg zelfbeeld  

2.12.1 Massaging Numb Values: gebruik bij jongeren die  

• Gevoel van waardeloosheid, schuld, gebrek aan zelfwaarde → zelfdestructief gedrag  

• Impulsief gedrag stellen, daarna schuldig over gedrag 

o Gebrek aan zelfcontrole  

o Vaak negatieve opmerkingen ‘weeral jij’ 

• Overspoeld door intense gevoelens van  

o Verlatenheid 

o Ontoereikendheid  

o Onterechte schuld  

o Zoeken straf om hun schuldgevoel weg te werken 

• Boosheid internaliseren 

o Zich verantwoordelijk voelen voor alles wat verkeerd gaat in leven 

o ≠ internaliserend gedrag  

• Negatief over zichzelf spreken 

o Negatief zelfbeeld opbouwen 

▪ Irrationele gedachten  

o Zelfbeschadigend gedrag kunnen stellen 

• Verdriet en schuld  

o Vaak woordenloze schreeuw voor straf en hulp  

o Bij irrationele gedachten  

2.12.2 Massaging Numb Values: conflictcyclus  

• Irrationele opvatting 

o Laag zelfbeeld 

o ‘Niemand ziet mij graag’ 

• Stress 

o Angst voor relatie/afwijzing wordt getriggerd 

o Door gebeurtenis in het hier en nu 

• Gevoel/gedacht 

o Opgekropt verdriet en schuld 

o ‘Het is mijn schuld, dus ik moet boeten’ 

• Gedrag: destructief 

• Verwachte reactie van anderen: afwijzing en straf 

• Stress: daalt 

• Irrationele opvatting bevestigd: ‘niemand ziet mij graag’ 
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2.12.3 Massaging Numb Values: proces 

• Perceptie van jongere  

o Ik ben slecht persoon  

o Ik kan niets goed doen  

o Ik kan mezelf niet controleren en moet daarvoor gestraft worden  

1. Internaliserend patroon: tijdens fase 1 kind steunen om mee te werken met interventie 

2. Geef voldoende bevestiging en reflecties over  

o Numb values in niet-stressvolle situaties wel onder controle  

o Bestaande wenselijke attitudes 

o Kenmerken  

o Gedrag zoals vriendelijkheid, eerlijkheid en vriendschap. 

3. Vermijd schuldinducerende boodschappen 

4. Bevraag irrationele gedachten 

o Inclusief magnificatie en emotioneel redeneren 

o Vb.: ‘ik ben vreselijk persoon’ 

o Waarom zou je niets goed kunnen? Waarom nietsnut?  

5. Focus op controle-kant, niet op impulsieve kant 

o In conflict nog momenten van zelfcontrole  

o Soms zeer klein maar net die dingen aangrijpen  

o ‘Gelukkig schop je maar op een stoel en niet op mij’ 

• Zelfvernietigende en degraderende uitspraken  

o Ik ben niets waard 

o Het zal wel weer mijn fout zijn  

o Ik wou dat ik nooit geboren was 

o …  

• Cognitieve vallen  

o Alles of niets denken  

o Magnificatie 

o Emotioneel redeneren  

2.12.4 Massaging Numb Values: nieuwe inzichten bij jongere  

• Triggerende situaties en groepsdruk (h)erkennen   

o Er gepast mee leren omgaan 

• Het is niet omdat ik een fout heb gemaakt dat ik  een slecht persoon ben. 

• Deel van mij leert om te zeggen: ‘Ik heb controle, ik kan mezelf stoppen.’ 

2.12.5 Massaging Numb Values: gebruik bij jongeren die  

• ‘Massage’ van eigen noden 

• Jongere helpen beseffen dat ongelukken kunnen gebeuren 

o Dat hij fouten of slechte beslissingen kan maken  

o Zonder zich achteraf waardeloos te moeten voeten 

• Jongere zijn zelfcontrolemechanismen verbeteren 

o Hem ernaar helpen luisteren 

2.12.6 Werkwijze Massaging Numb Values 

• Fase 1: ontladen 

o Kind of jongere steunen 

o Communicatie onderhouden 



Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen Huysentruyt Sara 

25 
 

o Gevoelens erkennen 

o Heel veel bevestiging geven 

• Fase 2: opbouwen van tijdlijn 

o Ga terug in tijd tot moment voor stressvol moment 

o Ga voorwaarts en neem waarneming, gevoelens en gedachten mee 

o Maak ‘beeldverhaal’ van gebeuren 

o 7 elementen: waar, wanneer, doel, duur, frequentie, intensiteit, aanstekelijkheid 

o Kids gaan vanalles aanrijken om overtuigen dat niet ertoe doet 

o Als bgl proberen omdraaien, kijken naar pos 

• Fase 3: centraal thema bepalen  

o Jongere heeft ‘emotioneel’ gehandeld  

▪ Voelt extreme wroeging 

o Jongere laat diep schuldgevoel zien 

▪ Op zoek naar straf om met diepe angst om te gaan 

• Fase 4: inzichtfase 

o Fout maakt iemand niet waardeloos 

o Er is vorm van zelfcontrole, want je bent ergens gestopt 

o Zelfcontrole kan je aanleren 

o Straf zoeken kan patroon zijn 

o Gevoel en gedrag kan je koppelen 

o Soms kan je te sterk emotioneel focussen 

o Gevoelens delen met volwassene die je vertrouwt  

▪ Goede manier om met angst om te gaan 

o Ovv zelfbeeld is inzicht ingewikkelder  

▪ Wat je doet doe je om negatieve reactie uit te lokken  

▪ Cognitief beginnen  

▪ Helpen cognitief benaderen  

• Fase 5: nieuwe vaardigheden  

o Cognitieve controle op gedrag oefenen  

o Bij welke volw wenst hij regelmatig langs te gaan voor babbel?  

o Afhankelijk van spoor  

▪ Zelfbeheersing aanleren 

▪ Stress leren ervaren in je lichaam 

▪ Buiten interventie kijken hoe zelfbeeld veranderd  

o Niet teveel complimenten geven  

▪ Anders doen ze weer iets waarrond je moet kwaad zijn 

▪ In 1ste instantie in groep zeggen: ‘kids goed gespeeld we gaan iets leuk doen’.  

▪ Probeer dat paar keer zonder dat er iets in korte tijd gebeurd  

▪ Dan persoonlijker en subtiel: duimpje omhoog, knipoog, schouderklopje 

▪ Kijken hoe ze ermee omgaan 

▪ Veel kleine positieve elementen 

• Fase 6: terug aansluiten bij de groep  

o Jongere voorbereiden om terug aan te sluiten bij groepsgebeuren 

o Informeer volw over plan  

▪ Vraag hen om jongere te ondersteunen  

▪ Te bevestigen als hij/zij het nieuwe gedrag oefent 

o Werk van volledig team  

o Waar schade toegebracht? Waar herstel?  
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2.13 SYMPTOM ESTRANGEMENT – NIEUWE-KANSEN-INTERVENTIE  
• Draait vooral om jongeren, vinden alles lastig, zijn negatief  

• Plaatsen alles in slachtofferrol, on-empathisch  

2.13.1 Symptom Estrangement: gebruik bij jongeren die  

• Niet gemotiveerd zijn om te veranderen 

o Hebben zekere status/reputatie  

o Gedrag niet loslaten  

• Verbaal gedrag verbaal en fysiek agressief rechtvaardigen 

o Vb.: ze moeten maar niet lastig doen  

• Zichzelf als slachtoffers bekijken en agressief reageren 

o Zich niet kunnen/willen inleven in ander  

• Voldoening ervaren bij pijn die bij anderen veroorzaken 

o Te maken met angst  

o Reputatie naar volwassene toe  

• Zich heel comfortabel lijken te voelen in deze benadering 

2.13.2 Symptom Estrangement: proces 

• Perceptie 

o Ik doe wat ik moet doen, ook al doet dit anderen pijn  

o Ik moet voor mezelf zorgen  

o Ik heb reputatie hoog te houden  

o Ik wil gerespecteerd worden  

o Ik moet niet veranderen  

1. Weinig nood aan drain-off 

o Gebruik tijd om vijandigheid van kind te verminderen 

o Vaak vanuit andere W&N functioneren  

o Wet van sterksten: doel heiligt de middelen  

o Weinig nood aan ontlading  

o Weinig kunnen werken  

o Staat niet stil bij gedachten/gevoelens  

▪ Instinctief van stress naar gedrag  

▪ Ipv conflictcyclus dus S (stress) > G (gedrag) > C+ (positieve consequentie) 

2. Tijdens tijdlijn 

o Appelleer narcisme van het kind 

o Markeer verleden vs. huidige responsen 

o Accepteer hun gevoel maar niet hun gedrag 

3. Verduidelijk ‘wet van straat’ vs. regels van jouw veilige en gestructureerde setting 

4. Confronteer op zachte manier hun verdediging en irrationele gedachten   

o Probeer beetje angst over hun gedrag te creëren 

2.13.3 Symptom estrangement: Traumatische stress externaliseren  

• Zelfbedienende denkpatronen en verdedigingen  

o Projectie  

▪ Schuld bij ander leggen  

▪ ‘Hij moest maar niet kijken naar mij’ 

o Rationalisatie  

▪ Emotionele lading eruit halen  
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▪ Uitleg logisch en op argumenten opgebouwd 

o Probleem minimaliseren  

▪ ‘Dat hij dat al niet kan verdragen’ 

o Tot conclusies overgaan  

▪ Gedachten lezen  

▪ Waarzeggerij  

▪ ‘Die leerkracht trekt hem dat toch niet aan’ 

• Teveel aan ego-gerichte gevoelens uit zich in  

o Gebrek aan medeleven  

o Gebrek aan vertrouwen  

o Gebrek aan grenzen mbt eigendom  

▪ Stelen, stuk maken, vandalisme 

▪ Vinden ze zelf dik oké 

• Extreem narcisme  

o Onrealistische verwachtingen  

o Egocentrisch  

o Rigide trots 

o Onrealistische opvattingen over succes en mislukkeling  

• Actieve impulsen  

o Boosheid = macht = overlevingsmodus  

o Angst = zwakheid 

o Sensatiezoeker  

o Emotie = controleverlies  

• Verwerpen feedback van volwassenen  

o Eerlijke kritiek moeilijk aanvaarden 

o Wantrouwige jongeren  

2.13.4 Symptom estrangement: nieuwe inzichten  

• Mss ben ik mezelf iets aan het voorhouden 

• Andere manieren om met dingen om te gaan en mijn trots hoog te houden? 

• Mss kan ik zorgen voor mezelf zonder anderen pijn te doen 

• Mss betaal ik een te hoge prijs voor mijn zelfmisleiding 

• In eerste instantie niets doen  

• Misschien want lang proces  

o Inzicht komt geleidelijk  

2.13.5 Symptom estrangement: doelen  

• Angst creëren over jongere zijn ingebakken zelfbedienend waardensysteem 

o Twijfel creëren  

• ‘Zachte confrontatie’  

o Gebruiken om rustig zelfmisleiding aan te tonen  

o Terwijl je zorgende relatie aanhoudt 

• Jongere helpen gedachte te accepteren dat hij sterk en slim genoeg is  

o Om ≠ benaderingen uit te testen 

o Terwijl hij nog steeds zijn trots behoudt 

• Gebaseerd op vaardigheid van laten vallen van steentje  

o Van nieuw idee  

o In statische gedachtengang van jongere  
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o Rigide trots, narcisme voorstellen als wateroppervlak  

o Met LSCI steentje erin mikken: kleine rimpeling  

o Slecht mikken dan op oever en niets bereikt  

2.13.6 Werkwijze tijdens Symtpom Estrangement  

• Fase 1: ontladen  

o Ontladen van emoties is kort of overbodig  

o Jongere ziet zz als slachtoffer  

o Niet veel emotie  

o Vind ambetant dat we hem aanspreken  

• Fase 2: opbouwen van tijdlijn 

o Jongere geeft een feitenverslag 

o Geef vooruitgang tov vroeger mee 

o Speel in op het narcisme van de jongere 

• Fase 3: centraal thema bepalen  

o Jongere gelooft dat hij indien nodig geweld mag gebruiken 

o Zoom in op details die hij wil vermijden 

▪ Hoe dichter je bij ontmaskering, hoe meer weerstand 

o Hou rekening met ≠ types van rechtvaardiging voor agressief gedrag 

o Basisrechtvaardiging  

▪ 1 ‘Hij is begonnen’ 

• ‘Het zou nooit gebeurd zijn als hij me met rust had gelaten’ 

▪ 2 ‘Het is niet zo belangrijk’ 

• ‘Je bent aan het overdrijven’ 

▪ 3 ‘Niemand zou het gedaan hebben’ 

• ‘Ik moet dit probleem oplossen ook al moest ik daarvoor het recht in 

eigen handen nemen’ 

• Fase 4: inzichfase 

o Ultieme inzicht: ‘ik hou mezelf iets voor’ 

o Inzicht komt pas na veel herhaaldelijke interventies 

o Na inzicht: overschakelen op ander type LSCI 

o Vaak van kinds af die weinig steun had  

o Zien vaak gekwetste jongeren bij doorbreken  

• Fase 5: nieuwe vaardigheden  

o Komen zelden aan bod  

o Komen wel aan bod bij vervolg LSCI’s nadat inzicht is bereikt 

• Fase 6: terug aansluiten bij groep  

o Begeleiders op hoogte gebracht over incident en resultaat interventie  

o Consequente aanpak bij herhaling = noodzakelijk  
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3 ORTHOPEDAGOGISCHE CONCEPTEN EN METHODIEKEN  

• Les van Franky D’Oosterlinck 

• Hoe kijken naar mensen?  

• Hoe met kids met emotionele stoornissen geconfronteerd  

• Theorie, mensvisie als basis voor behandelingsprogramma’s 

o Circle of courage  

o Ecologische visie van Nicolas Hobbs Re-ED 

o Choice theorie  

o Interne relaties  

o → Bepalend hoe met kids met gedragsstoornissen omgaan  

3.1 CIRCLE OF COURAGE: HOOP OP EEN TOEKOMST VOOR RISICOJONGEREN  
• Waar loopt het mis in onze maatschappij?  

o Kloof jonge mensen – volwassenen (Bronfenbrenner) 

o Labels op kids geplakt  

o Destructieve relaties  

▪ Verlaten, mishandelen, verworpen, gewonde kids  

o Klimaat van nutteloosheid  

▪ Onvriendelijke scholen 

• Ruimte iets leren ovv relatie/conflict 

• Goede, veilige plaats  

▪ Professioneel pessimisme 

▪ Stoornis denken  

▪ Negatieve theorieën over gedrag  

▪ Mensen gemaakt om te overleven  

▪ Weinig overlevingsuitdagingen bij K&J  

• Bezig met smartphone, sociale contacten  

• Spanningen blijven rouleren door sociale media  

o Aangeleerde verantwoordelijkheid  

▪ Gehoorzaamheid 

▪ Toegeeflijkheid 

▪ Autoriteit  

o Doelloosheid  

▪ Niet langer overleven  

▪ Wel leven om wat te doen?  

▪ Op onszelf gericht of op anderen?  

▪ Werken zonderdoel  

▪ Minder persoonsgericht onderwijs  

▪ → Wij opnemen voor kwetsbare mensen  

• Circle of courage 

o Verhaal stamt van indianengroep: kwetsbaar gestoorde jongeren  

▪ Steve vanbokken 

▪ Laury blentrow (nadenkt over kwetsbare jongeren) 

▪ Martin brokenleg 

• Wat zijn elementen die fundamenteel belangrijk zijn in opvoeding?  

• Normen van jongeren vastzetten, welke elementen meenemen?  
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o Belonging: verbondenheid zijn 

▪ Delinquentie: link ontbreekt, niet meer verbonden 

▪ Erbij horen  

▪ Baby: geboren met kwaliteiten en competenties 

• Met ouders goede hechtingsband 

• Responsief goed antwoord krijgt 

• Wereld = veilige plaats 

▪ Diep ondervinden in samen ervaringen opdoen  

• Elkaar vervlechten in relatie/verbinding  

• Sommigen alleen staan  

▪ Normaal  

• Gehecht, liefdevol, vriendelijk 

• Intiem, gezellig, coöperatief, vertrouwelijk  

▪ Verstoord  

• Loyaliteit aan de bende 

• Hunkerend naar aandacht 

• Hunkerend naar aanvaarding 

• Promiscu: veel seksuele partners 

• Vastklampend, kwetsbaar, overafhankelijk  

▪ Afwezig 

• Niet gehecht, gereserveerd, verworpen 

• Alleen, afzijdig, geïsoleerd, wantrouwig  

o Mastery: dingen kunnen leren 

▪ Doen dit graag en zijn daartoe geprogrammeerd 

▪ Nadenken en talig zijn  

▪ Spiegelneuronen in actie bij handelen om te overleven 

▪ Experiment met apen die flesje moesten openen 

▪ Dingen zien doen, dan dit kunnen herhalen 

▪ Belangrijk: hoe krijgen info in systeem binnen?  

▪ Normaal  

• Prestaties lukken, succesvol, creatief, competent 

• Probleemoplossend, gemotiveerd, doorzetter 
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▪ Verstoord 

• Overgericht op prestaties, perseverend 

• Arrogant, bedrieger, risico’s zoekend 

• Workaholic, delinquente vaardigheden  

▪ Afwezig  

• Prestaties mislukken  

• Georiënteerd op falen  

• Risicovermijdend 

• Bang voor uitdagingen  

• Ongemotiveerd 

• Geeft makkelijk op  

• Inadequaat  

o Independence: alles wat uzelf is 

▪ Eigenheid, roeping, passies  

▪ Waarin je kan investeren zonder moe te worden  

▪ Wie ben je? Blij met jezelf? Omgeving blij met jezelf?  

▪ Kids met ADHD, ASS onrecht die je moet dragen  

▪ Normaal  

• Autonoom, zelfvertrouwen, assertief 

• Verantwoordelijk, zelfcontrole  

• Zelfdiscipline, leiderschap  

▪ Verstoord  

• Dictatoriaal, macho, pest anderen, tart gezag 

• Seksueel risicobereid, manipulatief, rebels 

▪ Afwezig  

• Onderdanig, inferieus, hulpeloos  

• Gebrek aan zelfvertrouwen  

• Onverantwoordelijk, ongedisciplineerd 

• Laat zich makkelijk leiden  

o → 3 belangrijkste dingen 

▪ In zelfdeterminatietheorie ook fundamentele elementen  

o Generosity: geven en ontvangen 

▪ Culturen zoals indianen zijn meer gevend 

▪ Zowel ontwikkeling kind als cultuur indianen: aangeleerd gedrag  

▪ Kinderen geneigd om hun mooiste poppen weg te geven 

▪ Normaal  

• Altruïstisch, zorgend, delend, loyaal  

• Empathisch, prosociaal, ondersteunend 

▪ Verstoord  

• ‘Noblesse Oblige’ 

• Overbetrokken, martelaarshouding  

• Medeafhankelijk, te dienstbaar, slaafs  

▪ Afwezig  

• Egoïstisch, gebrek aan affectie, narcistisch  

• Disloyaal, hard, antisociaal, uitbuitend 
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• Consilience: een verbindend thema  

o Culturele deugden 

▪ Toebehoren 

▪ Meesterschap 

▪ Onafhankelijkheid 

▪ Vrijgevigheid 

o Biosociale behoeften 

▪ Gehechtheid 

▪ Prestatie 

▪ Autonomie 

▪ Altruïsme 

o Hersenprogramma's 

▪ Vertrouwenskaarten 

▪ Uitdagingskaarten 

▪ Machtskaarten 

▪ Morele kaarten 

o Eigenwaarde 

▪ Betekenis 

▪ Bevoegdheid 

▪ Stroom 

▪ Deugd 

o Persoonlijkheid 

▪ Liefde, beloning 

▪ Achting, erkenning 

▪ Zelf actualisatie 

▪ Zelf transcendentie 

o Weerstand 

▪ Sociale competentie 

▪ Probleemoplossing 

▪ Autonomie 

▪ Doel 

• Diagnose: de audit 

o Triangulatie, consillience 

o Spreken met jongeren en zijn omgeving  

• ≠ stappen  

o Connect: start met wat je hebt  

o Ecologische scan  

▪ Wie kon je vertrouwen  

▪ Hoe verschil je van de rest 

▪ Hoe droeg je zorg 

o Tijdlijn: levensloop met belangrijke elementen  

o Verslag: team schijft samen 

o Veiligheid: wat is Safetyplan? Wat zijn triggers?  

3.2 DE ECOLOGISCHE VISIE OP GES 
• Nicholas Hobss (1915-1983) 

• Situering Hobbs  
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• Wat is gedragsstoornis?  

o Uiting van disharmonie in uitwisseling van kind en omgeving 

o Iemand uit eco systeem hulp zoekt  

▪ Aanzien als ernstig probleem 

o HV: mensen in systeem en kind te helpen  

▪ Zodat systeem terug aanvaardbaar functioneert 

o Aanwezige sterktes zijn cruciaal om verandering te bekomen 

• Ecologie  

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

o Nood aan gezonde balans relaties-omgeving 

o Competenties in gezinnen opbouwen 

• Hij koos voor  

o Gezond ipv ziek  

o Aanleren ipv behandelen  

o Leren ipv verandering van de persoon  

o Hier en de toekomst ipv het verleden  

o Het totale systeem ipv intrapsychische processen alleen  

▪ Vb.: Kings project 

• Basisprincipes voor Re-ED 

o Probs van kind niet in kind situeren, nog in anderen alleen  

o Elk kind leeft in unieke wereld  

o Dysharmonie in ecologie: zal in interacties zijn  

o Kind en omgeving delen problemen en oplossingen  

o Kind en ouders: partners van HV’s om oplossingen te vinden  

o Opvoeding en behandeling  

▪ Dient zo dicht mogelijk bij huis en school van kind gebeuren  

o Goede diagnose  

▪ Belangrijk vooraleer behandeling opstarten  

▪ Met ouders doorlopen  

o Proces tijdens diagnose zet toon voor behandeling  

o Focus op sterktes van kind en zijn gezin  

o Interventies gericht op kernen van probs  

o Kleine verandering op ≠ locaties kan grote effecten hebben  

o Vaardigheden aanleren  

▪ Aan alle betrokkenen  

▪ Leidt tot blijvende veranderingen  

o Succesvol leven  

▪ Dag per dag is therapeutisch  

• ReED psychologische en pedagogische principes: Nic. Hobbs 

o Leven wordt in hier en nu geleefd 

o Vertrouwen is essentieel  

o Competenties zijn belangrijk  

o Tijd is bondgenoot  

o Zelfcontrole kan aangeleerd worden  

• ReED principes gevolg  

o Kennis en vaardigheden kunnen aangeleerd worden  

o Gevoelens dienen gekoesterd te worden  

o Groepen zijn belangrijke bron voor instructie  
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o Rituelen geven orde, stabiliteit en vertrouwen  

o Fysieke ervaringen helpen om onszelf te definiëren  

▪ Lichaam is belangrijke bron van info  

o Voordelen van gemeenschappen moeten ervaren worden  

▪ Om geleerd te worden  

o Elke dag dient een kind vreugde te beleven  

• Implicaties voor onderwijs en behandeling van kids met GES 

o Spreken is belangrijk  

▪ Goed bevestigende boodschappen  

o Leren gebeurt in context van goed geplande, betekenisvolle dag  

o Nieuwe vaardigheden  

▪ Helpen kind om beter leven voor zz en anderen uit te bouwen  

o Belangrijke personen kunnen bijdragen aan behandeling 

▪ Net zoals HV’s 

o Doel behandeling 

▪ Voldoende goede context  

▪ Succesvolle dagen zijn gewoon  

▪ Liever dan massale ondersteuning door professionelen  

o Ecologische analyse en handelingsplanning  

▪ Dragen bij tot succes 

o Beste interventies steunen op sterktes 

o Ouders en kinderen leren elke dag, net zoals wij  

• Keuze theorie: Mitch Beck  

o Effectieve leerkracht is mss moeilijkste job  

▪ Van hele maatschappij  

o ‘We need to talk about Kevin’  

▪ Zelfde daden als Noor in Zweden  

▪ Met pijl en boog 5 mensen vermoord 

• Externe controle vs. keuze theorie  

EXTERNE CONTROLE  
 
Je kan mensen motiveren 
 
Je kan gedrag van ander controleren  
 
Je weet wat juist is voor anderen  
 
Je evalueert anderen  
 
Je straft   
 
Je beloont om te controleren 
 
Je dreigt  
 
Je bekritiseert   
 
Je beschuldigt  
 

KEUZE THEORIE  
 
Mensen zijn intern gemotiveerd 
 
Je kan je eigen gedrag controleren 
 
Je weet wat juist is voor jezelf  
 
Je evalueert jezelf 
 
Je onderhandelt 
 
Je beloont voor bestwil van ontvanger 
 
Je bespreekt 
 
Je zegt wat je kan doen om relatie te helpen 
 
Je aanvaardt verantwoordelijkheid voor eigen 
gedrag 
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Gelooft dat anderen je kunnen controleren of 
slecht kunnen doen voelen  
 
Je zegt en doet dingen die relatie uiteen halen 
 
 
Je bent bedreigd doordat je anderen toelaat 
keuze te hebben 
 
Je beperkt de vrijheid van anderen en doodt 
hun creativiteit 
 
Je gelooft dat je angstinducerende stijl een 
noodzakelijke component van leiderschap zijn 
 
 
Je luistert enkel naar jezelf  
 
 
Je gelooft dat je opgesloten zit in een extern 
gecontroleerde wereld en dat je je er niet kan 
tegen verdedigen 
 

Gelooft dat niemand je iets kan laten doen of 
voelen, het is je eigen keuze 
 
Je zegt en doet enkel dingen die relatie hechter 
maken  
 
Je houdt vast aan het idee dat mensen gesterkt 
worden met keuzes  
 
Je geeft mensen die moed om ≠ manieren uit te 
proberen zonder hen te veroordelen 
 
Je bent bereikbaar en je haalt uit je houding 
alles weg waar anderen angst voor zouden 
kunnen hebben  
 
Je luistert naar anderen en tracht hen te 
begrijpen  
 
Je gelooft in het proces van de “Choice Theory” 
en leeft daar ook naar 
 

 

• Ontwikkelingsgerichte match  

o Wat leerlingen nodig hebben  

▪ Meer keuze 

▪ Positieve relatie met leerkrachten  

▪ Meer interacties in kleine groep  

o Wat leerlingen krijgen  

▪ Meer nadruk op controle en discipline  

▪ Minder pos en persoonlijke relaties leerkracht – leerling  

▪ Meer interacties in volledige klasgroep  

• 6 voorwaarden voor kwaliteitsvol huiswerk  

o Moet warme ondersteunende omgeving zijn  

o Aan LL’en enkel vragen om zinvol werk te doen  

o Vragen aan LL’en om hun best te doen  

o Vragen LL’en hun werk te evalueren en verbeteren  

o Kwaliteitsvol werk voelt altijd goed aan  

o Kwaliteitsvol werk is nooit destructief  

• 7 dodelijke gewoontes die relaties kapot maken  

o Bekritiseren 

o Verwijten 

o Klagen 

o Zeuren 

o Bedriegen 

o Straffen 

o Mensen belonen om hen te controleren  
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• 7 connecting habbits  

o Zorg dragen  

o Luisteren 

o Ondersteunen 

o Bijdragen 

o Aanmoedigen 

o Vertrouwen 

o Vriendelijk zijn  

3.3 INTERNE RELATIES  
• Kwetsbaarheid  

o Internaliserend/teruggetrokken  

o Wat zijn meest vervelende gedragingen?  

▪ Onvoorspelbaar storend agressief gedrag 

• Wie willen we zijn?  

• Enkel helpen als je voldoende relatie aanbied 

• Orthopedagogiek is wetenschap die handelt  

o Over opbouwen van steunende relaties  

o Met kwetsbare K&J  

o Van cruciaal belang!  

• ‘The marriage of sense and soul’ Ken Wilber: 3 werelden  

o → Wetenschap proberen samenbrengen in algemene visie  

▪ Met andere vormen van leren  

▪ Vb.: spiritueel leren  

o Wij  

▪ Wat Is goed?  

▪ Waarden en normen 

▪ Regels door groepen of volken  

▪ LINK LSCI: Fase 5 waarden en normen 

o Het 

▪ Wat is juist? 

▪ Wetenschap, feiten, wat je ziet, waarneemt 

▪ Experimentele wetenschap 

▪ LINK LSCI: Fase 2 beschrijving 

o Ik  

▪ Wat is mooi, kunst  

▪ Mijn beleving, wat een boom bij mij oproept 

▪ LINK LSCI: Fase 3 beleving  

• Dimensies van een relatie - waardensfeer Wilber  

o Wereld van ‘Het’ 

▪ Gedrag: onderhevig aan extrensieke factoren 

▪ Handelen: intentioneel  

o Wereld van ‘Ik’ 

▪ Waarnemen, emoties, betekenis geven 

▪ Denken, voelen, willen 

o Wereld van ‘Wij’ 

▪ Waarden  
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• Definiëring interne relatie  

o Nieuwe ervaring gecreëerd  

o ‘Samen’ uitdaging en ‘Samen’ oplossing  

o Alle dimensies op elkaar afgestemd 

o Betrokkenen veranderen, zijn ervaring rijker 

o Beleving van betrokkenen is positief  

o Beleving van waarnemer is positief  

• Belang van interne relaties  

o Ervaring is gedeeld en betekend  

▪ Er zijn ‘woordjes’ voor  

▪ Taal beschrijven wat gebeurd 

▪ Vb.: buikpijn door stress of boos? 

o Obv ervaring ontstaan interne representaties 

o Leren obv verschil  

▪ Ervaring opgedaan die ‘verschil maakt’ 

o IR te onderscheiden van interacties  

o Kan binnen veilige IR grenzen aangeven  

o Met IR bouw je verbondenheid en netwerk op  

▪ Liefst in eigen ecologie  

• Interne relaties als steun bij een uitdaging  

o Veilige relatie of representatie  

▪ Kan naar terugkeren  

▪ Uiten over wat wereld met je doet  

o Relatie waar alles kan delen  

▪ Zonder veroordeling  

o Relatie op basis waarvan je een ‘wij’ steun in rug krijgt  

▪ Ipv ‘ik’ alleen  

o Leermoment dat je niet dient op te schrijven  

• Problemen met aangaan van IR 

o Geen beschikbaarheid van mensen  

o Geen tijd 

o Te weinig uitdaging voor ons overlevingsbrein  

o Moeilijk ouders te betrekken  

o Overwaardering van straf en sanctie beleid  

• Methodieken met IR als basis  

o By using all the methods together we try to create a so-called healing “milieu”. 

o Bringing in balance support and challenge will lead to development and evolution! 

• Besluit  

o Er niet bijhoren maakt kwetsbaar  

o In interne relatie kan je ervaren wat 

steun met je doet  

o Obv verschil en sterktes keuzes maken  

o Evenwicht tussen uitdaging en steun  

▪ Leidt tot verbondenheid  
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4 EMOTIONELE STOORNISSEN BIJ KINDEREN EN ADOLESCENTEN: 

NEUROPSYCHOLOGISCHE EN GEDRAGS-NEUROLOGISCHE INVALSHOEK 

VOOR ORTHOPEDAGOGISCH HANDELEN  

• Relatie tussen hersenen – gedrag  

• In bijzonder: emotionele functies, stoornissen 

• Neuropsychologie 

o Vanuit functie naar brein 

o Hanteert meer testen  

• Gedragsneurologie  

o Vanuit brein naar functie  

o Beeldvorming  

• Belangrijk black box te kennen  

• Zij die begrijpen betekent beter herstellen, beter genezen 

o Waar in ons brein zit emotie? Affecten?  

o Christian de Duve  

4.1 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  

o Droef zijn = geestelijk droef  

o Lichamelijke aspect is groot bij emoties  

▪ Belangrijk in grip   

▪ In balans met cognitie  

o Lichamelijke aspect klein bij denken, cognitie  

o Vb.: ASS stoornis in denken, emotioneel: balans verbroken  

C. Meetbaarheid van 8 positieve vs. negatieve basale (klassieke) emoties – Ekman, Plutchik 

o Blij, droef, woede, angst, vertrouwen, afgrijzen, verrassing, anticipatie  

o Kunnen regulerend karakter hebben  

o Slang > trillen > angst > fight/flight/freeze  

D. Naast klassieke ook homeostatische emoties - Denton 

o Pijn, seks, dorst, honger, vermoeidheid  

o Homeos: in evenwicht, stasain: staan  

o In evenwicht komen/blijven  

E. Tenslotte ook secundaire (sociale) emoties 

o Liefdevol, schuldgevoel, fierheid  

F. Holistische ‘subjectieve belevenis’ - William Jones > ‘Geheel emotionele componenten’ - 

Peggy Thoits 

o Emotionele ervaring, gemoed > expressie, affect  

o Emotionele componenten  

▪ Taal, aandachtig zijn, geheugen, korte termijn, langer termijn  

▪ Denken nu is emotionele ervaring  

▪ Emotioneel zich gedragen naar sociale context toe: effect of affect  

o Niet alles logisch in wetenschap  

▪ Ipv spreken over ‘emotionele wetenschap’  

▪ Spreken over affectieve neurocognitie  
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G. Evolutie naar ‘affectieve neurocognitie’ in ‘emotionele brein’ – Michelle de Haan  

o Opbouw kennis van affecten, emoties, gemoedstoestanden, ervaringen beschrijven  

o Oude idee 

▪ Rechter hemisfeer: emoties  

▪ Linkse hemisfeer: denken  

o Beide hemisferen: emoties realiseren  

▪ Primaire, balans en secundaire  

▪ Rechter hemisfeer: eerder basale en homeostatische  

• Primair gericht op in evenwicht komen  

• In evenwicht blijven met jezelf en omgeving 

• Vb.: seks, dorst  

▪ Linker hemisfeer: sociale, talig denken , hoe denkmatig met taal  

• Vb.. rood licht: stoppen  

o In brein aantal structuren meer specifiek bezig 

▪ Om emotionele componenten op te bouwen 

4.2 TRADITIONELE VISIE  
A. Expressie van emoties in mens en dier – Darwin  

o Overleven en natuurlijke selectie 

o Opbouw van communicatie en relatievorming  

o Hoe overleven en overleveren?  

o Koploper!  

B. Cognitieve theorieën – Lazarus  

C. Theorieën  

o Hoe bouwen hersenen, wat waren 1ste ideeën over emotionele brein?  

o James-Lange: Perifeer  

 
▪ Stimulus > waarnemen > reacties lichaam > psychische interpretatie/emotie  

▪ Slang zien > neemt waar > beven > schrik hebben, weglopen  
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o Centraal – Cannon en Bard  

 
▪ Stuurden perifere theorie bij  

▪ Stimulus > waarnemen > reacties lichaam én psychische interpretatie/emotie 

o Gemengd: arousal en beleving – Maranon en Schachter  

 
▪ Meest recente theorie  

▪ Gemengde theorie relatie emotie en hersenen  

▪ Stimulus > beven voor je het weet > schrik  

• Omgekeerd ook: schrik > beven toeneemt 

• Laat plaats voor het omgekeerde  

▪ Vb.: boek zonder plaatjes lezen, toch in imaginatie zien, in lichaam voelen  

▪ Vb.: flauwvallen bij lezen emotioneel bericht  

▪ Perifeer lichaam > geest 

• Tgl naar lichaam en geest  

• Tenslotte geestfunctie  

• Betrekt lichaamsfunctie zeer intens  

▪ Perifeer, centraal, gemengd tot imaginair toe  

D. Limbische lobus via limbische circuit > ‘Emotional styles’ en emotionele brein  

o Limbische Lobus – Broca  

▪ Hersenchirurg in Parijs 

▪ Neuropsychologisch op zoek naar waar functies zitten  

▪ Emotie subjectieve belevenis, gezocht naar waar ontstaan in hersenen 

▪ Eerst structuur: limbsiche lobus 

• Beschrijven waar emoties ontstaan  

• Links + rechts: limbische lobus  
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o Via Limbische circuit 

▪ Een kring  

▪ Limbos: cirkel in Grieks 

▪ Cirkelcircuit diep in hersenen, rond vochtkamers/dentrikels  

o Emotional styles – Richard Davidson  

o Emotionele brein  

▪ 6 sleutelareas  

▪ Ligt breder, bijna overal in hersenen 

▪ Verweven met andere structuren en functies  

▪ Emotionele stijl aan werking andere zaken kunnen geven  

▪ Vb.: dichtbij taal om taal als emotionele waarde te geven  

▪ Er is meer in ons actueel denken  

E. Richard Davidson ‘The emotional life of your brain’ 

o ‘Emotional styles’ 

o Meditatie om uit vastgeroeste emoties te raken  

o Dalai Lama en neuroplasticiteit  

▪ Geleend aan onderzoek  

▪ In Boeddhisme veel te doen rond emoties  

▪ Leven is zoals het is door  

• Manier waarop erin staan 

• Waarop we leven: mood 

• Waarop met anderen omgaan: affect 

F. Emotionele brein met 6 neuropsychologische sleutelareas 

o LeDoux, Borod, Damasio, de Haan  

o Verweven brein in al zijn componenten systematiseren  

o ≠ emotionele componenten hebben plaats waar fout kan lopen  

▪ Soorten reacties  

  
o Dit is de linker hemisfeer 
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o Actuele visie is ene van 6 componenten: 2 groene, 2 gele, 2 blauwe en opnieuw  

▪ Netwerk zonder begin/einde  

▪ Opbouwend en kent componenten  

• Bovenste, onderste en middelste component 

• Samen tussen 2 delen staan  

4.3 HET EMOTIONELE BREIN  
• Emotionele brein met 6 componenten  

• Prefrontale cortex  

o Voorste deel van voorhoofdskwab  

▪ Oppervlakte van hersenen  

▪ Eerste groene cirkel  

o Daarmee samenwerkend is tweede groene cirkel  

• Anterieure cingulaire cortex 

o Tweede groene cirkel  

o Cingulair: gebogen  

o Hersenen op middenlijn bekijken: gebogen structuur  

• Twee groene bovenste structuren waarin emotie zich opbouwt  

o Waar als het fout loopt emotie zich niet opbouwt 

o Verloren raakt  

• Twee blauwe structuren  

o Verbonden met twee groene  

o Zullen twee gele spijzen die worden gespijsd door de groene  

o Cirkel is veel groter zo  

o Volledige hersenen: 6-tal grote kernen  

▪ Verspreid en verweven met de rest  

o Hippocampus (zeepaard) en Amygdala (amandelkernen)  

• Twee gele structuren  

o Ventraal striatum: in diepte 

o Insula (eilandje) in midden van hersenen  

▪ Tussen bovenste en onderste 

▪ Diepe groef = eilandje 

o Hierin wordt emotie opgebouwd 
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4.3.1 Prefrontale cortex (PFC) 

• Kernstructuren  

o Dorsolateraal prefrontaal  

o Orbitofrontaal 

o Ventromediaal prefrontaal  

o Vooraan aan oppervlakte  

o Daar wordt doel bepaald  

o Bouwt zich op 1ste cirkeltje aan opp hersenen  

• Cognitieve sturing en emotionele sturing  

o Dier (Cohen) en mens (Davidson) 

o Doel  

▪ Sociaal, contact nemen, vriendschappen .. 

▪ Doel aan emoties en beheersing emoties  

a. Representatie van doel  

b. Strategie om te bereiken: resilientie  

• Buigzaamheid aan boord leggen  

• Om doel te bereiken  

• Boodschap die je wil overkrijgen  

c. Vooral in onduidelijke situaties  

• Houdt doel voor ogen in complexe emoties  

• Sturing van brein  

• Taakgerichte antwoorden verkiezen boven  

o Voor hand liggende reactiepatronen  

o Ventromediane PFC 

o Damasio  

• Vb.: wilt loonsverhoging 

o Baas vraagt waarover het gaat, waarover spreken  

o Moet je zelf uit doeken doen dat je dit wil  

d. Tegen onmiddelijke(r) reward in opbouw  

• Cognitief-emotioneel zinvol  

• Toekomstgericht denken en handelen  

e. Doel is best mogelijke adaptatie op afstand tegen  

• Onmiddelijke(r) bevrediging  

• Met opbouw ‘persoonlijke stijl’  

• Vb.: kordaat zijn, flemend zijn, goed mogelijk in handen krijgen  

• Stoornissen in PFC (bij depressie)  

o Doel en doelgericht gedrag gaat verloren  

o Affect gestuurde anticipatie en anticipatief gedrag  

o Terugval op het onmiddelijke  

▪ Stelt zich niet terug naar hoger niveau  

▪ Niet meer complex voor ogen  

• Lateralisatie: doelgericht emotioneel gedrag (ihb ventromediaal) 

o Linker PFC 

▪ Approach attitude: imitatie behoefte 

• ‘Ik wil benaderen’  

• Werkt te weinig bij depressie  

▪ Hypoactivatie bij depressie bij complexer beslissingstaken  
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o Rechter PFC  

▪ Inhibitie en withadrawal 

• ‘Ik moet opletten’  

• Let teveel op waardoor niet meer op doel afspelen  

▪ Hyperactivatie bij depressie  

• Vb.: op go-no-go taken  

o Doelgerichtheid ‘Ik ga ervoor’ in wisselwerking met ‘Ik let toch op’ 

▪ Mensen met veel/minder overtuigingskracht  

▪ Sommigen kunnen psychopathisch inspelen op doelgerichtheid 

• Reward en punishment (ihb orbitofrontaal) 

o Linker PFC  

▪ Reward gericht: kwaadheid dempen – Davidson  

▪ Hypoactivatie (veelal) in depressie  

▪ Wilt iets bereiken om je goed mee te voelen  

o Rechter PFC 

▪ Punishment gericht: strafgevoeligheid reguleren – Davidson  

▪ Hyperactivatie (soms) in depressie  

▪ Iets doen om slechte gevoelens, straf te vermijden  

• Therapeutische consequenties bij kinderen en adolescenten  

o Emotioneel ‘doel’ 

▪ Kan in depressie naar voren treden  

▪ Bemoeilijkt emotioneel bestaan  

o Doelgericht gedrag 

▪ Kind leeft zonder doelgerichtheid  

▪ Komt daardoor emotioneel niet aan de bak  

o Emotionele anticipatie  

▪ Weet niet waarom, waarnaartoe  

▪ Geen bedoeling om bepaalde dingen te realiseren  

o Scan bij kind: voorhoofdskwab schiet tekort  

4.3.2 Anterieure cingulaire cortex (ACC) 

• Groene structuur: cirkel op middellijn  

• Gyrus cinguli  

o Anterior: dorsaal & ventraal 

o Posterior 

• Cognitieve sturing en emotionele sturing  

o Keuze: affectief naast cognitief  

▪ Ventraal  

• Affect, aandacht en autonome functies (via hypothalamus) 

• Opgebouwd tot unieke emotionele expressie  

▪ Dorsaal  

• Respons selectie in conflictsituaties (conflict monitoring) 

o Juist kiezen om doel te bereiken  

o In complexe situaties emoties gebruiken om doel te bereiken  

• Ter opbouw van cognitief én emotioneel meest verantw keuzes  

o Hoe doel bereiken? Welke keuzes maken?  

o Weerbaar, vriendelijk, agressief opstellen?  

o Keuzebepaling in attitudes meenemen: doel berieken 
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o Evaluatie van en snelle respons op complexe situaties  

▪ Emotionele stroop 

▪ Aangezichtsherkenning en aangezichtsbeoordeling  

o Basis (effortful coltrol) van motivatie tot gedragsveranderingen (wel of niet) 

• Stoornissen in depressie + angst, fobie, OCD, PTSD 

o Als state en traint  

o Gebrek bij oplossingsgericht gedrag: will to change 

• Therapeutische consequenties  

o Niet weten welke keuze in conflict aanspreken om doel te bereiken  

▪ Verstard  

▪ Kunnen niet kiezen tussen attitudes  

o Emotionele keuze: goal-directed 

o Conflictmonitoring: effortful control  

o Response selection: will to change 

4.3.3 Hippocampus (HC)  

• 1ste blauwe cirkel in hersenen  

• Zeepaardje: geheugen in opgebouwd  

o Emotie van geheugen  

o Geheugen van emotie  

• Contextualisatie  

o Vb.: bij baas iets moeten bereiken  

▪ Keuzes maken hoe bereiken  

▪ 3de cirkel je helpen niet vergeten tegen baas praat 

▪ Vriendelijk overkomen, niet bedreigend zijn  

o Emotionele valentie  

▪ Naast cognitieve valentie  

▪ En contextgegevens rondom stimulus informatie  

• Waar bevind ik mij?  

• Ik moet doel bereiken en keuzes maken  

• Wat zijn omstandigheden?  

• Houdt je anders bezig met leerkracht dan met vrienden  

o Interpretatie en regulatie  

o Naast HC rol in geheugenopbouw  

▪ Declaratief episodisch 

▪ Spatieel 

▪ Contextueel  

o In bijzonder  

▪ Activatie bij negatieve emotionele context als  

• Bedreigende woorden en sfeer 

• Muzikale dissonanties 

• Angst in stem  

• → niet te rap doel bereiken, keuzes maken, op vlakte blijven 

▪ Activatie (ook) bij positieve contextuele affectieve status bij  

• Spel 

• Prettige omgeving 

• Mensen  

• → schop maar hard tegen de bal  
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o Evaluatie van contextuele sfeer: emotioneel valence  

▪ Variatie: positieve context kan pols omslaan  

▪ Als iemand teveel wint kan ander negatieve emoties hierop ontwikkelen  

▪ Structuur zegt: moet blijven rekening houden met context  

• Stoornis bij depressie (en rouw, PTSD, NAH)  

o Door foutieve contextevaluatie persisteert  

▪ Inadequaat gedrag en angst 

▪ Moedeloosheid 

▪ Motivatiegebrek  

▪ → men evalueert context niet meer juist  

• Daarom niet gepast gedragen  

• Niet passend in context  

o HC hypotrofie   

▪ Voornamelijk bij ouderen  

▪ Langer bestaande en ernstiger depressie  

o Consequentie van psychosociale stress (ACTH, cortisol, glucocorticoïden) 

▪ Atrofie: kleiner worden van structuur  

• Maakt dat men verstard  

• Situaties/contexten niet correct ervaren  

▪ Reductie van neuroplasticiteit  

• Als oorzaak of gevolg  

• Therapeutische consequenties  

o Contextualisatie: cognitief en emotioneel  

o Sfeer evaluatie: stimulus/context valence  

▪ Leren gepaste sfeer meer in aanmerking 

brengen  

▪ Gedrag ontwikkelen 

o Context modulatie: bij emotioneel reageren  

4.3.4 Amygdala (AM) 

• 2de blauwe cirkel op afbeelding  

• Amandelkernen  

o Vierde van 6 bij opbouw gepaste emoties 

• Gericht op Focus  

o Richten van aandacht  

▪ Waar ben ik precies mee bezig?  

▪ Belangrijke focus in vergadering waar ≠ mensen samen zitten  

• Houden rekening met anderen  

o = contextualisatie  

• Houden rekening met evolutie van gebeuren  

o = focus  

o Groep zal andere attitude aannemen indien dit wijzigt 

▪ Volgehouden, gericht, executief 

▪ Op affectief betekenisvolle stimuli  

• Affectively salient stimuli  

o Uitnodiging tot verdere verwerking (toenadering)  

▪ Van stimuli  

▪ Met cognitief-emotionele betekenis  
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▪ Voor individu  

o Vooral bij onduidelijke (ambiguous), nieuwe, ‘verrassende’ stimuli 

o Sturing van negatief maar ook positief affect 

▪ Dier experiment 

▪ Beeldvorming bij mens 

• Dus voorgaande 4 zijn 4 belangrijksten  

o Doelstelling  

o Keuzes 

o Rekening houden met context 

o Goed op focus blijven  

o → Aan 2 laatsten, middelste aangetoond  

▪ Vormt 1 groot netwerk  

▪ Zoals emotionele draden in een pull 

• Stoornissen bij depressie (en NAH)  

o Overactivatie en hypertrofie zijn frequent aanwezig  

▪ State of trait 

o Bij depressie te sterke gerichtheid op emotionele cues  

▪ Ihb aversieve cues  

▪ Geraakt gefixeert bij depressie  

o Bron hypervigilantie, rumineren en geheugenvorming van negatieve feiten  

▪ Zo lang triestig, hopeloos → op den duur niets anders zien  

▪ Ongefocust: geen oog voor verandering in context  

o Door verkeerde keuzes of door fixatie op rouw?  

• Therapeutische consequenties  

o Focus: affectieve salience 

o Aanzet tot emotionele toenadering 

o Emotioneel geheugen: kissing structures  

4.3.5 Ventraal striatum (VS)  

• 1ste gele cirkel: links, zit dieper  

• Basale ganglia  

o Inferomediaal centrecefaal 

o Corticosubcorticale loops (ihb fronto-striataal) 

o Nucleus accumbens 

o Dopaminerge innervatie  

• Reward  

o Aanzet tot beloningsgericht gedrag  

▪ Wenst goede, leuke, positieve emoties te hebben 

o Aanzet tot encoderen van motivationeel waardevolle cues  

▪ Als aanzet tot cognitief-emotionele actie  

▪ = Motivational salience  

• Positieve cognitief-emotionele ingesteldheid  

o Anticipatie van gelukservaringen  

o Gerichtheid op aangename stimuli  

o Motivatie tot actie naar verhoogd welbehagen  

o → wenselijkheid om toffer te maken  

▪ Sommigen hierin te ver door te prikkelen met drugs  

▪ = Substitute disorder  
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• Stoornis bij depressie (en SUD)  

o Zin naar voedsel, seks, drugs, positieve stimuli is verstoord 

o Verlies van motivatie welbehagen na te streven  

▪ = anhaedonie 

o Bij letsels: geen doelen meer  

▪ Weten wat moeten kiezen, weten wat focus is  

▪ Hebben geen gedrevenheid om beloningszoekend te zijn  

• Therapeutische consequenties  

o Reward: beloning 

o Anticipatie: geluk 

o Implementatie: welbehagen  

4.3.6 Insula (IN)  

• 2de gele cirkel: rechter cirkel, laatste kern 

o Het eilandje  

• Hiero inspelen in begeleiding/behandeling  

o ‘Je hebt dit meegemaakt, je zit in de problemen’ 

o ‘Maar probeer toch meer je prettig te voelen’ 

• Vijfde kwab van hersenschors 

o Zes gyri onder drie opercula  

o Insula anterior: limbische connecties 

o Insula posterior: neocroticale connecties  

• Integratie: intra- en individueel  

o Anterior  

▪ Autonoom en sensorisch  

▪ = gustatorisch en olfactorisch 

o Posterior 

▪ Cognitief en sensomotorisch  

▪ = visueel en auditief  

o Ontmoetingsplaats tussen psyché en soma  

▪ Tussen geest en lichaam  

▪ Integratie tussen emotioneel, lichamelijk en geestelijk voelen  

o Geest en lichaam worden 1 op het eilandje (de insula) 

• Rechter insula meer orthosympatisch, linker insula meer parasympatisch  

o → Hier letsels: gevoel van bloemzak  

▪ Belangrijkste einddoel  

o Corticale representatie van lichaamservaringen  

▪ Bij cognitief-emotioneel handelen  

▪ Actief bij sensorische waarneming van emoties  

o Lichaamsschema wordt lichaamsbeleven  

o Emotionele evaluatie van geuren, smaken, stem, aangezicht 

o Droeve (aversieve), beangstigende maar ook blije waarnemingen en herinneringen  

▪ MRI hersenen  

• Stoornis bij depressie (NAH, epilepsie) 

o Hypoactivatie bij vervlakte emotionele status  

o Hyperactivatie bij vormen van (focale) epilepsie  

o → Stoornis op 6 punten met accentverschuivingen  

▪ Sommigen zien geen doel, geen keuzes maken, geen rekening met context, … 
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• Therapeutische consequenties  

o Polysensoriële ‘integratie’ 

o Bewuste beleving 

o Cognitief-emotionele relatievorming  

o Vb.: bewegingstherapie, lichaam ontdekkende therapie 

4.3.7 Samenvattend schema  

PFC Doel Doelgericht gedrag Anticipatie 
 

ACC Keuze Conflict monitoring Response selectie 
 

HC Context Sfeer evaluatie Context monitoring  
 

AM Focus Toenadering Emotioneel geheugen 
 

VS Reward  Geluksanticipatie Welbehagen nastreven 
 

IN Integratie Bewuste beleving Relatievorming  
 

• Structuren op netwerk  

o Hoe toekomen? Met wat rekening houden?  

o Leuk voelen in hoofd of in lichaam?  

• Bottop-up en top-down  

o Zoeken naar inniger contact om goed te voelen  

o Contact dat beste gevoelens uitlokt  

• Circulair en spiraal  

o Tekorten zijn weerspiegeling van andere structuren in hemisferen  

o Kan stoornis zijn hoofdzakelijk van actie, inzicht, beleving  

• Elk kind/jongere valt bij één van deze uit 

4.4 COGNITIEF-EMOTIONELE INTERACTIES  
• Hoe kom ik tot beslissingen door gepast emoties die handelingen uitlokken te kunnen 

inschatten?  

• Met cognitie moet emotie zien in balans te komen  

• Cognitief-emotionele twee-eenheid  

o Rol van cognitieve activatie in emotie – Solomon  

o Rol van emotionele activatie in cognitie – Savage  

o Opbouw van visie, creativiteit, oordeel en kritiek  

• Dubbele codering – Le Doux  

o Globale verwerking van emotionele info  

▪ Via directe, thalamus-amygdala route  

o Gedifferentieerde verwerking en bewustwording  

▪ Via indirecte, neocorticale route  

▪ Split brain, sperry & Gazzaniga  

o → Heeft ons veel bijgeleerd  
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o Directe route: zie je snel stimulus en verwachte respons  

o Indirecte route: via sensorische schors  

▪ Dankzij automatisatie sneller afgewogen antwoord 

▪ Kan bij kleine kinderen/pathologieën ontbreken 

o Dieren: enkel directe route  

• Somatic marker hypothese ter beslissingname – Antonio Damasio  

o Beslissingen mede bepaald door viscerale en emotionele responsen  

▪ Niet enkel werk van snel/traag, (niet)ingebouwd  

▪ Bron van juiste beslissingen nemen  

▪ Hoe tot beslissing en niet enkel goed evenwicht cognitie-emotie 

o Tijdens beslissingsproces  

▪ Reactivatie vroegere reward/punishment emoties  

▪ Emotie is werktuig om tot goede beslissingen te komen  

o Door ventromediane PCF  

▪ Apart plekje voorzien om juiste beslissingen te maken  

▪ Diverse noodwendige somatic states blijvend geactiveerd en gecontroleerd 

• = intuïties, buikgevoelens  

• Dit heb je bij wat je denkend doet 

• Één gestructureerd geheel, juiste beslissingsname  

▪ Tenslotte samen gegronde cognitief-emotionele eindbeslissing meebepalen  

• Tot moment geen beslissing genomen  

• Voel je alle gevoelens opspringen  

▪ Praktisch  

• Moet dingen overdenken  

• Overvoelen, over-emotioneren 

• Uiteindelijk saldo maken  

• Beslissing nemen wat zal gebeuren  

▪ Hier letsel dan  

• Moeilijk of te snel beslissen  

• Prefrontale kwab besluit al dan niet te doen  

• Aangeboren? Besluiteloos  

• Vb.: ADHD 

o Impulsief, te snel antwoorden 

o Problematisch besluiteloos  

o Aansturen emoties op te wekken  

o Laat emoties contradictorisch opborrelen  
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o Geen immediate reward  

▪ Maar weloverwogen finale go/no go beslissing  

▪ Plannen, alle stappen roepen emotie op  

▪ Niets gebeurd zonder een mengeling aan gevoelens  

o Iowa Gambling Task – Antoine Bechara  

▪ Nagaan of immediate reward kan onderdrukt worden  

• Aldus possible laste punishment vermijden  

• Contradictore gevoelens in prefrontale cortex samenbrengen  

• Helpt juiste keuzes te maken  

▪ 4 kaartenbakjes met winst- en strafkaarten  

• 100x kiezen  

▪ Bakjes A en B leveren per kaart 100$  

• Bakjes C en D slechts 50$ 

• Zwaardere strafkaarten in A en B leiden tot sterk verlies  

o inefficiëntie van PCF verklaart  

▪ of impulsiviteit of apathie of besluiteloosheid 

• door korte termijn emoties die je gaande houdt  

• impulsief, besluiteloos reageren  

▪ bij NAH en diverse psychopathologieën  

4.5 VAN STRUCTUUR NAAR CONNECTOOM  
• Connectoom: verbindingsbanen  

o In brein zien wat we voelen  

o Bij bepaalde emoties dit terugbrengen tot connectomen  

o Samenbrengen van structuren in hersenen  

• Evolutie in anderhalve eeuw  

o Structurele visie  

▪ Paul Broca  

• Emoties was iets vaag 

• Dichtbij met limbische lobus  

▪ Structurele entiteiten  

• Verweven en emotioneel verkleurd  

• Evenwichtige beslissingen nemen  

• Emotie, cognitie elkaar ontmoeten in hersenschors  

▪ Ontstaan van mentale activiteit: localisationisme  

• Alles zit in een lokalisatie  

• Niet waar: Complexe netwerken!  

o Netwerk visie  

▪ Wernicke, Hebb, Luria, Geschwind  

▪ W: structuren nodig samenwerken 

• Van doel naar welbehagen  

• Van welbehagen naar doel 

▪ Functionele systemen: firing together is wiring together  

• Ontstaan in structuren  

• Ontstaan voornamelijk in netwerken  

▪ Activatie van complexe netwerken  
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▪  
• 2 hemisferen  

• Linker: gericht op positieve gevoelens  

• Rechter: gericht op negatieve gevoelens  

o Connectoom visie  

▪ Rachle, Sprons: the wiring of the brain  

• Samenhang  

• Netwerken van brein om dynamiek te begrijpen  

• Niet enkel functie waarmaken, banen nodig + herstellen  

• Activeert dopamine activiteit in banen  

▪ Dynamiek binnen hersenen  

• Bottom-u en top-down in kaart brengen  

• Nu zien van banen en kan je raden  

▪ Modulatie: activatie en inhibitie van systemen in balans  

• Het human connectome project en de brain atlas , 2013 

o Niet enkel structuren, ook verbindingsbanen in beeld  

▪ Beter begrijpen hoe emoties moduleren  

o Mapping the human brain  

▪ Inzicht krijgen hoe hersenen gestructureerd  

▪ Georganiseerd zijn bij opbouw van (menselijk) gedrag 

o Washington University, Minnesota University en Oxford University  

▪ Leidden HC project in 2013, nu wereldwijd  

▪ Hoe mensen doen om tot emoties, andere functies te komen  

▪ Met ≠ reeds bestaande technieken antwoorden geven  

o Non-invasieve neuro-imaging/skan technieken  

▪ MRI resting state en DTI brengen connecties in beeld  

• MRI: magnetic resonans imagine  

o Magnetisch veld  

o ≠ hersenstructuren en banen in licht brengen  

• DTI: tractografie, diffusion tensor imaging  

o Met beelden van MRI  

o Structuren en banen in kleur aangeven 

o Aanwezig, in opbouw, stuk zijn  

o Meet geen structuren maar tractie of banen  

▪ Taakgerichte functionele MRI voor functionele dimensie ervan  

• Vb.: wees kwaad, angstig, triestig, blij  

• Via kleuren in beelden veranderen  

• Blauw: weinig werking, rood: veel werking  
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▪  
• Laat toe om tot connectoom te komen  

• Netwerkstelsel opbouwen waarbij hersendelen in kaart staan  

• Interessant om mens, emotie beter te begrijpen  

• Emotie: samenspel van stucturen  

▪  
• Groene bollen: HUBS 

• Daar meeste activiteit aanwezig  

o Opbouw van een Brain Atlas  

▪ Lokalisaties en verbindingen in licht stellen  

▪  

4.6 EMOTIONELE STOORNISSEN EN THERAPIE  
• Emotionele brein en pathologische processen  

o Frequentie neuropathologische associaties  

▪ Emotionele actie  

▪ Emotioneel inzicht  

▪ Emotionele beleving  

▪ → Kunnen allemaal uitvallen 

o Frequentie psychopathologische associaties  

▪ Emotionele actie 

• Doel: depressie, dysthymie 

• Keuze: dwang, impulsiviteit 

▪ Emotioneel inzicht  

• Focus: angst, ruminatie 

• Context: verloren, verbijsterd 

▪ Emotionele beleving   

• Reward: apathie, zucht 

• Integratie: terugtrekken, psychosomatiek  
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• Therapeutische mogelijkheden   

o Medicale ondersteuning  

o CBT 

o Awareness and acceptance – Daniels  

▪ Sharing and taking action to create choices  

o Meditatieve therapieën – Davidson  

o Orthopedagogisch en neuropsychologisch georiënteerde behandeling  

▪ Deelaspecten bewust en inzichtelijk maken: coaching – Raskin  

▪ Strategietraining op selectieve beperkingen – Wilson  

▪ Secundaire angsten wegwerken – Prigatano  

▪ Dependance reducing strategies inoefenen betere zelf-monitoring – Salmon 

▪ Wisselwerking met socio-familiaal ondersteuningsnet – Trexler  

4.7 CONCLUSIES  
• Van holistische naar gedifferentieerde neuropsychologische approach  

o Van emotionele brein  

o Ten behoeve van orthopedagogisch handelen  

• Integratie van soma en psyche  

o Evenals van cognitie en emotie  

• Evolutie naar connectoom visie ter beter begrip van emotionele stoornissen  

o Veel is vreemd op deze wereld, niets is vreemder dan de mens – Sophocles  

5 IEDER KIND TELT, BELANG VAN LEEFKLIMAAT – COLLEGE VAN VAN DER 

HELM EN STAMS 

• Medische model van ziekte en genezing  

o Wordt dominant  

o Laatste asterixen die pedagogische verdedigen  

o Model biedt ons niet wat het beloofd had  

o Helpt ons ook niet met behandeling van jongeren  

5.1 ONDERZOEK: WAAROM NEEMT MENTALE WEERBAARHEID VAN JONGEREN IN ONZE SMLV AF?  
• "How a society treats its most vulnerable is always the measure of its humanity."  

• ‘Jedem das Seine’  

o Staat geschreven op de poort van het vernietigingskamp Buchenwald 

o Reflectie van ‘Squid Games’  

o Als cynisch proces geschreven door 2 joden  

o Velen zeiden ‘Het is jullie eigen schuld, je moest je maar verzetten’  

o Zo werkt het niet, ook niet voor K&J in GI  

o Conservatieve regering hamert op eigen verantwoordelijkheid  

o Falen is geen optie > mislukkeling  

5.1.1 Twee visies op onderwijs 

• Onderwijs is leerrecht  

o Dient om diploma te behalen  

▪ = Dominante en platte visie 
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o Uitkomst = opbrengstgericht werken, maximalisering en competitie  

▪ Ook tussen scholen: eindexamenresultaten 

o Falen is verantwoordelijkheid van individu of ouders 

▪ Uitkomst vaak waar je wiegje stond 

▪ Onderwijs wordt dan ‘Squid game’  

• Doel: hoogst haalbare (VWO/Universiteit?) 

• Maar wat is hoogst haalbare in mensenleven? 

• Onderwijs is ontwikkelingsrecht  

o Bildung, kwetsbaar Biesta 

o Uitkomst is doorgaand proces van stapjes 

o Falen is ‘nu even niet gelukt’, misschien straks wel 

o Optimalisering 

▪ Wat is ontwikkeling  

▪ Hoe gaat het met jongeren die het in onze smlv niet hebben getroffen 

• En verliezers zijn van de Squid game? 

o Langer dan 2 jaar niet naar school  

▪ Later in my niets meer worden  

▪ Krijgen geen werk meer  

▪ Nodig aangehaakt blijven  

o Gewone leven = belangrijke motivatie tot herstel  

▪ In medisch paradigma niet belangrijke factor  

▪ Therapie dan belangrijke factor  

5.1.2 Nieuw rapport oktober 2021 

• Welke factoren spelen rol bij ongezonde stress, prestatiedruk, schoolverzuim/thuiszitten, 

schooluitval?  

o Aanbod passend onderwijs faalt  

o Groot deel achteruitgang mentale gezondheid kids in NL  

• Harde conclusie  

o Iedereen moet beste zijn, presteren  

o Inrichting van school is hierop gericht  

o Kinderen met ernstige problematieken aan het toenemen  

o Ongezonde schoolstress, prestatiedruk, schoolverzuim/thuiszitten, schooluitval door  

▪ Maatschappelijke W&N omtrent prestatie en excellentie  

▪ Inrichting van onderwijssysteem 

▪ Schoolklimaat 

▪ Thuissituatie en sociaal kapitaal binnen gezin  

▪ Sensitief doceren en relaties met leerkrachten/mentoren 

▪ Relaties met en invloed van leeftijdsgenoten  

▪ Mentaal kapitaal 

▪ Academisch functioneren  

▪ Motivatie, verwachtingen en toekomstperspectief  

▪ Samenwerking tussen jongeren, ouders, school, zorgprofessionals  

5.1.3 Kan beter: onderdelen ontwikkeling gedragsproblemen  

• Wat zegt theorie hierover?  

o Kan dit in praktijk worden toegepast?  

o Aantal recente theorieën  



Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen Huysentruyt Sara 

56 
 

• Biesta, 2015 

o Cognitieve ontwikkeling: kwalificatie 

o Sociaal-emotionele ontwikkeling: socialisatie  

▪ Nemen afstand van ouders, leeftijdgenoten  

• = Belangrijke bron ontwikkeling 

▪ Minstens zo belangrijk als cognitieve ontwikkeling  

▪ Slecht aansluiten bij andere kids  

• → Sociale isolatie  

o Persoonsontwikkeling-personificatie  

▪ Belangrijk voor ontwikkeling zelfbeeld  

▪ Vaak met internaliserende problematiek een laag zelfbeeld  

▪ J: moeite met keuzes maken; M: misbruik, geen ‘nee’ kunnen zeggen  

▪ Mannen zien de kwetsbare meisjes 

• Ryan & Deci, 2016 

o Motivatie via zelfdeterminatietheorie  

o 3 psychologische basisbehoeften  

▪ Verbondenheid 

• In en met wereld  

• Nooit verbreken  

• Gebrek leid tot a-socialisatie  

▪ Competentie 

• Leren, zingeven  

▪ Autonomie  

• ‘Ik zelf doen’ 

• Dings, 2020: zelfmanagement en zingeving  

o Van therapie genees je niet  

o Zelfmanagement = belangrijkste voor herstel  

o Gevangenissen: autonomie ontnemen dan zelfmanagement in geding  

• Van der Helm 

o ‘Hoop op het gewone leven’ voor jongeren die niet getroffen hebben  

o Belangrijke herstelfactor  

o Inzet ervaringsdeskundigen 

▪ Levendig bewijs 

o Vermijd tegenoverdracht ‘het werkt niet met jou’  

▪ → Super dom  

▪ Hoop = belangrijk!! 

5.1.4 Werkzaam bestanddeel leven  

• Normaliseren van leven, leren en werken  

• Kernwoord: ‘gewoon’ 

o Jongeren die niet getroffen hebben willen ‘gewoon’ zijn 

• Van therapie alleen word je niet beter – Weisz  

o Wegblijven van specialistische aanpak  

o Meer kijken naar generalistische, trans diagnostische aanpak 

o Alle levensdomeinen targetten ipv symptomen  

5.1.5 Waarom werkt dat?  

• Medisch denken: diagnose > therapie > juist gedrag  
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o = essentialisme of denkfout  

• Vb.: eetstoornis bij meisjes 

o Probleem is negatieve emotionaliteit, niet het eten  

o Eetstoornis is niet iets specifiek  

o Uiting van veel problemen  

• Rust Reinheid Regelmaat en onderlinge afstemming 

o Routineactiviteiten  

• 75% menselijk brein = sociale brein  

• Minder stress = meer toenadering/coöperatie  

o Minder agressie, verslaving, problemen  

o Groot deel van probs bij kids gerelateerd met microtrauma’s, stress 

5.1.6 Jongeren die het niet hebben getroffen: stress en (micro)trauma 

• Kleine trauma’s die stapelen en leiden tot problemen  

o Adolescentie: diagnose ASS  

o MAAR dit moet voor 3de levensjaar gediagnosticeerd zijn  

o Klopt niet, microtrauma zijn gewoon groot! 

• Stress en (micro)trauma door  

o Intergenerationele probleemtransmissie  

▪ Bio-psycho-sociaal  

o Negatieve jeugdervaringen  

▪ Verwaarlozing 

▪ Mishandeling  

▪ Misbruik  

o Geboortetrauma 

o Microtrauma door  

▪ Voortdurende onderlinge vergelijking en negatieve feedback  

▪ Pesten 

▪ Conflicten thuis  

▪ KOPP-kinderen 

o Hypercompetitie in onderwijs 

o Gebrek aan gepersonifieerd onderwijs  

▪ Grote klassen  

▪ Weinig creatief leren  

▪ Programma’s van toetsing en afsluiting  

o Differential susceptibility hypothese  

▪ Niet iedereen even gevoelig  

▪ Sommigen meer kwetsbaarheid en minder weersbaarheid 

5.1.7 Kwetsbaarheid – Kuzminskalte  

• Negatieve emotionaliteit  

o Agressie, pijn 

o Sociale uitsluiting en terugtrekking 

o Reactiviteit voor stress met angst 

o Somberheid en hopeloosheid 

o Depressie, wantrouwen 

o Laag zelfbeeld, dwang 

o Gedragsproblemen = pijn  
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• Sociale uitsluiting direct > pijncentra van hersenen 

o Gevolg: pain based behavior  

• Onder uitdagend gedrag schuilt altijd angst en pijn – Wolf & Baglivio  

• Prognose: kunnen niet genezen  

o Wel mensen ermee leren leven  

o Voortduring negatieve emotionaliteit blijft  

o 40% geneest en rest niet  

• Gevolg – Biesta  

o Nadruk op kwalificatie en vergelijking  

▪ Geeft achterblijvende cognitieve ontwikkeling  

▪ Falen op school en bij leeftijdsgenootjes  

▪ Eenzaamheid 

o Achterblijvende sociaal-emotionele ontwikkeling  

▪ Gebrek zelfcontrole 

▪ Emotionele instabiliteit 

▪ Verslavingsgevoeligheid  

o Achterblijvende persoonsontwikkeling  

▪ Geen eigen keuzes kunnen maken  

▪ Kwetsbaar voor herhaald slachtofferschap  

▪ Pesten, seksueel misbruik, criminele beïnvloeding etc. 

5.2 FUNDAMENTEEL LEEF- EN LEERKLIMAAT (THUISKLIMAAT/MILIEU): 

ZELFDETERMINATIETHEORIE 
• Psychologische basisbehoeften  

o Verbondenheid 

o Competentie 

o Autonomie  

• Van der Helm, Kuiper, Stams 

5.2.1 Leefklimaat  

• Leefklimaat  

o Ie, residentieel groepsklimaat 

o Kwaliteit van sociale en fysieke omgeving  

o In termen van voldoende en noodzakelijke voorwaarden voor  

▪ Lichamelijke en geestelijke gezondheid  

▪ Welzijn  

▪ Contact en persoonlijke groei van bewoners 

o Met inachtneming van hun menselijke waardigheid en mensenrechten  

▪ Evenals 

• Persoonlijke autonomie  

• Gericht op herstel  

• Succesvolle deelname aan samenleving 

▪ Indien niet beperkt door gerechtelijke maatregelen  

o → prescriptieve definitie: schrijft iets voor  

▪ Niet beschrijvend  

• Leefklimaat onderzoek heeft 25à30 jaar stilgezeten  
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• 4 dimensies van leefklimaat  

o Groei 

o Ondersteuning  

o Structuur  

o Repressie <> autonomie  

• Zelfdeterminatietheorie grote motiverende kracht  

o Mag ik zelf beslissingen nemen?  

o Ben ik competent?  

o Contact met ander?  

5.2.2 Relatie therapeutisch leefklimaat – antisociaal gedrag  

 

• Wereldwijd alle onderzoeken bij elkaar  

• Moeilijk in 4 dimensies onderverdelen 

• Goed leefklimaat → reductie antisociaal gedrag: 20%  

o Externaliserende problematiek dan 10%  

o Vaak geïsoleerde problemen  

• Geen veiligheid ervaren → antisociaal gedrag  

o Hoe in nieuwe operationalisatie dat plaats krijgt  

o Hoe ziet repressie eruit?  

o Wat betekent autonomie?  

20%
15%

20% 19%

33%

18% 20% 20%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

Percentage Verandering in Antisociaal Gedrag
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• Relatie groepsklimaat, klasklimaat, academische zelfconcept  

o Groepsklimaat positief gerelateerd aan klasklimaat 

o Academisch zelfconcept 

▪ Voelen zich competenter  

▪ Identificeren zich meer met school, zelfwaarde  

o Moment kunnen werken aan verbondenheid, competentie, autonomie  

▪ Via positieve support van leerkrachten  

▪ Onderlinge groei van contacten, zelfgevoel van kids  

▪ Kunnen trend van negatieve emoties laten keren 

o Ernstige problemen zien  

▪ Ervoor zorgen kids terug naar school gaan  

▪ Goede klimaat werkt beter dan therapie  

5.2.3 Verbondenheid: Hope VI panel, Eisemna, 2005 

• Opgroeien in ‘prachtwijken’ 

o Weerbaarheid door schuilplekken  

o Met welke kinderen ging het goed?  

o Kinderen schuilen → ging goed met hen  

o Kon bij ouders, oma, familie, hulphond, school 

• Eerst connectie, dan correctie: verbindend gezag 

• Casus Frieda  

o Seksueel misbruikt door mannen 

o Leeft afgezonderd  

o Mannen voelen haar kwetsbaarheid aan en benaderen: exploitability  

o Hulphond Buddy komt tussen haar en man te staan  

▪ Emoties reguleren  

▪ Zij leert in toekomst eigen emoties reguleren  

o Verbondenheid door psychosociale hulphond  
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5.2.4 Competentie: ertoe doen  

• Ieder mens/kind streeft naar overleven, groei en ontwikkeling  

• Houden we te weinig rekening mee  

5.2.5 (leeftijdsadequate) Autonomie 

• Limit setting: liever afspraken dan regels  

o Met afspraken kan je flexibel omgaan  

o Altijd sanctie als iemand regel overtreed  

• Sociale domeintheorie  

o Regels in morele domein  

▪ Goed en kwaad  

▪ Gouden regel 

▪ Veiligheidsdomein 

▪ Kinderen snappen regels meestal wel 

o Afspraken in conventionele domein  

▪ Hoe heurt het  

▪ Vb.: gezin waar iedereen rookt  

• Overgeplaatst naar rookvrije instelling, dan is dit probleem  

• Zet jezelf op 10-0 achterstand  

o Voorzichtig in persoonlijke domein 

▪ Wat trek je aan, met wie ben je vrienden etc?  

▪ Blijven we uit als HV  

▪ Anders delven we het autonome uit  

▪ Jongere zelf laten beslissen  

• Gezamenlijke besluitvorming en luisteren zonder oordelen  

o Kind niet veroordelen, alleen het gedrag  

o Geeft autonomie aan kind  

• Geweldloos verzet in onderwijs, jeugdzorg, jeugd GGZ ipv dwang, dreigen 

o Heim Omer 

o Niet vechten, opsluiten, fixeren want werkt averechts  

• Denkfouten in zorg en onderwijs  

o Essentialisme = ontkennen variabiliteit  

o Verschillen tussen kids is groter dan overeenkomsten  

o Er is geen ‘juiste diagnose’, ‘juiste behandeling’, ‘juist gedrag’ 

o Onderwijs: selectie en leerprogramma > beste opbrengsten FOUT 

• GGZ: eerst beter worden en dan pas weer naar school  

o Leeropstanden lopen op  

• MAAR gras groeit niet harder door eraan te trekken  

o Wel door aandacht te geven  

o Teveel over structurering in instellingen 

o Kinderen moeten heel veel, mogen weinig  

o COVID: incidenten in instellingen verminderd  

▪ Kinderen moesten minder  

▪ Beperkt naar school, pedagogische medewerkers deden activiteiten  

5.3 ZELFMANAGEMENT EN ZINGEVING IN ZORG EN ONDERWIJS 
• Dings: zelfmanagement ipv genezing in psychiatrie  
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• 541 DSM diagnoses en 129 effectieve interventies  

o NJI zijn daarbij niet helpend, school wel  

• Zingeving 

o Wat is voor jou van waarde, wat geeft je energie en wat past bij jou?  

▪ Samen met jongere dit onderzoeken  

o Gepersonificeerd onderwijs ipb ‘one size fits nobody’  

o Nodig: kleine Klassen en gemotiveerde docenten  

5.3.1 Kwalificatie en leerklimaat 

• Goed leerklimaat nodig voor kwalificatie  

o Om beperkingen te compenseren  

• Klimaat moet gebaseerd zijn op  

o Zo min mogelijks stress 

o Goede balans tussen uitdaging en succeservaring  

• Gericht zijn op competentie, autonomie en verbondenheid  

• Lev Vygotsky  

o Kind met hulp van met name responsieve leerkracht  

o Kloof naar zone van naaste ontwikkeling dichten 

o Overvraging/ondervraging  

▪ Herhaalde faalervaringen > (micro)trauma  

▪ Leveren gebrek aan competentie, groei, verveling, demotivatie 

5.3.2 Problemen bij jongeren: ondervragen en sociale nadeelsituaties  

• Maatschappij wordt complexer en competitiever  

• Wu & Dunning: hypocognitie wat je niet begrijpt kan je ook niet vragen  

• Al van jongs af aan in nadeel tov anderen  

o Thuis, in KDV, op basisschool, tov peers 

o → Microtrauma! 

5.3.3 Gevolgen herhaalde microtrauma  

• Gevolg: pijn en sociale isolatie  

• SIV: vijandige sociale informatieverwerking 

o Onderdanige en/of agressieve probleemoplossingsstijl  

o Kinderen ontwikkelen dit 

• Problemen met  

o In nadeel zijn tov peers 

o Autoriteit 

o Competitie 

o Hulp vragen/geven  

• Trauma stapelen zich op  

o Ene kind is gevoeliger dan ander kind  

o Kinderen zijn zowel dader als slachtoffer 
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5.3.4 Probleem bij medewerkers  

• Onbegrip, vasthouden achterhaalde kennis (DSL als de methode) en angst  

o → Rigide handelen en dwangcyclus en repressie  

• Gecombineerd met personeelstekort 

o Uitzendkrachten!  

• Hiërarchische organisatiecultuur  

o Professioneel handelen = professionele autonomie  

• Gevolg: veel overleg ipv luisteren naar elkaar  

o Meer dwang en agressie  

o Overlevingsstand medewerkers  

5.3.5 Gevolgen voor medewerkers (werkklimaat)  

• Vechten, vluchten, verstijven en bontjes sluiten: pairing off  

• Type 1 denken 

o Snelle oplossingen voor ingewikkelde problemen  

o Soms toegeven als iets niet weten: het helpt  

• Denkfouten: associatieve coherentie  

• Nood aan type 2 denken  

o Langzaam denken! 

5.3.6 Gevolgen dwang en repressie cliënten  

• Aanwakkeren agressie (reactief), eenzaamheid, wanhoop 

• PTSS, depressie, eetstoornissen, zefbeschadiging en suicid  

5.3.7 Onweerlegbare evidence 

• Alle onderzoeken van laatste jaren naar effecten van dwang  

o Op kwaliteit van leef- en leerklimaat en behandelresultaten  

o Laten consequent zelfde uitkomsten zien  

o Zowel op instelling als individueel niveau  

• Ook afhankelijk van systeem en buitenwereld 

• Maar: het systeem  

o Cyberneticus: Anthony Stafford  

o Doel van systeem is wat het doet 

o Geen reden om te zeggen dat systeem continu faalt in wat het doet  
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o Blijven mensen uit huis plaatsen  

• Bronfenbrenner: acteren niet in een vacuum  

o Laten ons vangen door systemen  

o  

5.3.8 Systemen en belangen verknopen zich tot een systeemwereld en leiden tot denkfouten  

• Centrale denkfout 

o Juiste interventie/onderwijs leidt tot juist gedrag  

o Zo is het niet in complexe situaties  

o = assosiatieve coherentie  

▪ Als je maar juiste doet komt het goed 

▪ Het goede doen  

• Gevolg: onrealistisch optimisme  

• Wat vertellen data en wat vertellen wij onszelf?  

• Vb.: uithuisplaatsingen nemen toe in beschaafd land als NL  

5.3.9 Nodig: mentale flexibiliteit professional  

• Creativiteit, fouten durven maken en toegeven  

o Verbetert werkalliantie  

• Groei mindset ipv fixed mindset van professional  

o FM: angst, gebrek aan flexibiliteit 

5.3.10 Professioneel handelen als tegenwicht  

• Hannah Arend 1958 

• Op 3 manieren aan slag als professional  

o Arbeid 

▪ =  klaarzetten, lesstof  

▪ Onderzoek naar Bulgaarse kindertehuizen  

▪ Kids kregen alles behalve liefde, ze stierven 

▪ Arbeid alleen helpt NIET 

▪ Ontmoeting is wezenlijk 

• Op dit moment zal er ook iets bij het kind gebeuren  

• Ontmoeten vaak te weinig  

• Krijgt geen contact met ze  

o Werk = Systemen en protocollen volgen, PTA 

o Arbeid  

▪ = Professioneel handelen, luisteren en ontmoeting  

▪ Kinderen hebben meer nodig  

• Verbondenheid 

• Competentie 

• Autonomie  
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• Handelen in zorg en onderwijs is fragiel  

o Moed voor nodig  

o Dichotomie van ‘winners or losers’ is wrede denkfout  

▪ Van self-serving bias 

▪ Leidt tot Pygmalion effect  

• Handelen is fragiel en breekbaar en ongewis  

o Niet altijd handelen in onderwijs en zorg  

▪ DSM diagnoses, interventies, protocollen zijn veiliger  

o Contact maken en luisteren zonder oordelen  

▪ Onveilig, behoeft moed om kwetsbaar op te stellen 

o Kind in gedrag beoordelen, beoordeel kind niet  

▪ Presentietheorie Baert  

5.3.11 Leerklimaat in gespecialiseerd onderwijs 

• Zelfdeterminatietheorie als basis  

• Verbondenheid: responsiviteit  

o Luisteren zonder beoordelen  

• Competentie: groei en zingeving 

• Autonomie: min mogelijk repressie  

o Geweldloos verzet 

o Gezamenlijke besluitvorming  

• Onderlinge groepsdynamiek: sfeer  

5.3.12 Meten alleen helpt niet  

• Resultaten doorbreken met leerkrachten en leerlingen  

o Onderwijsspecialisten, E-hub, …  

• Haalbare doelen formuleren en opnieuw meten en bespreken  

o PDCA-cyclus  

• Werkklimaat leerkrachten! 

o Teamfunctioneren: verbondenheid  

o Leiderschap vs. Autonomie  

▪ Steun vs. Gezamenlijke besluitvorming  

o Motivatie 

o Toekomstperspectief: groei  

5.4 METEN VAN LEEF EN LEERKLIMAAT IN JEUGDGEVANGENIS IN KOSOVO (LIPJAN) EN ALBANIË 

(KAVAJA)  
• Helpt om regelmatig te meten: onszelf erop wijzen  

• Leerkrachten in gevangenisscholen  

o Veel individuele aandacht  

o 50% recidive reductie als je kids leert schrijven en lezen  

• In NL: Maaike, 17 jaar in cel voor ernstig delict na verkrachting en aanranding 

• In Kosovo: Mirlinda, 17 jaar, misbruikt > weggelopen > verkeerde mannen als lokvogel 

• Denkfout: associatieve coherentie  

• Mentaliseren: hoop op gewoon leven geeft weerbaarheid  

• Hopen tot beter resultaat komen  

o Dan behandeling van trauma’s die ze hebben opgelopen! 
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6 FORENSISCHE ORTHOPEDAGOGIEK  

6.1 WAT IS FORENSISCHE ORTHOPEDAGOGIEK?  
• Definitie  

o Bestudeert aanwezigheid en ontstaan van ernstige problemen  

▪ Jeugddelinquentie, trauma’s 

o Van kinderen, jongeren en jongvolwassenen  

o En daarmee samenhangende opvoedings- en gezinsproblemen 

▪ Waaronder kindermishandeling en –verwaarlozing 

o Problemen zijn zodanig ernstig dat justitieel ingrijpen dreigt of reeds is ingezet 

• Bijzondere subdiscipline  

o Bestaat niet echt in VL, wel in NL  

o Gesitueerd op grens tussen  

▪ Forensische psychologie, psychiatrie, pedagogiek 

▪ Link naar sociaal werk 

• In toekomst wss enkel nog in GI behandeld  

o Enkel op jongeren gericht die feiten gepleegd hebben  

o Nu VOS, MOF  

o Jongeren uit elkaar houden, tegen ‘besmetting’ gedrag  

6.2 DELINQUENTIE  
• Vanuit orthopedagogisch standpunt brede def 

o Continuüm van gedragingen  

▪ Alles te maken met norm-overschrijdend handelen  

o Waarbij inbreuk gepleegd op  

▪ Regels 

▪ Normen en wetten  

o En/of schade berokkend aan  

▪ Individuen  

▪ Maatschappij  

• Jongeren en jongvolwassenen  

o In literatuur: tot 25 jaar  

6.3 PREVALENTIE  
• Officiële statistieken, (zelf) rapportage (door so)  

• Onderscheid  

o Late starters: adolescent-limited 

▪ Grote groep K&J weinig/niet in aanraking met delinquent/antisociaal gedrag  

▪ Kleine piek tussen 12 en 14/16 jaar 

▪ Experimenteel gedrag, grenzen aftasten  

▪ Stoppen aan volwassenheid: 20à25 jaar  

o Vroege starters: life course traject  

▪ Vroeg gekenmerkt door moeilijk/antisociaal gedrag, gedragsproblemen 

▪ Blijven volhouden gedurende hele leven  

▪ Minder voorspoedige voorspelling  
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o → dual taxanomy van Moffitt 

o Lastige kinderen: childhood limited  

▪ Later toegevoegd  

▪ Moeilijk op te voeden  

▪ Ouder worden, door moeilijk gedrag groeien  

• Typologie doet altijd teniet aan complexiteit van persoon  

6.4 ONTWIKKELINGSPADEN VAN DELINQUENT GEDRAG 
• Pittsburgstudie: trajecten geïdentificeerd 

o Vooral ontwikkeld voor jongens  

• 3 trajecten  

o Openlijk probleemgedrag 

o Heimelijk probleemgedrag 

▪ Meer verdoken traject 

o Traject van autoriteitsconflicten  

• Onder > boven  

o Minder ernstig > ernstig  

o In ≠ trajecten tgl: slechtere prognose  

o Als opvoeder vaardigheden uit kast halen om hiermee om te gaan 

 

6.5 DIAGNOSTIEK  
• Risicotaxatie: 4 generaties  

o Ongestructureerde klinische inschatting  

▪ Vanuit buikgevoel  

▪ Niet echt betrouwbaar  

o Actuariële benadering  

▪ Empirisch sterk turven hoeveel risicofactoren  

▪ Op basis hiervan kijken of mensen risico zijn  

▪ Obv gesprekken, observaties nagaan in context van persoon  
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▪ Vb.: recidive nagaan  

▪ Zaken afvinken en optellen > score > klein, middel of groot risico  

o Gestructureerd klinische taxatie  

▪ Combineren beste van vorige twee 

▪ Obv theoretische factoren in kaart brengen  

▪ Als HV beslissing nemen  

o Integreren systematische behandelinterventies  

▪ Regelmatige (her)beoordeling van breed spectrum  

▪ Aan risico/behoefte factoren en andere persoonsgebonden factoren  

▪ Integreren in behandelverloop 

▪ Kans op recidive inschatten  

• Inschatten hoe groot risico is dat iemand feit kan plegen  

o Nav Dutroux-feiten grote hervorming van systeem  

6.6 BEHANDELING/REHABILITATIE: VERSCHILLENDE PERSPECTIEVEN  
• Theoretische modellen  

o RNR/ what works 

o Good Lives Model 

o Biopsychosociaal model  

o Rehabilitatie/recovery  

• Eerste 2 

o Behandeling/ondersteuning bieden aan delinquente jongeren  

o Vaak gebruikt en tegenover elkaar gezet  

o Laatste jaren eerder complementair  

6.6.1 Risk – Need – Responsivity (RNR)/ What works 

6.6.1.1 Van nothing works naar what works 

• Martinson (1974) → get tough  

o M: obv resultaten overkoepelend resultaat krijgen  

▪ Zei ‘nothing works’ 

▪ Door heel wat beleidsmakers aangegrepen als wetenschappelijk argument  

o Get tough-beweging  

▪ Mensen zonder bgl in gevangenissen gestoken  

▪ Onderzoekers gingen cijfers herbestuderen  

▪ Onderzoek naar factoren gerelateerd aan feiten plegen en stoppen  

▪ Basis van What works beweging  

• RNR gebaseerd op general personality and cognitive social learning  

o Jaren 70 onderzoek naar effecten van rehabilitatie  

o Persoonlijkheidsfactoren, sociale factoren en cognitief gedragsmatige aspecten 

o Aangevuld met aspecten uit persoonlijkheidspsychologie  

• Afhankelijk van theorie, dataset/empirisch gestuurd onderzoek  

o Waarden zoeken tussen plegen feiten en risicofactoren  

o Pas later onderbouwd door theoretische modellen  

6.6.1.2 Core principes van RNR-model  

• Risico: wie  

o Kans dat persoon zich inlaat met crimineel gedrag  
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• Behoefte: wat doen 

o Levensdomeinen waarop interventies/toezicht moeten focussen  

o Om kans op toekomstig crimineel gedrag te reduceren  

o = criminogene behoeften  

▪ Welke factoren staan in relatie tot plegen feit?  

• Responsiviteit: hoe doen 

o Persoonlijke sterktes en/of specifieke individuele factoren  

o Die effectiviteit van behandeling kunnen beïnvloeden  

o Hoe behandeling aanbieden? Hoe concreet aanpakken?  

• Integriteit  

o Behandelprogramma geïmplementeerd zoals bedoeld is  

• Professionaliteit  

o Professionele handelen voldoen aan wettelijke voorwaarden  

6.6.1.3 Risk  

• Kans dat een persoon zich inlaat met crimineel gedrag – Busch  

• Afstemmen behandelintensiteit op recidiverisico  

o Niet op ondersteuningsnoden  

o Richten op mensen die meeste kans maken op plegen van feiten  

o Vb.: erge feiten gepleegd, kans opnieuw doen is klein  

o Vergt andere manier van kijken  

o Minder tijd investeren in laag risico, meer in hoog  

• Belang goede risicotaxatie  

o Statisch – dynamisch  

o Hoe groot is de kans? Hoe inschatten?  

o Niet evident  

o Moeilijkheid: staat los van ernst van feiten  

• Mensen met hoog risico vaak in gesloten instelling  

6.6.1.4 Need 

• Behoeften die invloed hebben op recidive  

o Voorspellende factoren op al dan niet plegen van feiten  

o Dit proberen verminderen  

o = criminogene behoeften cf. central 8  

• Big four  

o → Verklaren het meest, hier zoiezo op inzetten! 

o Geschiedenis van antisociaal gedrag 

▪ Enigste statische factor 

▪ Hoe diverser/vroeger feiten, hoe meer ingeworteld, hoe moeilijker  

▪ Voorspellende factor  

▪ Kan vaststellen, uit dossiers halen 

▪ Niets aan te veranderen  

o Antisociale persoonlijkheidsstijl  

▪ Dynamische factor  

▪ Kenmerken kans op plegen feiten vergroten  

▪ Factoren die jongere kwetsbaarder maken  

▪ Vb.: impulsief gedrag, zoeken naar kicks etc. 

o Antisociale attitudes/cognities 
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▪ Dynamische factor 

▪ Denkfouten, cognitieve distorsies 

▪ Ideeën over samenleving  

▪ Sturen handelen in sterke mate  

▪ Vb.: frauderen mag iedere Belg, geen rekening houden mee houden tik mag 

o Antisociale peers/netwerken  

▪ Dynamische factor 

▪ Slechte vrienden  

▪ Hoe ouder, hoe grotere invloed  

▪ Invloed gezin neemt geleidelijk af  

• Moderate four  

o → Iets mindere variantie  

o Problematische relaties/families 

▪ Dynamische factor 

o Problemen op werk, school, opleiding 

▪ Dynamische factor 

▪ Vb.: spijbelen, onderpresteren, problemen met leerkrachten  

o Problemen vrije tijd, ontspanning  

▪ Dynamische factor 

▪ Niet of geen georganiseerde vorm van vrijetijdsbeleving  

▪ Hangjongeren  

o Middelenmisbruik  

▪ Dynamische factor  

▪ Sausje op de situatie  

De central eight risico/behoefte factoren, behandeldoelen en -interventies voor recidivebeperking 

• Feiten willen verminderen? Dan inzetten op factoren  

• Goed screenen: assessen  

• Welke risico’s, wat doen om jongeren te helpen?  

• Jongeren geleerd op alternatieve manieren denkbeelden ontdekken  

• Op elke risicofactor zijn er interventies  

o Hier algemeen geformuleerd  

o Op internet specifieke programma’s hiervoor  

• Risicogerichte aanpak 

Factor 1: Geschiedenis van antisociaal gedrag (statisch) 
Risico: Vroege, aanhoudende betrokkenheid bij aantal antisociale handelingen in instellingen 
Dynamische behoefte: Werk aan niet-criminele alternatieve gedragingen en risicovolle situaties 
 

Factor 2: Antisociaal persoonlijkheidspatroon 
Risico 

• Avontuurlijk plezier (kick) 

• Zwakke zelfbeheersing 

• Rusteloos agressief 
Dynamische behoefte: werk aan … vaardigheden 

• Probleemoplossende 

• Zelfmanagement 

• Woedebeheersing en coping  
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Factor 3: Antisociale cognities 
Risico 

• Attitudes, waarden 

• Overtuigingen en rationalisaties die crimineel gedrag ondersteunen 

• Cognitief emotionele condities van woede, wrok en trots 

• Criminele vs. Hernieuwde ID 

• Criminele vs. Anti-criminele ID 
Dynamische behoefte  

• Verminderen antisociale cognities 

• Herken risicovolle manieren van denken en voelen 

• Ontwikkel alternatieve en minder risicovolle manieren van denken en voelen 

• Maak hernieuwde en/of anti-criminele identiteit eigen  
 

Factor 4: Antisociale peers 
Risico 

• Nauwe contacten met criminele anderen  

• Relatieve isolatie met niet-criminele anderen  

• Directe sociale steun voor criminaliteit  
Dynamische behoefte 

• Verminder contacten met criminele contacten 

• Bouw contacten/banden met niet-criminele anderen  
 

Factor 5: Familiale en/of echtelijke relaties  
Risico: 2 belangrijke elementen 

• Opvoeding en/of zorg 

• Controle en/of toezicht 
Dynamische behoefte 

• Reduceer conflicten 

• Bouw positieve relaties uit 

• Verbeter controle en toezicht  
 

Factor 6: School en/of werk 
Risico: lage niveau prestatie en voldoening  
Dynamische behoefte: verbeter prestaties, beloning en voldoening  
 

Factor 7: Vrije tijd en/of recreatie  
Risico 

• Lage niveau betrokkenheid  

• Bevrediging bij niet-criminele vrijetijdsbehoefte 
Dynamische behoefte: verbeter betrokkenheid, beloningen, voldoening 
 

Factor 8: Druggebruik  
Risico: misbruik van alcohol, drugs 
Dynamische behoefte 

• Verminder druggebruik  

• Vermindering (inter)persoonlijke steun voor verslavingsgedrag 

• Ontwikkel alternatieven voor drugmisbruik  
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6.6.1.5 Responsiviteit  

• Persoonlijke sterktes en/of specifieke factoren  

o Die effectiviteit en behandeling kunnen beïnvloeden  

o Aandacht voor manier waarop met persoon moeten werken  

o Hoe therapeutische band aangaan?  

o Motivatie: extrensiek = goed!  

• Nadeel: mechanistisch denken  

o Oplossingsgericht 

o Risicogericht  

• Algemene en specifieke responsiviteit  

o Belangrijke sleutel naar meer aandacht voor relatie  

o Algemeen 

▪ Algemene kennis, technieken  

▪ Hoe mensen leren, veranderen, motiveren  

o Specifiek 

▪ Individuele persoon die voor je zit met eigen verhaal  

▪ Zoeken hoe best mogelijk aan de slag  

• Belang van multi-modale aanpak en motivatieverhogende technieken  

o Gebruik technieken om jongere te motiveren  

o Verschillende manieren van behandelen 

6.6.1.6 Empirisch onderzoek toont  

• Meest onderbouwde aanpak om recidive te verminderen  

• Ambulante behandeling werkt beter dan residentiële  

• Zeer omvangrijke én aangetoonde evidentie  

o ≠ meta-analyses tonen pos effecten aan  

o In ≠ landen en contexten wordt RNR beschouwd als leading model  

o Verder onderzoek nodig naar lange-termijn effecten  

6.6.1.7 Integriteit  

• Behandelprogramma wordt geïmplementeerd zoals bedoeld is  

o Model goed aanleren, supervisie, monitoren  

• Protocollen, draaiboeken 

o Geregelde opvolging en evaluatie van behandeling  

o In kaart brengen  

• Visie 

6.6.1.8 Responsiviteit onder druk?  

• RNR soms onder druk omwille van  

o Ontbreken van relevantie voor leven van delictpleger 

o Weinig afgestemd op specifieke noden en kenmerken  

▪ Zoals intellectuele mogelijkheden, migratieachtergrond 

▪ Weinig individualisering  

• Gevaar op een one-size-fits-all benadering  

• Illustratie  

o Aantal studies samen 

o Welke factoren verklaren behandelingseffect  

o Specifieke methodieken weinig effect in handen werken  
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o Algemeen werkzame factoren  

▪ Verklaren aanzienlijk deel van variantie  

▪ Te maken met oa therapeutische relatie  

o Kritiek op RNR: minder over responsivity effect 

 

6.6.2 Good Lives Model (GLM) 

• Werkt verder op RNR model  

6.6.2.1 Ontstaan 

• RNR onder druk op ethisch, etiologisch en klinisch niveau  

• GLM kan helpen om beperkingen te overkomen  

• Tony Ward is grondlegger van GLM 

• RNR en GLM als complementaire rehabilitatiemodellen  

• Componenten van een rehabilitatiemodel  

o Vanuit RNR 

▪ Gerichte aanpak  

▪ Risico om mensen in bepaalde categorieën te duwen  

▪ Gevaar van gebrek individualisering, stigmatisering, othering  

▪ Stempel ‘hoog risico’ dan niet meer van afraken  

▪ Kritiek Ward 

• Constructen die we zelf tot leven roepen  

• Geen vaststaande entiteiten  

• Ipv verklaren, hoogstens van ‘voorspellen’ spreken  

• Voor verklaren meer diepgaande theorieën nodig  

▪ Klinische implicaties  

• Vermijdingsdoelen  

• Proberen vermijden dat mensen in contact komen 

• Vaak negatief geformuleerd  

• Gericht op vermijden van risico  

• Minder motiverende doelen  

o Vanuit GLM  

▪ Meer ingezet op mensen basisbehoeften delen  

▪ Vanuit deze behoefte proberen feiten te begrijpen  
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▪ Nadruk belang levensdomeinen persoon zelf  

▪ Etiologisch verklaring: wat veroorzaakt criminologisch gedrag  

▪ Klinische implicaties  

• Toenaderingsdoelen  

• Wat is belangrijk voor iemand?  

• Meer gericht op mensen iets in plaats geven ipv enkel afnemen  

 

• Good Lives Model  

o Sterktegerichte benadering  

o Sluit aan bij wetenschap, positieve psychologie en positieve criminologie  

o Model wil fundamenteel mensen ondersteunen  

▪ Om goed leven te lijden  

▪ Wat is goed leven?  

• Sociaal geaccepteerd  

o In overeenstemming met normen van SMLV  

o Gericht op verminderen recidive 

• Leven moeite waard vinden  

▪ → 2 tegengestelde belangen  

• Staan met elkaar in conflict  

• TOCH beide in GLM  

• Iemand goed leven leiden  

• > Kans feiten plegen verminderd  

o Criminogenic needs meenemen in GLM  

▪ Barrières die leven goed maken om goed leven te leiden  

▪ Vb.: slechte vrienden is barrière voor sociale activiteiten  

6.6.2.2 Centrale theoretische concepten  

• Kort overzicht 

o Primary goods 

o Secondary goods  

o Capacity  

o Means  

o Scope 

o Coherence 

o Pathways  
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6.6.2.3 Etiologisch model – GLM  

 

• Primary Goods  

o = Belangrijke levensdoelen, elementen, behoeften  

▪ Als mens allemaal hebben  

▪ Vb.: zelfdeterminatietheorie of circle of courage  

▪ 11 doelen, niet allemaal even belangrijk  

1. Fysieke gezondheid  

▪ Gezond leven en functioneren 

▪ Overleven, fysiek goed voelen etc.  

2. Relaties  

▪ Inclusief intieme, romantische, vriendschappelijke en familierelaties 

▪ Brede zin van het woord 

▪ Ook in circle of courage en zelfdeterminatietheorie 

3. Gemeenschap  

▪ Erbij horen, community, beloning 

▪ Gevoel deel zijn van sociaal netwerk 

4. Voortreffelijkheid in werk 

5. Voortreffelijkheid in spel  

6. Creativiteit  

▪ Kunstzinnig bezig zijn, alternatief kleden etc. 

7. Persoonlijke keuze en zelfstandigheid  

▪ Voortreffelijkheid in ‘agency’ 

▪ Idee dat je kan mee beslissen, zelf kan kiezen 

8. Kennis 

▪ Andere vormen van kennis zoals vb. in krant lezen  

9. Gemoedsrust 

▪ Psychische gezondheid 

▪ Innerlijke rust, geen stress hebben  

10. Geluk  

▪ Plezier in het hier en nu 

▪ Hedonistische geluk   

11. Betekenis en doel  

▪ Spiritualiteit 

▪ Doel hebben in je leven  
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o Gevoelens dat als er iets weg is waar je je aan hecht 

▪ Angst, leegheid, grond valt weg  

▪ Mensen die feiten hebben gepleegd ervaren dit ook  

▪ Plots in voorziening binnen 

▪ Mensen die ontreddend toekomen hebben dezelfde behoeftes als ons 

• Secondary goods  

o Activiteiten die we ondernemen  

o Rollen om basisbehoeften te vervullen  

o ≠ manieren om basisbehoeften na te streven  

o Ward: belangrijk sociale acceptatie van middelen  

o Vb.: stress willen reduceren  

▪ Hobby die sociaal aanvaardbaar is  

▪ Hard drugs nemen > sociaal onaanvaardbaar en schadelijk  

• Belangrijk!  

o Eerst inventariseren wat primary en secondary goods zijn  

o Dan analyse maken hoe mensen ondersteunen  

▪ Om leven te leiden die voor hen zinvol is  

▪ En dat smlv niet geschaafd wordt  

• 4 problemen rond ‘Levensstijl’ en ‘-Plan’ 

o = problemen in proberen inzicht krijgen in hoe komt dat mensen feiten plegen  

▪ Op een manier tot primary goods terugvinden  

▪ Maar druisen in tegen smlv 

▪ Factoren die goede leven leiden moeilijk maken  

o Capacity  

▪ Intern  

• Vaardigheden en mogelijkheden  

• Interne obstakels 

• Kunnen cognitief, psychologisch of gedragsmatig zijn  

• Vb.: moeite met emotieregulatie, mentalisatie 

▪ Extern 

• Externe omstandigheden en contexten  

• Externe obstakels  

▪ Breder dan 8 criminogene factoren  

• Ook sociale contexten, beperking etc.  

• Spelen rol in al dan niet invullen van leven  

o Means  

▪ Ongeschikte middelen om goederen na te streven  

• Middelen die je inzet  

▪ Kan leiden tot daling van QOL omwille van frustraties  

▪ Vb.: ultieme doel is voelen van verbondenheid  

• Slaagt er niet in om relatie op te bouwen  

• Beginnen van relatie kan helpen om verbondenheid te voelen  

• Manier waarop behoefte invult lukt niet  

• Sommige secundaire roots zijn niet sociaal/aanvaardbaar 
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o Scope 

▪ Lack of scope: verwaarlozing van goods mbt  

• Body 

• Self 

• Social life  

▪ Negatieve impact op psychologisch functioneren en QOL  

▪ Vb.: iemand die veel werkt en familie vergeet  

• Moeilijk met werk 

• Niemand om op terug te vallen  

• Balansniveau moet terugkomen, stress doen dalen  

o Coherence  

▪ Horizontale coherentie  

• Verband tussen goods vanuit complementaire visie  

• Ipv tegengesteld  

• Vb.: relatedness -agency  

• Domeinen niet los van elkaar  

• Doelen op zelfde hoogte, in interactie, elkaar tegenwerken  

• Evenwicht zoeken  

▪ Verticale coherentie 

• Belangrijkheid/prioriteit van één of meerdere primary goods  

• Hoeveel bezig met primary goods?  

• Soms niet veel door omstandigheden  

• Botst want wat echt belangrijk is kan ondergesneeuwd geraken  

• Pathways  

o Directe route  

▪ Primaire goederen  via crimineel gedrag nagestreefd/verworven  

▪ Vb.: verbondenheid belangrijk voor PmVB 

• Nastreven door intieme relatie met iemand  

• Zien aantal sterktes en beperkingen  

• Intern: iemand die volw niet goed vertrouwd  

• Extern: bijna geen vrienden/familie, afkeuring voor seksuele gevoel  

• Persoon in seksueel contact met jongeren  

• Plan maken om levensdoel op aanvaardbare manier na te streven  
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o Indirecte route 

▪ Ontstaan opeenvolging, ripple effect, van gebeurtenissen die uitmonden in 

crimineel gedrag 

▪ Vb.: op zoek naar rust, op gemak en emotioneel oke zijn  

• Moeite met problemen oplossen  

• Intern: depressief is  

• Extern: weinig goede voorbeelden gezien  

o Geen sterke ouderschapsvaardigheden ervaren  

o Weinig modeling 

• Inner peace bereiken door alcohol en drugs  

o Zo continueert depressie, financiële problemen  

o Verklaren vanuit primary goods 

• Bredere visie op wat men belangrijk vindt 

o Denk aan intrinsieke motivatieaspect  

o Hoe inzicht krijgen  

o Hoe aanpassen  

 

• DUS etiologisch model  

o Doet denken aan ondersteuningsdenken 

o Jim Thompson AAIDD model  

▪ Eerst dromen en verwachtingen kennen  

▪ Dan plan ontwikkelen  

▪ Om gap tussen verlangens smlv en behoeften cliënt overbruggen  

o Schema niet vanbuiten leren 

▪ Mensen met GLM-plan doen ontwikkelen  

▪ Op die manier (in)directe route op andere manier omgaan  

▪ Hoe mensen ondersteunen leven leiden  

6.6.3 GLM in praktijk  

• Niet kennen  
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6.7 RNR EN GLM: COMBINEERBAAR OF NIET?  
• RNR vs. GLM: compatibiliteit?  

o RNR vooral gericht op terugvalpreventie, risico 

o GLM vooral gericht op verhogen van welzijn, QOL 

o → Integratie van beiden  

• 1 mogelijke conclusie  

o Stand-alone interventie heeft vaak weinig/geen effect  

o Tijd nemen, goed voorbereiden, nadenken hoe jongere in smlv plekje geven  

• RNR: mogelijke problemen  

o Focus op criminogene behoeften  

▪ Noodzakelijke, maar geen voldoende 

▪ Voorwaarde voor effectieve behandeling  

o RNR geeft weinig antwoorden op ‘responsivity issues’  

▪ Gevaar om vooral naar het verleden te kijken 

▪ Complex want individueel moeten werken  

▪ Gevaar van niet focussen op hier en nu  

o Beperkte link met desistance-aspecten 

▪ Stoppen met plegen van feiten  

▪ Vaak door mensen tegen te komen en willen veranderen  

▪ = turning points 

▪ Vb.: krijgen van baby  

o Focus op ‘avoidance’ ipv ‘approach’ goals 

o Beperkte aandacht voor offender agency 

o Belang kenmerken van hulpverlener  

▪ Empathie, warmte, respect, … 

▪ Treatment alliance 

o ‘Forceert’ mensen in risico-categorieën en de hieraan gekoppeld behandelingspaden 

• GLM: mogelijke problemen  

o Tot nu toe weinig empirisch onderbouwd 

o Draagt, volgens Andrews et al., weinig bij tot RNR-benadering 

o Maakt gebruik van ‘weak assessment approaches’ 

o Introduceert ‘verwarring’ in behandelplan  

▪ Moeilijke rol als HV 

▪ Beschermen van smlv 

▪ Tegelijk voor welzijn van mensen zorgen  

▪ Controle en care samen: in spanning  

o Belangrijk 

▪ Opletten niet naïef zijn  

▪ Niet ‘vraag maar en wij bieden fantastisch leven’ 

▪ Ultieme doel ook gericht op verminderen recidive  

• Integratie RNR – GLM: belang om  

o Behandeling te focussen op ‘level of risk’ 

o Aandacht voor alle domeinen die met risico-gedrag samenhangen  

▪ Met aandacht voor persoon als geheel 

▪ Voor criminogene behoeftes!  

▪ Geïndividualiseerd werken! 

o Écht op responsiviteit focussen 
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o Belang om naast Risk, Need en Responsivity in assessment ook op Priority focussen  

▪ Wat is meest belangrijkste voor iemand?  

o Kan helpen om recidive te verminderen en levenskwaliteit te verhogen  

o Risk-Need-Responsivity-Motivation model: RNRM model 

o ‘Sterktegericht What Works’ – Decoene  

▪ Aangevuld met elementen van GLM  

▪ Sterktes centraal  

• Wetenschappelijke evidentie GLM  

o Kan filosofisch/ideologisch gezien worden  

o Gebaseerd op mensenrechten, normatief kader  

o Meer en meer ook op evidence-based 

o GLM lijkt te werken als het op motivatie aankomt  

o Evidentie niet voor directe, maar indirecte routes van crimineel gedrag  

7 TEMPERAMENT EN EMOTIEREGULATIE 

• Focus op ouder kindrelatie  

o Variatie op bekend model van Belsky  

o Wat zijn determinanten van opvoeden?  

o Wat is procesmodel?  

o Welke rol heeft ouderschap?  

▪ Gedragscomponent: wat doet ouder? 

▪ Wat voelt ouder? 

o Vandaag inzoomen op kindkenmerken 

 

• Temperament = nadenken van K&J op andere manier  

• Emotieregulatie en denken rond temperament 

o Helpt bij afstemmen op unieke individuen  

o Omgaan met diversiteit  

7.1 BECOMING WHO WE ARE – IMPACT VAN TEMPERAMENT OP ONTWIKKELING (GES)  
• Temperament = belangrijk  

• Engelse: boek van Mary  

o Belangrijk temperamentonderzoeker  
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• Temperamentfactoren zijn krachtige predictoren van  

o Geestelijke gezondheid  

o Socio-economisch succes 

o Schools functioneren  

o Lichamelijk functioneren, gezondheid, mortaliteit 

o Welzijn, QOL, veerkracht 

o Burn-out, jobstatus 

o Relatietevredenheid, echtscheiding 

o Emotionele en gedragsproblemen  

o Sociale inclusie 

o Criminaliteit  

o Even krachtig als … in typische ontwikkeling 

▪ Intellectueel functioneren  

▪ SES-indicatoren  

• Terrie Moffit en Avshalom Caspi – Dunedin Study  

o Belangrijke onderzoekers voor temperamentverhaal 

• The child is father of the man – Caspi  

o Person-centered benadering van temperament  

o Dunedin study: volledige cohorte geboren in 1972-1973 vanaf 1975-nu  

o Slagen erin om veel mensen in hun onderzoek te blijven betrekken  

o Temperament vanaf jonge leeftijd bekeken obv gedragsobservatie 

o Op 3 jaar: 5 temperamenttypes  

▪ Obv 90 minuten gedragsobservatie 

▪ Well-adjusted 

▪ Confident 

▪ Reserved 

▪ Undercontrolled 

▪ Inhibited  

▪ → Hoe moeten wij ons hierin positioneren? Wat betekent dit ethisch?  

▪ Krititsche bedenking: past iedereen in 1 hokje? 

o Meerderheid doet redelijk goed: later in life  

▪ 40% well-adjusted 

▪ 28% confident 

▪ 15% reserved 

▪ Meer kans op  

• Goede partnerrelatie  

• Stabiel werk 

• Stabiel gezinsleven op 40 en 45 jaar 

o Minderheid toont kwetsbaarheid voor problemen  

▪ 10% undercontrollers  

• Irriteerbaarheid en zelfcontrole problemen  

• Meer gezondheidsproblemen, SOA’s 

• Middelenmisbruik, criminaliteit op latere leeftijd  

▪ 7% inhibited  

• Verlegen, teruggetrokken  

• Hoog zelfbewustzijn leidt tot terugtrekken  
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• Hikikomori  

o Kiezen voor sociale isolatie 

o Kluizenaars 

o Risico op angst/depressie  

• Sterke, genetische component  

o Gedragsgenetica 

▪ Tweelingstudies 

▪ Adoptiestudies 

o Erfelijkheidsestimates  

▪ Tussen 20 en 50%  

o Nu ook  

▪ Moleculaire genetica 

▪ Longitudinale studies cf. Dunedin  

o Er speelt een sterke nature-component bij GES 

o Temperament, antisociaal gedrag, mentaal welzijn  

▪ Belangrijke erfelijke componenten  

▪ Intisociaal gedrag erfelijk?  

• Genetische en omgevindsinvloeden  

o Rhee en Waldman, 2002  

o Meta-analyse kinderen met antisociaal gedrag 

▪ Obv ouder, leerkracht en zelfbeoordelingen  

▪ Gelijkaardig voor jongerns en meisjes  

o Antisociaal gedrag?  

▪ 0.31 is erfelijk component  

▪ 0.18 is opvoeding, gemeenschappelijke  

▪ Heel belangrijk: non-shared environment  

• Kan niet controleren  

• Unieke ervaringen die kind meemaakt 

• Antisociaal gedrag 

• Nurturing nature – eco-bio-psycho-sociaal model 

 
o Nurture speelt zeer belangrijke rol  

▪ Switchen tussen (risico)groepen is mogelijk! 

• Idee met korrel zout nemen  

• Wat is verschil tussen inhibited en reserved?  

▪ Invloed +/- op accumulatie van problemen  

• Kijken naar wat onder gedrag zit  

• Vb.: taalachterstand, leesproblemen → schools falen  

• → agressie → druggebruik → delinquentie  
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▪ Belang van ECO-biopsychosociaal model  

• Hou rekening met zowel micro, meso, exo als macrocontext 

• SES, armoede, netwerk, buurt, ongelijke kansen …  

▪ Omgeving, opvoeding van persoon speelt belangrijke rol  

o Nature en nurture beïnvloeden elkaar op complexe, transactionele wijze  

▪ Cf. epigenetische landschap  

• Genetische aanleg is knikker  

• Bepaald patroon volgt en door omgeving  

• Knikker in bepaalde richting gestuurd  

▪ Cf. ervaring verandert genen – epigenetica  

• Hoe zorgen voor bums in laken die ontwikkeling laat afbuigen  

• Kritische orthopedagogische reflectie  

7.1.1 Hoe meten we temperament?  

• ≠ modellen  

o Dimensies zijn beter dan types 

o Heel veel concepten en instrumenten  

o Big 5 versus little 6  

o Zijn die types beste idee?  

o Onderzoek: ophouden met mensen in kotjes/types te steken  

• Her-ontdekking temperament 

o Alexander Thomas en Stella Chess  

▪ 2 getrouwde pediaters  

▪ Kids waren verschillend van elkaar  

▪ Psychoanalytisch geschoold, vonden dat niet klopte   

o Opmerkelijke ≠ in reactie- en gedragspatronen  

▪ Zéér vroeg in ontwikkeling: baby’s! 

▪ Broers en zussen  

▪ Brave ouders, stoute kinderen 

▪ Stoute ouders, brave kinderen 

o Niet verklaard door behaviorisme of psychoanalyse  

▪ Paradigmashift  

▪ Primaire reactiepatronen (1963) → Temperament  
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7.1.1.1 Verschillende benaderingen 

 

• Gedragsstijlen – HOE 

o Thomas en Chess  

o New York Longitudinal Study  

o Uitgebreide observaties van infants, interviews  

o 9 dimensies  

▪ Activiteitsniveau  

▪ Regelmatigheid 

▪ Aanpassingsvermogen 

▪ Toenadering-terugtrekking 

▪ Responsdrempel 

▪ Stemmingskwaliteit 

▪ Intensiteit van reactie  

▪ Afleidbaarheid 

▪ Taakvolharding  

o Meer geëvolueerd naar neurobiologische  

▪ Wat is reactiviteit op situaties 

▪ Welke zaken zijn belangrijker 

▪ Emotie, aandacht, zelfregulatie  

• Geen consensus over één model, wel over kernaspecten  

o Aanwezig vanaf eerste levensmaanden  

o Sterke neurobiologische en genetische basis  

o Per def.: matig consistent over situaties en tijd heen  

o Multidimensionele aard 

▪ Voorkeur voor variable-centered benadering  

o Biologisch gebaseerde kern voor later ontwikkelende persoonlijkheid  

• Rothbart en Goldsmith  

o Psychobiologisch model  

o Door aanleg bepaalde ≠ in reactiviteit en zelf-regulatie  
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o Film ‘inside out’ geeft emotieregulatie en temperament weer  

o Temperament 

▪ Neurobiologisch aangeboren  

▪ Genetisch bepaalde ≠ 

o Reactiviteit: hoe snel geactiveerd 

▪ In affect en activiteit  

▪ Bepaald door responsiviteit  

▪ Van onderliggende psychobiologische processen  

o Zelfregulatie: emotieregulatie  

▪ Processen gericht op controleren en moduleren  

▪ Van automatische reactiviteit  

• > 70 jaar onderzoek  

o Geen consensus over aard en aantal temperament dimensies  

o Discussies over nut leeftijds(a)specifiek meten  

o → Wildgroei van  

▪ Temperamentconstructen  

▪ Instrumenten en methoden  

o → Weinig empirisch onderzoek  

o → Hindert systematische integratie van onderzoeksbevindingen  

▪ Maar ook toepassing in klinische en orthopedagogische praktijk  

• Algemene consensus: individuele verschillen in … CORE of personality 

o Affectionel 

o Activational 

o Attentionel  

• Temperament in interactie met omgeving vormt persoonlijkheid  

•  
o L: temperament groeit uit persoonlijkheid 

o R: temperament is absolute kern van persoonlijkheid  

7.1.1.2 Temperament vs. Persoonlijkheid?  

• 40 jaar persoonlijkheidspsychologisch onderzoek  

o Temperament: NIET-biologisch gebaseerde voorloper van persoonlijkheid  

o Wanneer ontstaat persoonlijkheid  

• Argumenten tegen historische opsplitsing komen van  

o Gedragsgenetische studies  

▪ Vb.: tweelingen, adoptie  

o Ethologische studies 

▪ Vb.: primaten  

o Longitudinale studies  

• Persoonlijkheid gebruiken om temperament te bespreken 

o The big five of OCEAN  

o Openheid voor ervaringen  

▪ Mate van nieuwsgierigheid  
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o Consciënsieusheid  

▪ Hoe gemotiveerd je bent 

▪ Prestatie-motivatie  

▪ Doelbewust doelen halen 

o Extraverse 

▪ Hoe outgoing ben je?  

▪ Hoe graag ben je onder mensen?  

▪ In welke mate hecht je belang aan kwaliteit van relatie?  

o Agreance  

▪ Vriendelijkheid 

▪ Welke kwaliteit van relaties 

o Neuroticisme 

▪ Hoe snel ervaar je negatief effect? 

• McAdams en Pals, 2006 

o ≠ niveaus in persoonlijkheidsonderzoek  

o Maakt niet veel uit  

▪ 2 talen om over ≠ van mensen te spreken  

▪ Nauw verwant aan 3 dimensies  

▪ Persoonlijkheid is meer dan 5 dimensies  

o Basistrekken  

▪ Gedragingen, cognities en emoties  

▪ Manier waarop reageren doorheen contexten, tijd  

▪ Temperament = persoonlijkheid  

▪ Basisdimensies die biologisch bepaald zijn  

o Karakteristieke adaptaties 

▪ Vb.: motivatie om coronaregels te volgen  

o Persoonlijkheid  

▪ Hoe je zelf over jezelf verteld  

▪ Hoe je identiteit ‘wie ben ik’ 

 

• Besluit  

o Temperament en persoonlijkheid: 2 complementaire talen  

o Individuele ≠ bij K&J beschrijven  

o Belang gemeenschappelijke trektaal 
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• Evolutie in trekstructuur  

o Temperament, persoonlijkheid meer gelijk dan verschillend  

o Activiteit, sociabiliteit bij kids veel meer uitgesproken  

Infants en peuters Little six >2,5 jaar Big five 
 

Activiteit 
Positief affect 

Activiteit 
Sociabiliteit 
 

Extraversie  

Angstige distress 
Irriteerbare distress 

Emotionaliteit 
Onwelwillendheid 

Neuroticisme 
Onaangenaamheid  
 

Aandachtspanne  
(effortful control) 
Oriënterende sensitiviteit  

Zelfcontrole 
 
Sensitiviteit 

Consciëntieusheid  
 
Openheid voor ervaringen  
 

• Stabiliteit in Dunedin-studie: Caspi et al  

o Hoe hangen temperamenttypes samen met big five  

o Undercontrollers: maladaptief 

7.1.2 Hoe ontwikkelt temperament?  

• Matig stabiel EN matig veranderlijk 

7.1.2.1 Temperament toont matige stabiliteit  

• Heel stabiel dan zou correlatie 1 zijn  

• Niet helemaal laag, niet veel verschil voor kleine kids  

• Belangrijk aantoont redelijk stabiel  

7.1.2.2 … en matige verandering! 

• Opsplitsing tussen J&M 

• Depression gab  

o Bij jongens neemt af  

o Bij meisjes stabiel  

7.1.3 Temperament in (ontwikkeling van) gedrags- en emotionele stoornissen  

• Alternatief voor categoriaal denken? ODD 

• Extra diagnostische markers voor CD en life long persistent CD? 

• Temperament als transdiagnostische risicofactor  

•  

7.1.3.1 DSM 5: Oppositional defiant disorder (ODD) 

• Daar op manier naartoe kijken: temperamentsproblematieken  

• ODD meer als temperamentsproblematiek  
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• Tegenstanders ODD 

o Problematisering van leeftijdstyperend gedrag?  

o Fit met omgeving?  

• Voorstanders ODD 

o Vaak voorloper van andere problemen  

o Zachte optie om gezinnen te alarmeren stappen naar HV te zetten  

 

7.1.3.2 DSM 5: Conduct disorder (CD) 

• Delinquent, antisociaal gedrag gaat verder  

• Andere manier naar gedragsstoornissen kijken  

 

• EMO-ONW+  

o Specifieer op aanwezigheid van beperkte prosociale emoties 

o Tekort aan schuldgevoel en spijt, ongevoelig 

o Tekort aan empathie, weinig bezorg om eigen prestaties 

o Oppervlakkige of beperkte gevoelens  

• Specifieer ‘Callous-Unemotional traits  

o Risicofactor voor ongunstigere ontwikkeling  

o Meer roekeloos en op zoek naar sensaties/kicks 

o Lagere angstniveaus 

o Meer ernstige, stabiele en agressieve gedragspatronen 

o Meer proactieve agressie, meer wreedheid 

o Minder effect van strafgerichte behandelingsbenaderingen (time out) 

▪ Mogelijk omdat minder overstuur van effect van gedrag op anderen  
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• Types Moffitt  

o Codeer type obv beginleeftijd 

▪ Gedragsstoornis, type beginnend in kinderleeftijd  

• Begin van ten minste één criterium ligt voor 10de jaar  

▪ Gedragsstoornis, type beginnend in adolescentie  

• Geen enkel criterium karakteristiek voor gedragsstoornis 

• Ligt voor 10de jaar 

▪ Gedragsstoornis, begin niet gespecifieerd  

• Beginleeftijd is onbekend  

o Beide types andere prognose en aanpak  

▪ Child-onset 

• Ernstig, aanhoudend, indringend 

• Gelinkt met ernstigere familiale situatie 

o Ouders met antisociaal gedrag 

o Grotere genetische belasting 

o Neurocognitieve beperkingen 

o IQ, ADHD, probs op school en met peers 

• Meer kans op geweldpleging, veroordeling 

o Middelenmisbruik 

o Werk- en familieproblemen  

▪ Adolescent-limited 

• Cf. normaal aftasten van grenzen 

o Diefstal, geweld, drugs en alcohol 

• Weinig voorspellende factoren in genetisch/ouderlijke omg fact 

• Motief ligt eerder in zoeken van sociale status 

• Slechtere prognose indien druggebruik  

o Plegen van onopgemerkte misdaden  

7.1.3.3 Ontwikkelingspaden in agressie  

• 3 grote ontwikkelingstrajecten bij kwetsbare jongens – Pittsburgh 

o Openlijk (overt) probleemgedrag 

▪ Lichte agressie > vechten > geweld 

o Heimelijk (covert) probleemgedrag 

▪ Licht > schade > ernstig, meest stabiel  

o Autoriteitsconflicten voor leeftijd van 12 jaar  

▪ Halsstarrig > ernstig ongehoorzaam > vermijden autoriteit  

▪ Overgaan naar overte/coverte paden  

• Hoe jonger, hoe groter kans doorlopen tot einde 

• Hardnekkige gedragsproblemen 

o Thuis > school > burt 

• Schade: eerst familieleden/vrienden > vreemden  

• Aanvang stap 1 (licht): 7j, stap 2 (matig): 9.5j, stap 3 (ernstig): 12j 

o Vroegtijdige interventie is mogelijk  

o Je hebt 5 jaar om in te grijpen  
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7.1.4 Werken met temperament in orthopedagogische praktijk  

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

o Pro  

▪ Inzicht karakteristieken zijn veranderlijk  

▪ Geen doemdenken dat kind deviant is  

▪ Brengt sterke punten van jongeren in kaart 

o Contra  

▪ Hokjesdenken  

▪ Moeilijker toepasbaar in praktijk  

7.1.4.1 Meerwaarde van temperament 

• Beter begrip van functioneren kind in zijn/haar omgeving  

o Diagnostiek en behandeling afstemmen op individu  

o Voorbeeld  

▪ EMO+: meer aanmoediging, ondersteuning  

▪ SOC- & ONW+: individueel ipv groep  

▪ ACT+ & CON-: gestructureerd, rustpauzes  

▪ SEN+: meer creatieve werkvormen  

o Belangrijk: onschuldigen  

• Signaalfunctie 

o Red flags: hint voor verdere diagnostiek naar bijkomende probs  

▪ Cf. gelijkenissen met trekprofiel ASS  

▪ Geen labels nodig 

▪ Beter zicht op probls kids  

o Risicofactoren  

▪ Hoe ontw van verdere gedrags- en emotionele probs voorkomen?  

▪ Cf. tabel supra  

o Change from the usual state  

▪ Veranderingen tav ‘baseline’ trekken  

▪ Kunnen wijzen op ontstaan van psychische problemen  

o Pas op voor stigmatisering en stereotyperen  
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• Waarde van dimensionele perspectief  

o Erken  

▪ Veel types psychopathologie hebben dimensioneel karakter  

• Geeft ons taal zodat spectrum meer kunnen omvatten  

▪ Hij/zij ‘heeft meer of minder van deze trekken’ vs. ‘heeft een stoornis’ 

• Vb.: is ze verlegen of sociale angststoornis?  

• Als temperament of stoornis beschrijven?  

▪ Elke trek heeft pos en neg kanten  

• Diversiteit mag er zijn  

o Doel  

▪ Verschuiven op spectrum vs. Genezen  

▪ Realistische doelstellingen begeleiding  

▪ Minder stigmatiserend en ondermijnend  

o Zit in één brein  

• Sterke en zwakke punten, wellness en illness  

o Zeer brede waaier van individuele ≠ 

o Past in sterktegericht perspectief  

▪ Trekken en gedrag 

o Aandacht voor diversiteit, sterktes en kwetsbaarheden van elk individu  

o Oppassen voor stereotyperen en stigmatiseren  

o Aandacht voor bronnen van veerkracht  

• Aandacht voor gezin en stimuleren van goodness-of-fit  

o Help ouders kind begrijpen  

o (H)erkennen van trekken in gezin  

▪ Praten over angsten en escalerende conflicten  

▪ Breder lexicon dan ‘stout’ of ‘lastig’ 

▪ Ouderlijke emotieregulatie  

▪ Trekken hebben pos en neg kant  

• Negatieve kanten hanteren  

• Positieve versterken  

• = goodness of fit  

▪ In kaart brengen temperament in kind EN gezin  

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

o Sommige kids hebben meer nodig dan ‘gewone’ opvoeding  

o Wees waakzaam voor reacties bij kind uitlokken  

▪ Appel-boom  

▪ Genetische is belangrijkste  

• Take away  

o Appreciatie voor diversiteit 

o Dimensioneel  

o Signaalfunctie  

o Wellness én illness 

o Samenspel in gezin  

o Goodness-of-fit 

o Differentiële susceptibiliteit  
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7.1.4.2 Goodness-of-fit (Thomas en Chess, 1977)  

• Optimistische visie  

o Mits juist afgestemde aanpak door omgeving 

o Kan élk kind floreren  

• Interactie tussen temperament en omgeving: cruciaal  

• Minder problemen, betere ontwikkeling  

7.1.4.3 Kinderen verschillen in gevoeligheid voor opvoeding  

• Differentiële susceptibiliteit voor omgevingsinvloeden  

o Kids met minder extreem temperament 

▪ Omgeving voorspelt in beperkte mate ontwikkelingsuitkomsten  

o Kids met extreem temperament  

▪ Extra vatbaar voor neg (en pos?) ontwikkelingsinvloeden  

•  
• Term ‘Differentiële susceptibiliteit’ van J. Belsky  

• Positief gegeven  

o Kids met meer extreme temperamentstrekken  

o Gevoeliger voor negatieve ontwikkelingen  

• Paardenbloem  

o Maakt kids niet veel uit  

o Groeien overal  

o Relatief provocerend 

• Medium: voor sommigen maakt het uit  

 

• Orchidee goede green-house-care kan geven  

o Krijg je mooiere bloem dan paardenbloem, tulpen 

• Kids met beperkte gevoeligheid voor omgeving  

o Onafhankelijk of die pos/neg is  

o Positief bekrachtigen  

o > Hoog sensitief worden  
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7.1.4.4 Stimuleren van goodness of fit  

 

Kinderen helpen aanpassen aan omgeving 
 

Omgeving helpen aanpassen aan kinderen  

Kind hoog op onwelwillendheid 
- Helpen belevenissen anders te interpreteren 
- Emotieregulatiestrategieën  
- SOVA aanleren  
 

Kind hoog op onwelwillendheid 
- Warm blijven opvoeden  
- ‘Ik laat je niet los’ volhouden  
- Eigen emoties onder controle houden  
- Opletten voor dwingende, vijandige 
machtsescalaties  
- ‘Choose your battles’ 
- Aanvaarding en steun 
  

Kind hoog op verlegenheid/inhibitie 
- Gelegenheid scheppen angsten overwinnen  
- Nieuwe dingen proberen 
- Geen hulp bieden indien niet nodig 
 

Kind hoog op verlegenheid/inhibitie 
- Kordaat grenzen stellen op terugtrekgedrag 
- Eigen nood aan overbeschermen overwinnen 
- Niets spotten maar exploratie aanmoedigen 
- Geduld 
- Emotionele coaching 
 

Kind laag op zelfcontrole/impulsiviteit 
- Betrouwbare structuur, grenzen aanbieden 
Vb.: slaap, regelmaat, consequente regels, ook 
op school en met peers 
- Emotieregulatiestrategieën aanleren  
- SOVA  
Vb.: weerbaar maken, vaak niet door dat ze in 
problemen geraken en/of zitten 

Kind laag in zelfcontrole/impulsiviteit 
- Duidelijke structuur, grenzen, regels, routines 
- Monitoring door ouders 
- Warmte 
- Intimiteit en betrokkenheid  

  

• Balans tussen overbeschermen en loslaten  

• Emotionele coaching voor zowel ouders als kind  

7.2 STIMULEREN VAN ‘GOODNESS-OF-FIT’ 

7.2.1 Kind/jongere ‘aanpassen’ aan omgeving: Emotieregulatie  

• Maladaptieve emotieregulatie is KEY  

• Modal model van emotie- Gross 

o Leidend kader voor conscious ER 

o Praktisch kijken wat ermee doen in praktijk  

o Spectrum kind aanpassen  

o Wat betekent emotieregulatie in dit verhaal?  

• Reactiviteit in affect en activiteit 

o Bepaald door responsiviteit 

o Van onderliggende psychologische processen  

• Zelf-regulatie 

o Processen gericht op controleren en moduleren  

o Van automatische emotionele reactiviteit 
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• EX: Wat is verband tussen temperament en emotieregulatie?  

o Temperament  

▪ Consistente over tijd  

▪ Matig redelijk stabiel/veranderlijk  

▪ Maakt ons uniek  

▪ Stabiel over situaties en tijd  

o Emotieregulatie  

▪ Gebeurd op moment zelf  

▪ Gebeurtenis > trigger > emotie  

▪ (on)bewuste keuze voor reactie 

• Emotieregulatie als transdiagnostisch model  

o Depressie, woedebuien, middelenmisbruik, boulimia, automutilatie, …  

o Gemeenschappelijk  

▪ Ervaren negatieve emoties 

▪ Zoeken manier om emoties te onderdrukken, niet moeten voelen, kwijtraken 

▪ Iets adaptief  

▪ Vastlopen in dysfunctionele emotieregulatie  

• Helpt op korte termijn  

o Gedachten verzetten 

• Niet op lange termijn  

o Bij veel psychische probs: maladaptieve emotieregulatie grote rol  

▪ Ongeveer 75%  

▪ Kijken met bril naar emotieregulatie als transdiagnostisch model  

o Hoge comorbiditeit tussen psychische problemen  

o Veel behandelings- en preventie- protocollen  

▪ Vnl. probleemspecifiek  

▪ Wel vaak = elementen  

o Steeds meer interesse voor transdiagnostisch model  

▪ Verklaring voor ontstaan en blijven bestaan van stoornissen  

▪ Vanuit onderliggende gemeenschappelijke mechanismen  

• Emoties  

o Hoe emoties definiëren?  

▪ ≠ vormen, intensiteit 

▪ Positief, negatief 

▪ Publiek, privé 

▪ Kortdurend, langdurend 

▪ Primair, secundair (gelaagdheid)  

o Verdriet = langst durende emotie 

o Emoties onder klachten benoemen  

o Model van emotie – Gross 
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o 5 basiskenmerken van emoties  

▪ Emoties hebben trigger of situationele antecedent(en)  

• Extern/intern 

▪ Emoties kunnen niet ontstaan zonder aandacht voor situatie  

• Waarin emotie optreedt 

▪ Emoties zijn onlosmakelijk verbonden met appraisal  

• = beoordeling  

• Van situatie in verhouding tot eigen doelstellingen in leven  

▪ Emoties bestaan uit gecoördineerd geheel van lossere responstendensen 

• Experiënteel: voelen  

• Gedragsmatig 

• Fysiologisch  

▪ Emoties zijn kneedbaar  

• Eens ontstaan volgen ze niet zelfde verloop 

• Emotieregulatie is mogelijk 

• Emotieregulatiestrategieën  

o Definitie emotieregulatie  

▪ Processen als functie doen afnemen, behouden, toenemen  

▪ Van 1 of meerdere aspecten van emoties  

▪ → Veranderingen in emoties die geactiveerd zijn  

o Kenmerken processen  

▪ Vaak automatisch en (bijna) onbewust, soms bewust 

▪ Intrinsiek of extrinsiek  

• I: zelfgereguleerd  

• E: extern gereguleerd  

▪ → Zelfregulatie, co-regulatie nauw verbonden met hechting doorheen ontw 

o Voorbeelden  

▪ Aandacht ergens anders op richten  

▪ Praten met anderen  

▪ Fysieke beweging 

▪ Jezelf loslaten 

▪ Gedachten opschrijven 

o Niet zwart-wit: situatieafhankelijk  

o Gevaar: piekeren, rumineren, blank gaan, vermijding  

o Willen emotieregulatie-flexibiliteit 

o Individuele verschillen (temperament)  

o Emotieregulatiestrategieën proberen relativeren  

▪ Kan alle componenten van emotionele respons op ≠ wijze beïnvloeden  

▪ Treedt op in sociale contexten  

• In sterke mate beïnvloed door bredere maatschappelijke factoren  

• Vb.: stoere jongens huilen niet  
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o Procesmodel van emotieregulatie – Gross en Thompson  

 
o 5 categorieën  

▪ Selectie van situatie  

• Al dan geen emotie-opwekkende situatie betreden 

• Toenadering of vermijding  

▪ Verandering van situatie  

• Emotionele impact van situatie wijzigen  

▪ Aandacht richten  

• Kiezen op welke aspecten aandacht richten  

▪ Cognitieve verandering  

• Betekenis van situatie veranderen  

▪ Beïnvloeding van responstendensen  

• Opgeroepen emotionele responstendensen veranderen  

• Voelen, gedrag, fysiologie 

• Emotieregulatie: versterken positieve emoties  

o Selectie van situatie  

▪ Gedragsmatige toenadering  

o Verandering van situatie  

▪ Emotionele toenaderingsstrategieën  

o Aandacht richten  

▪ Aandacht besteden aan zintuiglijk genieten  

o Cognitieve verandering  

▪ Cognitieve (her)beoordeling  

o Beïnvloeding van responstendensen  

▪ Expressie van emoties  

▪ Uitvoeren van emotie-gestuurd gedrag  

• Emotieregulatie: verminderen van negatieve emoties  

o Uitwerking idem voor psychische problemen 

o Selectie van situatie  

▪ Volledige gedragsmatige vermijding 

o Verandering van situatie  

▪ Emotionele vermijdingsstrategieën 

o Aandacht richten  

▪ Afleiding, concentratie 

▪ Rumineren, piekeren  

o Cognitieve verandering 

▪ Cognitieve (her)beoordeling  

o Beïnvloeding van responstendensen  

▪ Onderdrukking van emoties, gedrag, emotie-gestuurd gedrag 
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• Emotieregulatie en psychische problemen  

o Psychopathologie gekenmerkt door maladaptieve emotieregulatie o.a. wanneer 

▪ Emoties te intens zijn  

▪ Persoon onvoldoende emotieregulatiestrategieën geleerd heeft 

▪ Emotieregulatiestrategieën op onhandige/rigide wijze uitgevoerd worden  

• Of zonder rekening te houden met context 

▪ Volwassenen emotieregulatiestrategieën toepassen  

• Die in hun kindertijd effectief waren  

• Maar niet meer in actuele situatie  

▪ Mensen primaire emotionele respons onderdrukken  

• Vervangen door maladaptieve secundaire emotionele respons  

o Emotieregulatie is maladaptief wanneer  

▪ Emotionele respons niet op gewenste wijze veranderd  

• Vb.: negatief gevoel verminderen  

▪ Nadelen op lange termijn groter zijn dan voordelen op korte termijn  

• LT: minder validiteit, beperkt sociaal functioneren  

• KT: opluchting, vermindering angst  

o Adaptieve emotieregulatie?  

▪ Reguleren van emoties  

▪ Op flexibele wijze  

▪ Rekening houdend met context  

▪ Bedoeld om persoonlijke doelstellingen op lange termijn te vermijden  

• Transdiagnostisch behandelmodel: unified protocol  

o Maladaptieve emotieregulatie  

o Denken in termen van emotieregulatie  

▪ Ipv in termen van stoornissen  

o Welke maladaptieve emotieregulatiestrategieën bij persoon bijdragen  

▪ Tot ontwikkelen van probs  

▪ Hoe ondersteuning hierop richten? 

o Maak voorlopige samenhang  
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• Evaluatie en besluit  

o Sterktes van transdiagnostische aanpak  

▪ ≠ vormen psychopathologie  

• Binnen 1 gemeenschappelijk referentiekader begrepen, aangepakt 

▪ Kan duidelijk gecommuniceerd worden naar cliënten (en ouders) toe  

▪ Rechtstreeks ingegrepen op veronderstelde onderliggende mechanismen  

• Die problemen hebben doen ontstaan/voortbestaan  

o Maar 

▪ Wetenschappelijke kennis over basismechanismen  

• = core processes 

• Bij psychopathologie nog beperkt 

▪ Meer onderzoek naar (langdurige) effecten van ER-trainingen nodig  

7.2.2 Kind/jongere ‘aanpassen’ aan omgeving: Werk aan tekortschietende vaardigheden  

• Verandering in mindset  

o Samen naar oplossing zoeken  

o Bekijken van 

▪ Flexibiliteit/aanpassingsvermogen  

▪ Frustratietolerantie 

▪ Probleemoplossing  

• Ross Greene: collaboratieve problem solving  

o Vaardigheden hebben, het kunnen  

o Dan zich gedragen 

o Kids do well if they can  

7.3 BESLUIT  
• My temperament is my greatest asset  

• Stabile én onveranderlijk  

• Belangrijke impact op ontwikkeling (GES)  

• In complex samenspel met omgeving  

• Focus op goodness-of-fitt 

• (H)erken emotiedysregulatie  

• (H)erken tekortschietende vaardigheden  

8 GEHECHT ONDER DRUK?! EMOTIONELE BESCHIKBAARHEID ALS 

RELATIONELE BEDDING 

• Orthopedagoog/psychodynamisch kindertherapeut MFC De Hagewinde (Lokeren)  

• Gehechtheid is fundamenteel thema in omgaan met K&J, volwassenen  

• Prof dr. Nicole Vliegen: werkt rond complex trauma  

• Gehechtheid koppelen aan praktijkervaring  

• Gehechtheid onder druk  

o Kids die gedragsproblemen stellen  

o Kijken wat aan de hand is 

o Hoe wordt ik daardoor geraakt?  

o Spanning in relatie  
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• Gras groeit niet harder door eraan te trekken  

o = Neiging stimuleren en trekken aan ontwikkeling van bovenuit  

o Maar door wortels water te geven  

▪ Zorgen voor veilige basis  

▪ Werken vanuit ondersteuning aan gehechtheid  

o Laat het gras maar groeien  

8.1 GEHECHTHEID ONDER DRUK  

8.1.1 Ontwikkeling van gehechtheid  

• Gehechtheid?  

o Affectieve, relatief stabiele band tussen  

▪ Jonge kind  

▪ Één of meerdere zorgfiguren  

▪ Met verschillende personen andere gehechtheidsstijlen  

o Aangeboren gerichtheid op nabije relatie  

▪ Met oog op bescherming en overleven  

▪ Veiligheid, basale behoeften, stressregulatie (arousal) 

▪ Getroost worden  

o Blauwruk voor latere vertrouwensrelatie en zelfzorg  

▪ Blauwdruk: intern werkmodel 

▪ Verwachtingen  

▪ Vertrouwen vs. Wantrouwen  

o Belangrijk  

▪ Kijken wie bufferen, wie van belang is  

▪ Hoe gehechtheidsontwikkeling op veilige manier op gang krijgen  

• Weet wanneer honger, dorst, moet slapen 

• Als ouder sensitief responsief reageren  

▪ Mentaal beeld in impliciete geheugen  

• Vanuit dat beeld reageren  

• Een blauwdruk die ontstaat  

•   
o Helpende handen 

o Ouder: veilige basis die kind geruststelt 

▪ Kind voelt veilig > exploreren  

▪ Ouder op achtergrond nodig  
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o Veilig gehecht: veilige basis en veilige haven 

o Onveilig gehecht: kink in de kabel  

• Vb.: Still face experiment – Tronick 

o Veilig basis en haven  

o Match-mismatch repair  

• Tolerantievenster voor stress  

o Emotionele arousal  

o Ogden en Minton  

o  
o Ontwikkeld in kader van werken met getraumatiseerde kinderen  

o Onderscheid  

▪ Groene zone  

• Ontspannen, voelt je goed, soort van flow ontstaat 

• Hier zitten als je wil leren  

▪ Oranje zone  

• Stress krijgen 

• Verdraagbaar, iets doen zodat je niet in gevaar komt 

▪ Rode zone  

• Buiten je tolerantievenster 

• Stress wordt teveel, gedragsproblemen 

▪ Lijn: spanningslijn, spanningscurve  

o Werken met stress  

▪ Wanneer gaat dit meer stijgen en wanneer gaat dit meer dalen 

• Veilige haven  

o Moeder als bron van veiligheid en affectieve info  

o Visual cliff experiment – Campos  

o Social referencing 

▪ Leren wat (on)veilig is obv signalen ouders  

o Epistemisch vertrouwen  

▪ Kind leert vertrouwen op kennis van ouder 

▪ Leren of iets al dan niet veilig is  

8.1.2 (On)veilig gehecht?  

• Activatie van gehechtheidssysteem  

o Op momenten van scheiding en stress  

o VSP – ASCT 

o Leert of wereld al dan niet veilig is  

▪ Slecht loopt > wereld is onveilig  

▪ Constant op zijn hoede 

▪ Krijgt problemen in gehechtheid  
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• Gehechtheidsrelatie tot uiting door  

o Vreemdenangst  

o Verhoogd appel 

• Gebruik van transitionele objecten 

• Gehechtheidsrelatie vormt socio-affectieve bedding voor ontwikkeling van  

o Relaties 

o Zelfbeeld  

o Ik-mogelijkheden 

8.1.2.1 Basisvertrouwen vs. Wantrouwen  

 

• Vroeger in schuifjes denken qua gehechtheid 

o Maar is een continuüm 

o Onder stress staan > bepaalde strategie toepassen  

▪ = Overlevingsstrategie 

• Angstig ambivalent reageren 

o Beroep doen op mensen, bijtanken 

o Wanneer scheiding dreigt wordt je angstig 

o Pas op want wereld is onveilig papa en mama nodig hebben  

• Vermijdend gehecht 

o Kind geleerd dat als er probleem is het niet getroost wordt 

o Spontane neiging om vlugger contact te zoeken of net zelf op te lossen 

o Komt tot stress op separatie 

• Lijn omdat daar vast geraken 

o Werken met onveilig gehechte kinderen  

o Proberen ermee werken en opschuiven naar veilige hechting  

o Er is altijd hoop 

8.1.2.2 Voorwaarden?  

• Ouders: emotioneel verbonden en beschikbaar 

• Emotioneel beschikbaar 

o Sensitief, structurerend, niet-intrusief, niet-vijandig 

• Kind: herkennen ouder als veilige basis/haven 

o Responsief en betrekken 

• Invloed van temperament van kind 
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• → Lijken evident 

8.1.2.3 Veilig gehecht?  

• Relationeel 

o Vertrouwensrelatie tav andere volwassenen 

▪ Opvoedbaar 

▪ Heeft impact op je zelfbeeld 

o Vriendschap tav leeftijdsgenoten 

• Ontwikkelen van stabiel ‘goed genoeg’ zelfbeeld 

• Ik-mogelijkheden 

o Stressregulatie 

o Omgaan met basisgevoelens: emotieregulatie 

o Gedachten: mentalisatie 

o Verdediging, communicatie 

8.1.2.4 Onveilig gehecht?  

• Moeite om relationele ondersteuning te aanvaarden/gebruiken 

o Machtsstrijd, aanklampen, afstoten, vermijden 

• Gekwetst, inconsistent, zelfbeeld 

o Hulpeloos vs. Stoer 

• Ik-mogelijkheden: problemen met  

o Stress en emotieregulatie 

o Mentalisatie 

o Impulsiviteit 

o Verdedigen: ageren, projecteren, splitsen 

8.1.3 Intermezzo: ouderbegeleiding  

8.1.3.1 Ouderbegeleiding onder DRUK: inplanting in hulpverleningsproces 

• Hulpvraag? Probleembesef? 

• Belang van ondersteunende relaties 

o Helpend? Hoe ervaren? 

• Affect- en stressregulatie ondersteunen 

o Ademruimte en zelfzorg 

• Vertrouwensrelatie 

o Klankbord voor ‘eigenwijsheid’ van ouders  

o Ouders als actieve partners die mee (onder)zoeken 

8.1.3.2 Werken met video-observatie  

• Ondersteunen van ouders om meta-positie in te nemen  

o Reflectieve positie 

• Voorbereiding 

o Hetzelfde kind?  

o Samen nadenken over situatie/ aandachtspunten 

• Opname als spannend moment 

• Krachten en kwetsbaarheden ouder en kind 

• Nabespreking 

o Herkenbaarheid?  

o Belang van pos momenten, bespreken wat zorgen baart 
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o Begrijpen en omgaan met 

8.1.3.3 Responsiviteit van het kind  

• Wijze waarop kind reageert op aanbod van ouderfiguren  

o Afhankelijk van emotionele ontwikkelingsfase en stresspeil 

• Plezier dat kind aan interactie beleeft 

• (Co)reguleren van negatieve emoties 

• Volhouden van interactie  

o Belang van herstel 

8.1.3.4 Contactinitiatieven  

• Wijze waarop kind behoefte aan contact met ouder signaleert 

o Vraag of eis?  

o Frequentie / indringendheid 

• Link met gehechtheidsstijl 

o Angstig-ambivalent  

o Vermijdend  

o Gedesorganiseerd  

▪ Chaotisch, controlerend, zorgend 

8.1.4 Beeldvorming: ≠ stijlen  

• Angstig-ambivalent: gepreoccupereerd  

o Ouders 

▪ Onzeker – ontmoedigen van exploratie  

▪ Onveilige basis 

o Kind  

▪ Verhoogd appel op ouders 

▪ Uitvergroten van gevoelens, ambivalentie 

o Beginfase 

▪ Vreemdenangst/verlatingsangst 

▪ Nadien mogelijk ontremde contactname 

o Onveilige wereld 

▪ Moeite om te exploreren en te leren  

▪ Op eigen benen te staan 

o Gesplitst patroon 

▪ Aanklampen vs. afstoten  

▪ Sint vs. Piet 

o Blijvende invloed van behoeftebevrediging 

▪ Leegzuigend, uitputtend 

o Wantrouwen tav volwassenen 

▪ Machtsstrijd – zich extreem aanpassen 

o Leeftijdsgenoten, brussen 

▪ Concurrenten, jaloezie 

o Laag, kwetsbaar, gesplitst zelfbeeld 

▪ Waardeloos vs. stoer 

o Ik-mogelijkheden 

▪ Problematische stressregulatie  

▪ → Externaliserend of internaliserend probleemgedrag  

▪ Invloed temperament 
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• Vermijdend: gereserveerd 

o Ouders 

▪ Té weinig emotioneel beschikbaar (veilige haven) 

▪ Ontmoedigen van ‘bijtanken’  

o Kind 

▪ Als spook?  

▪ Wendt zich minder tot zijn ouders 

▪ Richt zich op vreemden, materiële zaken en exploreert 

▪ Poging om gevoelens te dempen, af te splitsen  

• Maskeren van stress 

• Wel meetbaar: cortisol 

o Volwassenen: behoeftebevrediging  

▪ Kind laat zich niet kennen  

▪ Kind reageert afwijzend  

o Leeftijdsgenoten: onafhankelijk, eerder gebruiksmatig 

o ‘Opgeblazen’ zelfbeeld, schijnindividuatie 

o Ik-mogelijkheden 

▪ Manipuleren ifv behoeftebevrediging 

• Gedesorganiseerd  

o Onveilig vs. Gedesorganiseerd  

 
o Extra classificatie: onveilige basis én haven 

o Ouders 

▪ Onverwerkte rouw, trauma 

▪ Waardoor zowel bron van veiligheid als trauma zijn 

• = Tegenstrijdige beschikbaarheid 

o Controlerende houding 

▪ Zorgzaam of bestraffend 

o Verlies van  

▪ Coherente strategie 

▪ Verwarring, angst, vreemde reacties 

▪ Vechten/vluchten/bevriezen 
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o  

8.2 MENTALISEREN – SAMEN MET BEGELEIDERS EN CLIËNTEN  

8.2.1 Mentaliseren? 

• Doe niet zomaar iets  

o Sta even stil, kijk aandachtig 

o Dit kind en deze ouder, dit team 

o Willen iets met hun gedrag vertellen  

• Lezen wat achter gedrag zit  

• Emotioneel begrijpen  

o Gedrag heeft betekenis: uiting van onderliggende  

▪ Gevoelens 

▪ Gedachten 

▪ Bedoelingen  

▪ Wensen  

o Heen en weer bewegen tussen hoofd en hart  

▪ Buikgevoel  

▪ Emotioneel begrijpen  

▪ Vb.: agressie  

o Naar binnen en naar buiten kijken  

o Hypothetisch  

▪ Toetsen door te bevragen  

▪ Toetsen door reacties af te lezen  
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• Tweerichtingsverkeer  

o Bezig met kind en met jezelf  

o Door mentaliseren beter afstemmen met relatie  

• Stijgen van emotionele arousal  

o Mentaliseren valt weg op moment stress stijgt  

8.2.1.1 Tolerantievenster voor stress, emotionele arousal – Ogden en Minton  

 

• Emotionele kleur én spanningsniveau – stresspeil  

• Groene zone: thinking brain  

o Optimale ruimte voor innerlijke dialoog  

o Over jezelf en relatie tot anderen  

o Cliënten – samenwerking  

• Oranje zone: alarmed brain  

o Stijgen van stress  

o Gevoelens als ‘kompas’ 

▪ Angst  

▪ Kwaadheid  

o Verbinding tussen hoofd en buik onder druk 

o Energie om te reageren  

o Amygdala: gevaarcentrum 

▪ Low road or high road 

• Rode zone: erosie of trigger, affected brain  

o Bewustzijnsvernauwing  

o Verbinding verbroken  

o Bij hersenstam  

o 2 soorten 

▪ Overspannen 

• Overleven  

• Vechten – vluchten – actief bevriezen 

▪ Onderspannen 

• Gevoelens van onmacht  

• Uitputting  

• Passief bevriezen 
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8.2.1.2 Cyclus van inhibitie van mentaliserend vermogen – Anna Freud centre 

 

• Belangrijk  

o Bij maken van sterke emotie  

o Niet goed meer mentaliseren  

• → Niet goed begrijpen  

o Kwaad, proberen controleren  

o Vaak tegenagressie 

• Tweevoudige invloed op kind van mentaliserende zorgfiguur  

o Kind voelt zich begrepen en gesteund 

▪ Veilige gehechtheidsstijl  

o Kind ervaart hoe ouders denken en zoeken  

▪ Leert zelf zz en anderen kennen als wezens met gedachten, verlangens  

▪ Van invloed op sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling  

8.2.1.3 Centrale vragen  

• Hoe zou het komen dat cliënt x 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? 

8.2.2 Casus Anja 

• Zie slides 46 t.e.m.57 

• Coachen: ventileren naar reflecteren  

 
• Teamvergadering  

o Ruimte voor stress, emoties 

o Emotionele betrokkenheid 

o Ademen, gronden en achteruit zitten  

o Empathie  

▪ Meeleven, erkennen  

▪ Verschillende perspectieven  

• Spannend gesprek: wederzijds emotioneel beschikbaar 

o Sensitief-responsief, niet intrusief  
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o Structuur en houvast bieden  

o Troosten en gerust stellen  

o Herstel van relatie  

o Belang positieve perspectieven en grenzen  

8.2.3 Mentaliseren en wederzijdse emotionele beschikbaarheid  

• Mentaliseren bevordert emotionele beschikbaarheid 

• Leidt tot veilige(r) gehechtheid van cliënten  

o Met ruimte om stress, emoties reguleren  

o Zelf mentaliseren  

• Wederzijdse emotionele beschikbaarheid  

o Relationele bedding voor ontwikkeling van veilige gehechtheid 

o Ontvankelijk aanwezig zijn voor emotionele expressie kind  

▪ Positief en negatief 

o Ondersteunen van  

▪ (Gerichte) aandacht 

▪ Emotie en stressregulatie  

▪ Mentalisatie 

o Ondersteunen van ‘goed genoeg’ zelfbeeld 

▪ Vasthouden positieve ervaringen 

▪ Begrijpen en begrenzen negatieve ervaringen 

•  
• Emotionele beschikbaarheid ouder/begeleider   

o Sensitief-responsief 

▪ Aanvoelen en afgestemd reageren 

o (Sensitieve) Structuur 

▪ Houvast en ‘helpende’ grenzen 

o Niet-intrusief 

▪ Ruimte voor unieke van kind  

▪ Respect voor grenzen 

o Mildheid 

▪ Omgaan met (eigen) negatieve emoties  

▪ Waardoor mildheid ontstaat 

• Responsiviteit van kind  

o Wijze waarop kind reageert op aanbod van ouderfiguren  

▪ Afhankelijk van emotionele ontwikkelingsfase en stresspeil 

o Plezier dat kind aan interactie beleeft 
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o (Co)reguleren van negatieve emoties 

o Volhouden van interactie  

▪ Belang van herstel 

• Contactinitiatieven  

o Wijze waarop kind behoefte aan contact met ander signaleert 

▪ Vraag of eis?  

▪ Frequentie, indringendheid  

o Link met gehechtheidsstijl  

▪ Angstig-ambivalent  

▪ Vermijdend  

▪ Gedesorganiseerd 

• Chaotisch  

• Controlerend 

• Zorgend  

• Voorbeeld cirkel van herstel  

 

9 LEEFWERELDGERICHT WERKEN, TOEGANG TOT ZORG EN CONTINUÏTEIT 

9.1 INLEIDING  
• Dominantie in onderzoek lag op de jongeren zelf  

• Soms leefwereldperspectief afgedaan omdat je aansluiting moet vinden  

• Pleidooi voor andere professionaliteit is andere zaak  

• Stappen vanuit ervaringen van jongeren zetten?  

o Basale vraag 

o Onderzoek continuïteit vanuit jongerenperspectief 

9.2 LEEFWERELDGERICHT WERKEN? VAN TOEGANG TOT ZORG NAAR CONCRETE ACTIE IN DE 

LEEFWERELD VAN JONGEREN  

9.2.1 Kinderen en jongeren in kwetsbare posities en hun leefwereld?  

• Stukje praktijk  

o Wie zijn die K&J? 

o Wat zijn hun noden?  

▪ Welke noden in praktijk?  

▪ Hoe noden benaderen?  
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▪ Niveaus  

• Individueel  

• Institutioneel  

• Ruimer maatschappelijk  

▪ Cf. Dean: vertaal noden in rechten  

o Wat met ondersteuning? 

▪ Uitbouwen ondersteuningsaanbod  

▪ Trajectbegeleiding voor K&J in kwetsbare situaties  

• Maatschappelijk kwetsbaar  

o Persoon die in contacten met maatschappelijke instellingen  

o Vooral, steeds opnieuw te maken met  

▪ Controlerende aspecten  

▪ Sanctionerende aspecten  

o Minder profiteert van pos aanbod  

• Interactief proces 

o Machtsongelijkheid  

▪ Taal is belangrijk  

▪ Wij kunnen lezen, praten, schrijven = macht  

o Andere referentiekaders dan onze 

▪ Ons referentiekader is dominant  

▪ Uit referentiekader stappen  

o Mensen in instituties tot andere klasse van de jonger 

▪ → Gebrekkige interactie  

▪ → Herschrijven van die minderheid 

• Cumulatief proces 

o Elke kwestie stapelt zich op  

o LINK LSCI  

▪ Kijken naar wat gebeurd, naar jezelf 

▪ Niet in tegenagressie gaan  

• Sociale binding 

o Wat zou makkelijke reactie kunnen zijn  

o Op sociale binding die verbrokkelt  

o Hierrond werken is deeloplossing  

• Risicofactoren  

o Leven in kansarme buurt 

o Opgroeien in generatiearmoede 

o Behoren tot etnisch culturele minderheid 

o Geen inkomen uit arbeid  

o Cumulatie van risicofactoren  

• Wat is het probleem? 

o Wiens probleem is het?  

o Complex antwoord 

▪ Meerdere niveaus  

• Micro, meso, macroniveau  

▪ Interactie en processen als selffulfilling prophecy  

• In wetenschap: confirmation bias  

• Sterk geloven > die zaken meer zien  
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▪ Machtsongelijkheid in maatschappelijk debat 

• Becker: ‘Whose side are we on?’  

• Machtsongelijkheid  

o Risico van vereenvoudiging  

▪ Slachtoffers, daders van feiten  

▪ Cf. rellen in Brussel  

• Van categoriaal naar territoriaal 

o Categoriaal  

▪ Hulpverlening > obv bepaalde categorie  

▪ Cf. diagnostiek  

▪ Vb.: ges+, autismespecifieke voorziening  

o Territorial  

▪ Locaties waar mensen leven in kwetsbare situaties  

▪ Ideeën van aansluiting op leefwereld  

▪ Niet vooral bepalen wat doelgroep is  

9.2.2 Leefwereldgericht werken?  

• Onszelf vragen stellen  

o Wat betekent dat concreet?  

▪ Vormgeven eigen leven  

▪ Perspectief jongere 

o Hoe ziet dat eruit in praktijk?  

▪ Aanwezig zijn  

o Wat is hierbij van belang?  

▪ Ritme en tempo van jongere  

▪ Interesses en krachten  

• Leefwereldgericht  

o Presentie andries Baart  

▪ Over wie praten mensen?  

▪ Hoe komen tot verhaal?  

▪ Aansluiten in logica, leefwereld, taal 

o Geeft andere invulling aan  

▪ Actieve outreaching  

▪ Autonomie ipv afhankelijkheid  

• Co-creatie: ander is subject  

• Vorm geven aan hoe HV vorm geeft 

▪ Gelijkwaardigheid  

• Beseffen van machtsstructuren  

• Leefwereldbenadering als praktijk 

• DTSL, na WOII: Kritisch historisch kader 

o HV: pacificerende functie  

▪ Doel: individu laten aanpassen  

▪ Aan vervreemde en uitbuitende omstandigheden  

o Link met totalitaire systemen! 

o > Zorg voor her-appreciatie van zaken, bevragen HV-functie  

• ‘Vraag naar alledaagse’ 

o Leven van mensen zelf 

o Hun ervaringen, vaardigheden, verantwoordelijkheid, verhaal centraal  
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• Leefwereld herconstrueren op 3 manieren  

o Onmiddellijkheid, overleven hier en nu 

▪ Leefwereld niet on hold zetten  

▪ Aanwezig blijven  

o Plaats waar alles samenkomt 

▪ Micro, meso, macro  

• Beleidsmatig herschrijven  

• Niet? Dan dominante kader herschrijven  

• Politieke, structurele eisen, conflicten  

• Ongelijke bronnen  

▪ Micro: alles komt samen  

• Spanningsveld in HV 

o Wat is HV? Wat doet het?  

o Wat betekent HV?  

• Komt er messy social structures tegen 

o Conflicten komen samen  

o Conflict tussen ‘the given’ en het mogelijke ‘the possible/potential’ 

▪ Iets in beweging brengen, weken met potentie  

▪ Rekening houden met gegeven en leefwereld  

▪ Komen om in te grijpen in hier en nu  

▪ Juiste evenwicht! 

• Gevolgen voor hulpverlening?  

o Conflict  

▪ Respect voor leefwereld 

▪ Leefwereld kapot maken  

• Ingrijpen, vragen tot loslaten  

• = problematiseren  

▪ Werken naar succesvolle leefwereld 

• = Ideaal, utopisch beeld  

• Reflectiviteit, onderhandeling binnen uzelf 

o Preventie  

▪ Goed uitgebouwde sociale dienstverlening  

▪ Procatieve tweede lijn  

▪ Vb.: Gent doet veel voor wijken via buurtcentra, wijk gezondheidscentra, … 

o Relevant in hier en nu  

▪ Toegang, lage drempel, holistisch  

▪ Jeugdhulp > wachtlijsten  

• Maar in realiteit situaties die onverdraaglijk zijn  

• Crisis? Kijken naar oplossing in hier en nu  

o Sociale omgeving  

▪ Referentie voor planning   

o Kritisch sociaal ethische dimensie  

▪ Integratie  

• Gelijkheid in leefcondities, rechtsbescherming, grote aanvaarding 

▪ Participatie  

• Samen, flexibel en op ritme van persoon  

▪ > Schoentje wringt hier  

Onderhandeling! 

Advocating Ethics, 

acting in proxy 

• A

d

v

o

c

a

t

i

n

g 

e

t

h

i

c

s

, 

a

c

t

i

n

g 

i

n 



Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen Huysentruyt Sara 

113 
 

9.3 WAT WETEN WE OVER TOEGANG EN CONTINUÏTEIT VAN ZORG?  
• Veel aangehaald als probleem in zorg 

o Specifiek ook aanleiding voor Integrale jeugdhulp 

• ≠ aanbod tegemoet komen aan gebrek aan continuïteit 

o Case management, care coördination, wraparound care  

• Onduidelijke terminologie 

o Verwarring met termen 

o Beperkt onderzoek 

 

• Afbeelding: theorievorming rond continuïteit in meer medisch georiënteerde hoek, GGZ 

o Continuïteit in 3 vormen  

▪ Informatie continuïteit  

▪ Relationele continuïteit  

▪ Management continuïteit  

o → Deze 3 op orde  

▪ = continuïteit op niveau jongere ervaren  

▪ MAAR niet afgetoetst met jongere  

o Probleem-diagnose-gesitueerd of persoon-georiënteerd?  

▪ Front en back office logica  

o Rechterkant: wat belangrijk is voor jongere  

▪ Intake  

• Geen rekening met wat op dat moment fout loopt  

• Nochtans even belangrijk als info die je hebt 

▪ Gek als iemand veel van je leven kent 

• Maar kent zelf persoon niet  

• Kans geven om info bij te stellen  

o Beeld continuïteit lijkt veel complexer! 
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9.4 DE STEM VAN JONGEREN OVER CONTINUÏTEIT  
• Opzet onderzoek  

o 25 interviews met jongeren (16–32) 

o Beroep op ondersteuning in JWW 

o Bereikt in residentiële voorziening bijzondere jeugdzorg (minimaal 2 jaar) 

o Retrospectieve bevraging over continuïteit in hun traject 

▪ Tijdslijn bekijken over eigen leven  

▪ Vanaf 12 jaar 

o Thematische analyse 

• 3 grote thema’s in onderzoek  

o Noden zijn groot 

▪ Existentiële chaos in hun traject 

▪ Vaak gevoel geen vat op leven  

o Jongeren vinden steunfiguren  

▪ Hebben toekomstdromen  

o Werkende en minder goed werkende interventies 

• Existentiële chaos in traject op diverse niveaus  

o Verhaal van Achmed  

o Ondanks chaos 

▪ Dromen  

▪ Bricoleren aan toekomstperspectief  

• Zoektocht naar stabiliteit en steunfiguren  

o 3 groepen 

▪ Familie  

▪ Vrienden  

▪ Volwassenen  

• Vrijwilligers, professionele HV, onderwijs en/of vrije tijd  

• Niet per se HV-functie  

o Steun: voldoende aanbod IN leefwereld  

o Beperkt netwerk bij veel jongeren  

o Bevindingen  

▪ Hoe kwetsbaar ook op bepaalde vlakken 

• Jongeren hebben ideeën en bouwen aan toekomstdromen 

▪ Label van kwetsbare jongeren verlaten  

• Jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities of situaties 

▪ Jongeren zijn zelfredzaam  

• Vinden diverse wegen  

• Ergens toch progressie te maken en oplossingen te vinden  

• = Dubbel! 

• Helpende interventies of ..?  

o Ervaringen jongeren over ‘de jeugdhulp’ 

▪ Reguliere jeugdhulp staat veraf 

▪ Aanzien als niet bereikbaar 

▪ Ervaren als niet zinvol  

▪ Ervaren als beschuldigend  

• ‘Ik ben altijd het probleem’ 

▪ Te weinig steun in beginfase traject: veel impact 
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o Uitzonderingen  

▪ Steun vanuit leefwereld  

• Door vrijwilligers, jeugdwelzijnswerkers, ‘toevallige’ volwassenen 

• Doen iets anders dan ze moesten doen  

▪ Mensen die binnen ‘systeem’ bijzondere rol opnemen  

▪ Belang preventie  

o Wat bieden die dan?  

▪ Opstap, connectie  

▪ Engagement als vertrekpunt  

▪ Blijven staan  

• Meer doen dan verwacht 

• Buiten de lijntjes kleuren  

o Staat tegenover wat jeugdhulp vaak NIET biedt  

▪ Tijd en ruimte om connectie op te bouwen  

• Context, verhaal leren kennen 

• Dan toenadering vinden en begrijpen 

▪ Wat zijn vragen, noden van jongeren zelf?  

• Disconnectie tussen wat voor jongere prioritair was  

▪ A priori, individuele en intra-psychische probleemvertaling  

▪ Inspraak in eigen traject  

• Niet beslissen voor en over jongere! 

o Gevolgen  

▪ Mandaat van jeugdhulp verdwijnt  

• Cf. na 18/21 jaar 

▪ Nodige steun blijft achterwege  

▪ Bepaalde stemmen vallen buiten mazen van net  

9.5 ENKELE CONCLUSIES VOOR PRAKTIJK EN BELEID  
• Conclusies uit verhalen van praktijk en onderzoek  

o JH begint waar jongeren vast lopen 

▪ Niet met toegangspoort of toegang tot bepaalde soorten aanbod 

o Veel helpende interventies  

▪ Bevinden buiten huidige professionele opdracht  

▪ Van JHV, jeugdwerkers en vrijwilligers 

o Ondanks vooropgestelde participatieprocessen  

▪ Slaagt JH er niet in voldoende inspraak te geven aan K&J in eigen traject 

o Jongeren ervaren geen impact op eigen levensverhaal 

o Wat doen?  

▪ Teruggaan naar basis waar jongeren vastlopen  

▪ Jongeren actieve deelnemer ipv toeschouwer  

• Macht gebruiken in HV-relatie werkt niet  

o Strategieën van jongeren  

o Vechten  

o Vluchten  

o Bevriezen  



Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen Huysentruyt Sara 

116 
 

9.5.1 Discussie: welke zaken aanpakken?  

• Van loketten naar de straat  

o JH meer bewegen in leefwereld van K&J 

o Tijd vrijmaken om aanwezig te zijn  

▪ = Presentie 

o Flexibele tijd kunnen toewijzen 

▪ Afhankelijk van verhaal en noden die zich presenteren 

▪ Ruimte nodig om wederzijdse verhouding te laten groeien  

• Van psychodiagnostiek naar leefwereld  

o Structurele noden hertalen in psycho-diagnostisch kader  

▪ = Daad van agressie tav individu  

▪ Iets toewijzen waar mensen niet verantwoordelijk voor zijn!  

▪ Cf. werklozen verhaal 

• Competentieverhoging bij kwetsbare jongeren sterker maken  

• Op arbeidsmarkt, die zelf steeds meer uitsluitend werkt  

• = Double bind 

o Indien niet breed beluisteren 

▪ Hoe noden detecteren die buiten onze scope liggen?  

▪ Noden breder dan individuele  

▪ Toenadering op ≠ dimensies  

o Structurele noden aanpakken 

▪ Samen met jongeren = jeugdhulp 

▪ Leefwereldperspectief verbreedt opdracht van jeugdhulp 

o Van a priori probleem toewijzingen naar co-constructie ‘on the road’  

o Ander verhaal dat ‘niet weten’ en dissensus plaats geeft 

▪ Hoe gaat HV om met conflicten  

• Van deelname naar mee maken van hulp  

• → Connectie tussen deze 3 

o Taal veranderen  

▪ Winkels > ontmoetingsplaatsen  

▪ Cliënten/klanten > jongeren  

o Co-construeren met jongeren waarover JH-verlening gaat 

9.5.2 Discussie: ontgrenzing van jeugdhulp mogelijk?  

• Toegang verwijst teveel naar voorafbepaald aanbod  

o Nood aan onderhandelingsrelatie  

o Over hoe dit aanbod er moet uitzien 

• Gevolg 

o Andere machtsverhouding  

o Jongeren meer mastery (of agency) ervaren over eigen traject 

• Leefwereldactoren aanzien als evenwaardige partners  

o Met andere en veel knowhow 
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9.5.3 Discussie: wat met macht?  

 

• Wat is kijk op participatie?  

• A ladder of citizen participation – Sherry R Arnstein  

• JH-verlening gebruikt teveel instrumentele macht tav K&J 

• Moeten meer jongeren-gestuurd worden  

9.5.4 Randvoorwaarden  

• Belang steunende basishouding voor jongeren  

o Microniveau  

o Eigen narcisme onderdrukken  

• Coaching en steun voor veldwerkers 

o Niet alleen laten bricoleren  

• Belang inbedding in breder organisatiebeleid  

• Ruimer beleid dat visie prioriseert tgo afpuntlijsten en registratie  

o = Ontvlooiing van regulitis  

9.5.5 Concluderend – er is niets dat niet iets anders raakt  

• Tijd, ruimte en onderhandeling  

o Met reële inspraak  

o Voor andere leefwereldactoren, jongeren en gezinnen 

• Vertalen van problemen op meerdere dimensies 

• Jongeren versterken om zelf actief partner te worden in verhaal 

9.5.6 Concluderend – beleidsaanbevelingen  

• Fragmentatie in modulaire systemen is gebrekkig 

• JH als systeem dient meer legitimiteit te geven  

o Aan andere mogelijke werkvormen  

o ‘Bricolage’ in leefwereld 

• Beleidskeuzes richten op opheffen van  

o Ongelijke verhouding tussen dienstverleners en jongeren  

o Maximaliseren van controle van jongeren over eigen traject 

9.5.7 Samenvattend 

• Betere ondersteuning voor jongeren  

o Start niet vanuit systemische hervorming 

o Maar vanuit de basis  

▪ Nu vaak omgekeerde redeneringen 

▪ Cf. vb’den uit vormingsmomenten, veldwerk onderschat door velen 

• In leefwereld  

o Niet enkel fysieke verplaatsing 

o Gaat over in vezels leren kennen van waar, hoe, wat er leeft  

o Grünwald en Thiersch 
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• Brede scope 

o Tgo diagnostische logica gericht op individu of ‘cliëntsysteem’ alleen 

• Tempo jongere 

o Indien te snel/traag bewogen wordt 

o Zien we een afhaken 

▪ Letterlijk: weglopen, reactief gedrag tegen begeleiding 

▪ Figuurlijk: mentaal afhaken  

• Ruimte en tijd voor connectie  

o Bouw je niet in klimaat van registratie en overbevraging 

• Voldoende basiswerk en steun voor veldwerk  

o Indien te weinig reële bezetting op veld en voor ondersteuning 

o Vraag stellen of op zich raadzaam is om dit te doen 

o Cf. Minimale teams en coaching 

▪ Vb. Jeugdwelzijnswerk waar halftijdse kracht aanwezig is in aandachtswijk 

• Relativerend vermogen  

o Nood aan erkenning van leven buiten zorg  

o Erkenning van leefwereldverhalen van jongeren 

▪ Vergt stuk lossen van dominante referentiekaders 

• We hebben mensen nodig die kunnen switchen tussen referentiekaders  

o Binnenstebuiten personen 

o Mediëring tussen leefwereld 

o = Op/in naad van JH en Jeugdwelzijnswerk  

9.5.8 Concluderend – beleidsaanbevelingen  

 

• Pedagogisch schuivende rol  

o Concrete plaats binnen buiten 

o Mediëring tussen logica’s 

o Subjectiverend door logica’s te verstoren 

o Empowerend door toewijzing van actorschap aan jongeren in kwetsbare positie  

• Functie ‘advocacy’ of opkomen voor jongere  

o Minder systemische macht bezit, niet statisch 

o Ook in andere richting kritisch pedagogisch, empoweren (niet overnemen) 

o Grenzen stellen en opvoeden  

• Inherent veranderende, zoekende rol binnen maatschappelijke realiteit 

• Onderhandelen met jongeren en tegelijk rekening houden met structurele 

• Zelf flexibel zijn om verbinding te vinden met jongere 

Echte participatie heeft participatie voor ogen en geen gemaskeerde beheersing 
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10 EFFECTIVITEIT VAN INTERVENTIES 

10.1 EFFECTIEF WERKEN MET INTERVENTIES IN DE JEUGDZORG  
• Interventieprogramma’s gericht op 

o Aanpakken specifiek probleem, specifieke doelgroep  

▪ Vb.: gedragsproblemen, emotionele moeilijkheden etc. 

▪ Sterk afgebakend en gericht op verschillende doelen 

▪ Vb.: op jongere zelf, omgeving etc.  

o Interventies worden systematisch uitgevoerd 

▪ Sterke link met hoe orthopedagogische aangepakt wordt 

▪ Abstract en theoretisch 

▪ Op die manier methodieken, modules en zorgprogramma’s omschrijven  

• Wat zijn interventies?  

o Methodieken  

▪ Goed overdachte manieren van handelen  

▪ Helpend wanneer in visie uitgebed  

▪ Houvast bij moeilijke situaties  

▪ Vb. LSCI 

o Modules 

▪ Onderdelen van zorgprogramma’s  

▪ Beschrijven hoe tewerk gaan, wie uitvoert, hoe frequent en langdurig  

o Zorgprogramma’s 

▪ Adhv parameters, modules dit vormen  

▪ Vraaggestuurd aanbod geven  

▪ Specifieke modules aanbieden 

• Effectieve professionals – effectieve interventies? 

o What works: onderzoek naar effectiviteit 

▪ Wat doen, wie voert uit en hoe tot uitkomst (tot wie richten) komen?  

▪ Professionals spelen belangrijke rol in goed kiezen van goede interventies 

o Bij effectief werken gaat het om verwevenheid van ≠ elementen 

• Waarom aandacht voor effectiviteit 

o Tijdsgeest 

o Kwaliteit interventies 

▪ Jeugdzorg: toenemende evolutie inzetten evidence based/informed 

o Financiële redenen 

▪ Methoden die kosteneffectief zijn  

▪ Grootst mogelijke winst creëren  

o Professionalisering 

▪ Vb.: erkenning ons beroep als gezondheidszorgberoep 
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10.2 ILLUSTRATIE  

 

• Wat betaald effectiviteit van interventie?  

• Specifieke methodieken: beperkte effectiviteit  

• Wat is effectieve interventie?  

o Doel  

• Realiseert interventie het voor ogen doel?  

o Doelgroep en aanpak 

o Voldoende studies 

• Veel zaken niet/beperkt onderzocht  

o Voldoende klinische effect 

• Vaak statistisch significant 

• Maar klinisch effect?  

o DUS: effectief waarvoor?  

• Criteria van Bradford Hill: van risicofactor naar causale status  

o Mogelijke causale elementen in DRF identificeren 

o Onderzoek naar relatie roken – kanker krijgen  

• Associatie, linkt tussen oorzaak en uitkomst  

• Hoe consistent is de relatie?   

o Risicofactor is oorzaak van ziekte/probleem als in overeenstemming is met volgende: 

• 1. Sterke associatie met specifieke uitkomst 

• 2. Consistentie 

• Vb.: plaats, omstandigheden, tijd en waarnemers 

• 3. Specificiteit  

• Vb.: bepaalde groepen, lichaamssystemen en -plaatsen, en ziekten 

• 4. Temporaliteit  

• Vermeende oorzaak gaat vooraf aan uitkomst 

• 5. Biologische aspecten 

• Vb.: Hoe meer roken hoe groter biologische effecten 

• 6. Aannemelijkheid  

• Is oorzaak redelijk binnen context van huidige kennis? 

• 7. Coherentie 

• Hangt het samen met kennis over het domein? 

• 6. en 7. Hangen samen: hoe plausibel passen verklaringen? 

• 8. Experimentele manipulatie (bewijs) 
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• 9. Analogie  

• = Bestaan van andere vergelijkbare causale verbanden 

o Probleem: in tegenstelling tot epidemiologie  

• Vb.: roken, longkanker 

• Risicofactoren niet op duidelijke manier naar oorzaken verwijzen 

• Maar inherent vaag zijn 

• Nuttige analytische strategie om levensvatbaarheid van causale 

mogelijkheden te testen  

• Zodra DRF is opgesplitst in hun componenten 

o Mogelijke oorzaken 

o Contextuele kenmerken  

o Mentale toestand/gedragsvariabelen 

• Wat is evidence-based werken?  

o Wetenschappelijk onderzoek  

o Praktijkervaring  

• Gecollectiveerde praktijkervaring  

• Private praktijkervaring  

• Cf. tacit knowledge  

• ≠ vormen van kennis?  

o Cf. ≠ paradigmata  

• Mens als machine  

• Mens als verhaal 

• Mens als gerechtigheid 

• Integratieve visie  

o Erik Broekaert: menselijke pregroratief?  

• HV vrijheid om in wijsheid en overleg 

• Kiezen voor best passende manier van handelen 

• Moet stuk wetenschappelijk onderbouwd zijn 

10.3 EVIDENCE-BASED PRACTICE  
• Evidentie is geladen concept  

• Weten niet veel  

• Veel kennis, methodieken, problemen  

• Absence of evidence is not evidence for absence  

10.4 VERSCHILLENDE VORMEN VAN KENNIS – VAN YPEREN 
• Evidence-based ~ research-based 

o Als wetenschappelijke orthopedagoog kennis over hebben 

o Welke methodieken werkzaam 

o Welke methoden op dit moment best aangetoond mbt effectiviteit 

o Databanken die ons helpen om dit te selecteren  

• Practice-based ~ expert-based 

o Kennis als HV in onze vingers 

o Experimentele en de know how 

o Vanuit dagelijkse ervaringen  

o Vaak raakvlakken, boeiende momenten om bij professionals samen te zijn 
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• Consensus-based 

o Vaak geen studies, interventies hebben waarbij onomstotelijk aantonen  

o Onderzoek is niet voorhanden  

o Vaak afspraken rond dit op die moment 

o Kennis/ervaring die we hebben zijn beste methoden/aanpakken 

• Value-based 

o W&N die ons kunnen sturen die helpend zijn 

o Stem van cliënt en zijn/haar netwerk  

o Meehelpt te beslissen welke methoden aangeraden kunnen zijn 

• Client-based 

10.5 ILLUSTRATIE CLIENT-BASED 
• Patient-generated 

o Kennis van client geproduceerd 

o Co-productie  

o Laatste jaren interessanter  

• Patient-centered 

o Kan gefocust zijn op cliënt 

• Patient-valued 

o Client gewaardeerd zijn  

• Patient irrelevant patient-reported outcome measures 

o Zaken die minder met cliënt te maken hebben  

• → Kijken hoe mensen zelf ervaren worden  

10.6 INGREDIËNTEN GOEDE ZORG 
• Algemeen werkzame factoren  

o Ongeacht waar je werkt, welke doelgroep, welke werkformule 

o Te maken met motivatie, relatie  

• Specifiek werkzame factoren  

o Vb.: bij K&J met gedragsproblemen  

o Werksoort  

o Doelgroep  

• Wat doen om zo goed mogelijke zorg te bieden?  

o Te maken met visie organisatie  

o Hoe visie vertalen naar goede methoden  

o Hoe methoden op goede manier ingang geven op werkveld  

• Aansturende, coachende rol hebben  

o Hoe als organisatie instellen om methoden, visie, interventies plaats geven 



Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen Huysentruyt Sara 

123 
 

 

10.7 ANDERE BELANGRIJKE ELEMENTEN  
• Wet- en regelgeving  

• Kwaliteitsmodellen  

• Beroepsstandaarden  

10.8 EFFECTLADDER – VAN YPEREN  

 

• Effectladder: is interventie werkzaam?  

o Hoe ze werkt en waarom ze werkt 

o Spreken over impliciete interventie 

• Interventies die omwille van heel goed onderzoek 

o Experimentele/gerandomiseerde studies 

• Effectladder heeft aantal stapjes die gaan van onbeschreven, niet onderzochte interventie 

tot interventies die vooruit gaan 
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11 GEDRAGS- EN GEZINSINTERVENTIES  

Zie eerste deel van deze les bij ‘7. Temperament en emotieregulatie’ 

• Paradox  

o Slechts fractie gebruikte interventies is onderzocht  

▪ Onderzocht, maar nauwelijks gebruikt  

o Onderzoeken van dagelijkse praktijk: kleine effecten 

▪ Meeste interventies onvoldoende beschreven om onderzocht te worden 

o Het ideaal is vaak onmogelijk 

▪ Randomized controlled trials  

▪ Ideaal in biomedische sector, in onze niet  

• Evidence-based practice <> practice-based evidence 

o Wetenschappelijke kennis 

o Individuele klinische, pedagogische expertise  

o Voorkeuren, wensen en verwachtingen cliënt(systeem)  

o → INTEGRATIEVE HANDELINGSORTHOPEDAGOGIEK  

▪ Investeer in kennis van onderliggende theorieën en modellen  

▪ Integreer kritische beoordeling in eigen pedagogische expertise 

▪ Hou rekening met  

• Waarden  

• Leefsituaties, omstandigheden cliënt(systeem) 

▪ Evalueer je eigen effectiviteit en efficiëntie  

11.1 WERKZAME METHODIEKEN VOOR AGRESSIE BINNEN DE VLAAMSE JEUGDHULPVERLENING  
• Niet meer ‘bijzondere jeugdzorg’, maar ‘jeugdhulpverlening’ 

• Onderzoeksvragen  

o Primaire preventie  

▪ Op welke manier preventief werken  

▪ Bij doelgroep met risicofactoren  

▪ Inzake agressie  

o Secundaire preventie  

▪ Welke goede praktijken zijn er voor voorkomen van agressie  

o Interventie  

▪ Welke goede praktijken zijn er voor omgaan met agressie 

o Wat zijn werkzame factoren van deze interventies?  

▪ Zijn deze getoetst op hun effectiviteit?  

• Onderzoeksmethoden  

o Studie van (inter)nationale onderzoeksliteratuur (fiches)  

o Online bevraging voorzieningen/werkvormen jongerenwelzijn  

o Focusgroep experten in agressie  

▪ Stappenplan agressiebeleid  

• Agressiehantering in praktijk  

o Praktijken gericht op 

▪ Jongeren  

▪ Ouders  

▪ Jongeren en ouders, gezin, context 
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o Ook op 

▪ Herstel 

▪ Medewerkers en teams 

▪ Procedures en beleid  

 

• Tabel = resultaat van onderzoek  

o Welke technieken er zijn, wat men ervan vindt  

o Toegepaste praktijken 

o Clusters: jongeren, jongeren en ouders, ouders  

o Meeste technieken secundaire preventie  

o Triple P  

▪ Primaire en secundaire preventie  

• Wat werkt en wat maakt het verschil?  

o Oud effectenonderzoek wijst op belang non-specifieke factoren  

▪ Nu meer aandacht voor cliënt-HV relatie  

o Van Yperen 

▪ Investeer in zowel algemeen werkzame als specifieke factoren  

• Evidence-based practice → Practice-based-evidence  

o Effectladder van Yperen en Veerman  

o  
• Goede praktijken  

o Nieuwe NJI-evaluatie  

▪ = Nederlands jeugdhulpinstituut, nieuwste cijfers 

▪ Rots en water  

• Dossier niet ok  

▪ EQUIP  

• Verlopen erkenning  

▪ Strenger  
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o Nog meer  

▪ Evidence Base Update  

▪ Niet evident om op hoogste niveau te raken  

o Prijzen uitdelen obv effectiviteit  

▪ Stop 4-7 

• Kritische reflectie: dodo-bird-verdict  

o Everybody has won and all must have prizes  

▪ Alle therapieën even effectief?  

▪ Cf. algemeen werkzame factoren  

o Meest succesvolle interventies vnl. gedragsmatig  

▪ Cognitieve gedragstherapie wint vaker, krijgt meer prijzen?  

o Kritiek op idee alle therapieën vergelijken  

▪ Cynisch  

• Het dodo-bird-verdict in GES-interventies  

o Algemeen werkzame factoren  

▪ Goede kwaliteit van relatie cliënt – behandelaar 

▪ Aansluiten bij motivatie van cliënt  

▪ Goede structurering van interventie  

• Duidelijk doel, plan, fasering  

▪ Goede fit van aanpak met probleem en hulpvraag  

▪ Uitvoering van interventie zoals het hoort  

▪ Professionaliteit van behandelaar 

• Goede opleiding en training  

▪ Goede werkomstandigheden van behandelaar  

• Vb.: draaglijke caseload, goede ondersteuning, veiligheid  

o Specifiek werkzame factoren  

 
▪ Bij kinderen jonger dan 12 jaar  

• Versterken pedagogische vaardigheden cruciaal!  

o In combo met versterken zelfcontrolevaardigheden kind 

• Belang secundaire preventie, vroege interventie  

▪ Bij jongeren vanaf 12 jaar 

• Ontwikkelen probleemoplossende, (pro)sociale vaardigheden  

• Ook  

o Verminderen denkfouten  

o Verhogen woedebeheersing 

o Geven van positieve feedback 

• Bij ernstige GES  

o Steeds combineren met interventies  

o Bij gezin en ruimere context (peers) 
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▪ Nood agressiebeleid aansluitend bij visie op HV 

• Nood aandacht voor preventie en interventie agressie-incidenten  

o Ook voor nazorg en herstel 

o Integrale aanpak  

• Onderzoek nodig naar doeltreffendheid teamgerichte interventies 

• Nood aan verdere handvaten  

o Breuk in HV door agressie vermijden  

• Conclusies  

o Veel goede praktijken beschikbaar mbt omgaan met en voorkomen van agressie 

▪ Sommige goed ingeburgerd 

▪ Anderen te weinig toegepast 

o Gezinsgerichte (gedragsmatige) interventies  

▪ Aanbevolen bij kinderen  

o Structuurbiedende vaardigheidstrainingen  

▪ Gedragsmatig 

▪ Bij jongeren vanaf 12 jaar  

o Multimodale interventies  

▪ Effectiever dan unimodale interventies  

▪ Gericht op meerdere contexten  

• Gezin, school, peers, vrienden, buurt, wijk 

o Meta-analyses van Lipsey   

▪ Suggereren dezelfde aanpak voor gewone agressie  

▪ Meestal goed werkt bij ernstige en gewelddadige delinquentie  

11.2 EEN GREEP UIT HET AANBOD  
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11.2.1 Gedragsinterventies  

• = Structuurbiedende vaardigheidstrainingen  

o Vaak via modelling door therapeut 

o Rollenspelen – vaardigheden  

o Cognitieve her-evaluatie door jongere  

▪ Vijandige interpratiebias  

▪ Moreel redeneren  

o Spanningsveld groeps- en/of individuele interventies  

▪ Groepstherapie goed voor sociale vaardigheden 

▪ Pas op: besmetting van gedrag 

o Transfer is vaak probleem  

o Liefst dicht mogelijk bij leefwereld jongere  

11.2.1.1 Agression regulation training (art) 

• Methodiek ontwikkeld door Arnold Goldstein  

• Groepstherapie: 5-8; individueel (experiment – WINGG) 

o WINGG: erkende trainers die methodieken uitvoeren  

o Kost veel geld  

• Moreel redeneren, SOVA (sociale vaardigheden trainen) 

Art-boosheidscontrolecirkel  

• Rond triggers werken  

o Wat gebeurd voor emotieregulerend gedrag?  

o Lichaamssignalen leren (h)erkennen  

o Proberen met CL ABC-schema te maken  

o Binnen ART werken rondom triggers  

•  
• Aanleiding  

o Prikkels: extern en intern  

o Lichaamssignalen  

▪ (H)erkennen  

▪ Hoe in fight-reactie gaan  

o Ontspanningsoefeningen  

▪ 3x diep in en uitademen  

▪ Beter vat proberen krijgen op emotiegereguleerd gedrag  

o Geheugensteuntje  

▪ Relax, het is het niet waard, blijf rustig 

▪ Boos worden helpt niet, ik heb controle  
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o Vooruitdenkgedachte  

▪ Positief - negatief 

▪ Later – nu 

• Zal me nu goed gevoel geven  

• Maar op later tijdstip negatieve gevolgen 

• Gedrag  

o Sociale vaardigheden 

o Hoe op andere manier dit aanpakken  

• Gevolg  

o Zelfevaluatie  

o Jongeren laten nadenken  

o Andere gedragsrepertoire aanleren  

11.2.1.2 Stop 4-7: kind, ouder en schoolinterventie  

• Dr. Wim De Mey et al. Ontwikkeld aan UGent  

• Gebaseerd op sociaal leren  

• Vroeg interventie- of preventie-programma  

o Kindtraining  

o Oudertraining en huisbezoeken  

o Leerkrachttraining en schoolbezoeken  

• Kids 4-7 jaar met klinische score op CBCL/TRF  

o Externaliseren  

• Intake, groepstraining (3m), individuele consolidatiefase (3-6m)  

• Kind en oudertraining 10 Weken 1dag/2u  

• Training en begeleiding: 20 euro  

• Strikt protocol voor training  

• Doelen kindtraining  

o Emotieregulatie 

o Sociale vaardigheden  

o Probleemoplossing  

o > Stop, denk, doe methode 

o Zelfcontrole: hoe word ik rustig?  

▪ Thermometer: schildpas of beer?  

▪ Hoe minder/meer rustig zijn  

11.2.2 Gezinsinterventies 

• Opvoedingsdebat  

o Ouders moeten geen vriend zijn van kind  

o Kinderen moeten luisteren naar (groot)ouders en leerkrachten  

o Discipline is essentieel deel van opvoeding  

▪ Niet disciplineert > verwend kind  

o Af en toe pedagogische tik verantwoord  

o Kids moeten leren omgaan met beetje ‘trauma’ in leven  

• Discussie waar veel over nagedacht  

• Maatschappelijke druk  

11.2.3 Klassieke gezinstrainingen  

• Stop 4-7, Triple P, the incredible years  
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• Klassieke effectieve gezinsinterventies  

o Meest gezinsgerichte interventieprogramma’s obv  

▪ Sociale leertheorie (SLT) – Patterson  

• Dwinggedrag zorgt voor escalaties  

▪ Nadruk op discipline, straffen en belonen  

▪ Hechting  

• Good enough parenting 

• Injectie van positieve aandacht  

o Relatief goede evidentie voor werkzaamheid  

• Klassieke gedragsmatige aanpak  

o Operant leren, behaviorisme  

▪ Algemene leerwet  

o Bekrachtiging → toename gedrag 

▪ Positieve bekrachtiging  

▪ Negatieve bekrachtiging  

o Gerald Patterson: coërcieve cycli  

▪ Zorgen voor disruptief opvoedingsgedrag en gedragsproblemen  

▪ 1. Ouders leren antisociaal en agressief sociaal gedrag  

• Aan kids door modelfunctie  

▪ 2. Familieprocessen zorgen voor  

• Bekrachtingsvalstrikken  

• Negatieve spiraal 

▪ Dwinggedrag onderbreken, stoppen  

• Wet van het effect: coërcieve interacties in gezin 

o  
o Reactie op alledaagse zaken heeft grote invloed  

▪ Vb.: kind draagt zomerkleren in winter > verbieden > signaal aan kind 

• Klassieke gedragsmatige aanpak  

o Lastig gedrag fixen, gehoorzaamheid trainen  

▪ Lastig want zeggen hoe kind moet zijn 

o Lijst van gewenste gedragingen  

o Belonen én straffen  

o Stickersystemen  

o Token economy  

o Negeren en uitdoven  

o Time-out (vaak als straf) 
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11.2.3.1 Stop 4-7: opvoedingsproces 

 

• Structureel aanpakken  

• Met partner aan zelfde zeil trekken  

• Cyclus kan helpen om opvoedingscapaciteiten te verbeteren  

• Positief gedrag aanmoedigen  

 

• Discipline = heel belangrijk  

• Straf en time-out: laatste redmiddel  

• Werken rond toffe momenten  

o Aantonen dat kind niet altijd ‘stout’ is  

• Goede basisklimaat creëren  

o Vooral hierrond werken  

• Negeren kan helpen bij gerichte methode  

• = Zeer behavioristisch  
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• Zorgen dat we escalatie voor zijn  

• Idee: ouders leren om kind-signalen te onderkennen  

o Vroeg genoeg ingrijpen  

o Vb.: korte time-out  

• Richtlijnen gebruik time-out 

o Kies ruimte 

o Pas deze ruimte zonodig aan  

o Leg aan kind uit wat time-out is 

o Oefen time-out op rustig moment 

o Wees consequent  

o Benoem gedrag waarop time-out volgt 

o Praat niet met kinderen als ze in time-out zijn  

o Blijf kalm of neutraal als je een time-out gebruikt  

o Gebruik eierwekker  

o Wanneer time-out voorbij is hoeft kind niet meer te verontschuldigen  

• Zinvol straffen  

o Doel: storend gedrag verminderen/verdwijnen  

o Onmiddellijk na overtreding straffen  

▪ Blijf kalm, zonder agressie  
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▪ Klein beginnen  

• Kinderen leren door frequentie en consequentie  

• Niet door harde straffen of wraak  

o Milde straf: privilege wegnemen  

o Niet dreigen zonder uitvoeren  

▪ Consequent zijn  

o Straf werkt alleen als straffer in buurt is  

11.2.3.2 The incredible years – Carolyn Webster-Stratton  

 

• Ouder-, kind- en leerkrachttraining  

• Kinderen 3-8 jaar  

o Lijkt op stop-training  

o Positieve aandacht 

o Belonen: materieel en social  

o Duidelijke regels: negeren, afleiden  

• Prober bovenste interventies weinig mogelijk te gebruiken  

o Vb.: time-out  

11.2.3.3 Triple P: positive parenting program 

• Opvoedingsondersteuning is een van meest krachtige, kostenbesparende interventies  

o Beschikbaar om gezondheid en welbevinden van kids te bevorderen  

o Prof Matt Sanders  

• Principes  

o Veilige, stimulerende omgeving 

o Leren door positieve ondersteuning  

o Aansprekende discipline  

o Realistische verwachtingen hebben  

o Zorgen voor jezelf als ouder  

• Kernprogramma  

o 0-12 jaar  

o Uitbreiding naar  

▪ Tieners 

▪ Prenatale zorg  

• In Vlaanderen populair bij gezinsondersteuners Kind en Gezin  

• Gesponsord door Vlaamse overheid  
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• Niveau – intensiteit – interventieteken  

o Niveau 1: populatiegerichte strategie  

▪ Mediacampagne 

o Niveau 2: voorlichting  

▪ Opvoedingsvragen en opvoedingsproblemen  

o Niveau 3: individueel advies 

▪ Voorlichting, opvoedings- en gedragsproblemen  

o Niveau 4: oudertrainingen  

▪ Intensieve gezinsinterventies  

o Niveau 5: gezinsinterventie  

▪ Meervoudige complexe problematiek  

▪ Op niveau van ortho’s 

o → Veel literatuur die effectiviteit bewijst  

• Toolkit: opvoedingsvaardigheden  

 
• Klassieke ‘effectieve’ gezinsinterventies  

o Relatief goede evidentie voor werkzaamheid  

▪ Maar 1/3 – ¼ van gezinnen kent weinig tot geen verbetering  

▪ Vaak drop-out: 25-50% 

o Theoretische basis nogal mechanistisch  

▪ Metafoor Geurge Lakoff  

▪ Strenge vader vs. Zorgende ouder 

11.2.4 Alternatieve, theory-based gezinsinterventies  

 

• Theoretisch aanvullen met perspectieven  

• Nieuwe autoriteit: nieuw theoretisch kader legt extra laag 
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11.2.4.1 1A Cognities – attributies: tekortschietende vaardigheden  

• Hoe op andere manier naar gedrag kids kijken?  

• Hoe beschrijf je problematisch gedrag?  

o Gebruiken snel lelijke woordenschat 

o Vb.: hij wil aandacht, hij is verwend, onhandelbaar 

• Probleem met klassieke gedragsgerichte aanpak  

o Aanpak faalt vaak  

o Lijst van doel-gedrag 

o Uitgekiend beloningssysteem, gebruik en time-out 

o Currency system  

o Token economy  

o → Kids gevoel beloond worden voor iets wat ze niet kunnen  

o → Beloningssysteem: enkel sticker wnnr niet goed in iets?  

• Ross Greene collaborative en proactive solutions  

o Children do well if they can  

▪ If they can’t 

▪ We adults need to figure out why 

▪ So we can help 

o Behavior Is the due, not the problem  

o Tekortschieten indien enkel kijken naar gedrag 

▪ En niet naar wat eronder zit  

• Verandering in mindset  

 
o Lacking skills: kind moeilijkheden met  

▪ Flexibiliteit  

▪ Frustratietolerantie 

▪ Probleemoplossing  

o Zijn die thema’s domeinen waar kids problemen mee hebben?  

• Vaardigheden die tekort kunnen schieten  

o Skills nodig voor zelf-regulatie, relatie en resilience  

▪ = op deze 3 R’en inzetten! 

o In toom houden emotionele reactie  

o Onder woorden brengen van zorgen, behoeften of gedachten  

o Omgaan met overgangen  

o Flexibel nadenken over probs en consequenties van daden  

o Oog hebben voor andermans perspectief of standpunt  
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o Nadenken over meerdere oplossingen voor probleem  

o Slecht ontwikkeld gevoel van tijd  

o → Inflexibiliteit + inflexibiliteit = ramp  

o Checklist hiervoor  

• Proactief problemen oplossen + noodplan  

o Wanneer?  

▪ Probleemsituaties in belangrijke mate voorspelbaar  

▪ Als vaardigheden in rekening neemt  

▪ → Onopgeloste problemen  

o Overleggen met kind voor voorspelbare probleemsituatie voorkomt  

▪ Wat zijn je moeilijke momenten?  

▪ Collaborative problem solving  

• Samen met kind situatie bekijken  

• Wat is moeilijk in stressvolle situatie?  

o Situaties waarin kind niet doet wat volwassene wil  

▪ Én nog niet in driftbui zit  

• Als een kind niet doet wat de volwassene wil  

o Plan A: volwassene legt wil op 

o Plan B: gezamenlijk problemen oplossen  

▪ = Collaborative problem solving  

▪ 3 stappen  

• Empathie voor perspectief van kind  

o Verzamelen info over  

o Begrijpen van zorg van kind  

o Op probleem  

o Hoe ziet kind het?  

• Probleem definiëren  

o Duidelijk zijn over eigen zorg  

o En kijk op datzelfde probleem  

o Zorgen delen  

• Uitnodiging  

o Brainstormen met kind op zoek naar oplossingen  

o Realistisch zijn en voor beide partijen bevredigend  

o Plan C: opzijzetten van onopgelost probleem  

 
• Bedenkingen  

o Doorbreekt neg verwachtingen, creëert hoop  

o Toepasbaar vanaf 3j  

o Heb oog voor biologische factoren  

▪ Slaap, regelmaat, drinken  

o Ene dag is andere niet  

o Denk aan eigen reserves als opvoeder 
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11.2.4.2 1B Whole brain approach: neurale integratie – mindsight  

• Dr. Dan Siegel: Wholebrain kids  

o Mindfulness/mindsight en neurale integratie  

▪ Leer kinderen hun brein kennen  

▪ Help hen integreren  

• Boven/onderbrein; linker/rechterbrein  

• Geef hen woorden  

• The hand model of the brain  

o Onderbrein: reptielenbrein  

▪ Fight, flight, emoties  

o Doel: makkelijker tot integratie boven- en onder-brein 

▪ Gesloten hand  

o Overspoeld worden door emoties  

▪ Integratie linker en rechter helft niet optimaal 

11.2.4.3 2 Hechting, sensitieve communicatie, systeemdenken en emotieregulatie  

• Onvoorwaardelijk ouderschap – Alfie Kohn  

• Sensitieve communicatie  

o Basis van How2talk2kids 

o Interventiestudies beginnen evidentie te vinden voor doeltreffendheid bij GES 

o Neem perspectief van kind in  

o Wees klankbord voor zijn/haar emoties  

o Parenting is nog a job, it’s a relationship  

• Hechtingsgerichte kijk op emotieregulatie ouders  

o Attachment-focused family therapy (systeemtherapie) 

▪ Herstel veilige hechtingsrelatie van kind met ouder  

▪ Hulp die ouder kan bieden in helpen reguleren van emoties van kind  

▪ Hangt nauw samn met persoonlijk hechtingssysteem van ouder  

• Tov partner en zijn/haar emotieregulatie  

o Cf. Rodenburg en De Tempe: ik ben mijn kind zo spuugzat 

o Zelfregulatie geleerd via regulatie van buitenaf  

o Therapeut kan helpen emotieregulatie aan te leren  

▪ Playful 

▪ Accepting 

▪ Curious  

▪ Empathic  

o Belang versterken partnerrelatie (vriend(in)) 

▪ Bron veiligheid in bedreigende situaties  

▪ Maakt bronnen voor emotieregulatie vrij  

o Cf. Systeemenken  

▪ Gedisorganiseerde gezinnen – loszand 

▪ Versterkt netwerk  

• Emotional window of tolerance  
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• Ouderlijke emotieregulatie – Rodenburg  

 

11.2.4.4 3. Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet  

• Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet  

o Pedagogische visie ontwikkeld door Haim Omer  

o Geïnspireerd door Gandhi 

▪ Be the change you want to see 

o Verbonden met principes uit systeemtheorie en hechtingsleer  

• Ankerfunctie van gezagsdragers  

o Presentie en waakzame zorg  

o Er is geen weg naar goede relatie, goede relatie is de weg  

• Gezag komt van sociale netwerk  

o Samenwerking tussen gezagsdragers 

o It takes a village to raise a child  

• Verschil in denken over autoriteit  

o Algemene denken over macht  

▪ Onacceptabel gedrag: begrijpelijk en hoort erbij  

▪ Ander is verantwoordelijk voor escalatie  

▪ Nodig controle te hebben over de ander  

▪ Ik moet het alleen kunnen  

▪ Je weet wat goed is voor ander en dat schrijf je voor  

▪ Moeilijk onderscheid maken tussen onacceptabel gedrag en jongere 

▪ Succes afmeten aan hoe snel ander naar je luistert  

▪ Laten zien dat je baas bent 

• Anders lopen ze over je heen  

o Nieuwe autoriteit: kracht  

▪ Duidelijk standpunt innemen tegen onacceptabel gedrag  

▪ Oog voor eigen aandeel in escalaties 

▪ Overtuigd dat illusie is te denken dat controle hebt over ander 

▪ Wij doen samen  

▪ Leggen focus op samenwerken  

▪ Maken bewust onderscheid tussen persoon en gedrag 

▪ Zetten door en houden vol  

▪ Voeren strijd op geweldloze manier  

• What’s in a name  

o Doel nieuwe autoriteit  

▪ Volwassenen krachtiger maken in omgaan met moeilijk gedrag 

▪ Ouders helpen zorgzame, respectvolle, waakzame relaties op te bouwen 

o Bij grensoverschrijdend en problematisch gedrag  

▪ Non violent resistance  

▪ Geweldloos verzet  
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• Waakzame en warme opvoeding  

o Niveaus van waakzame zorg  

▪ Dagelijkse zorg  

• Kleden, eten, aandacht geven, pos interesse, betrokkenheid  

▪ Aandacht voor signalen  

• Kunnen wijzen op problemen  

• Duidelijke afspraken maken  

• Nieuwe autoriteit  

▪ Geëscaleerde situaties  

• Tijd voor geweldloos verzet  

o Escalatie  

▪ Gezamenlijke escalatie  

• Boosheid van ouder en kind versterken elkaar  

▪ Toegevende escalatie  

• Toegeven, kind leert dat het zijn zin krijgt  

• Belangrijkste principes geweldloos verzet 

o Duidelijk stelling tegen iedere vorm van gewelddadig, risicovol of antisociaal gedrag  

o Absoluut vermijden van lichamelijk of verbaal geweld  

o Verhogen van positieve aanwezigheid in leven van kind  

• Techniek van 3 manden/emmers  

o 60% negeren  

o 30% onderhandelen  

o 10% geweldloos verzet  

• Basishouding  

o Ik ben je ouder en blijf je ouder  

▪ Kan niet ontslaan, niet zwijgen opleggen  

o Wij kunnen je niet dwingen anders te gedragen  

o We kunnen wel op geweldloze en vastberaden wijze verzetten  

o Je bent het waard, we geven om je, we laten je niet los  

• Uitgangspunten  

o Geduld  

▪ Zelfbeheersing, niet aanvallen  

▪ Het ijzer smeden als het koud is  

▪ Niet reageren op provocaties  

▪ Je hoeft niet te winnen, alleen vol te houden  

o Contact 

▪ Aanwezigheid, dialoog 

▪ Inleven 

▪ Positieve gebaren, los van tegenprestaties 

o Steun  

▪ Zichtbaarheid leiding  

▪ Teamwerk, wij ipv ik  

▪ Samenwerking school en netwerk van supporters  

o Verzet  

▪ Openlijke stellingname tegen negatief gedrag 

▪ Vriendelijk doch beslist vragen naar oplossingen  

▪ Actief weerstand bieden, niet opgeven  
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• P.E.N.: presence, empowerment, network-support, 4 pijlers 

o Focus op gezagsfiguren  

▪ Ouders, leerkracht, opvoeder 

▪ In praktijk: smeet ijzer als koud is > uitstel  

▪ Doel niet om gedrag van kids onder controle krijgen  

▪ Doel om moeilijke situaties in eigen kracht te blijven  

▪ Wij moeten niet winnen, alleen volhouden  

o Aanwezige ouder  

▪ Aanwezigheid en waakzaamheid  

▪ In praktijk: toezicht en monitoring  

▪ Doel: voorkomen escalatie  

• Fysiek en mentaal er staan  

▪ Omgaan met niet gewenste gedrag  

• Geweldloze en duidelijke communicatie  

o Markering geven  

▪ Duidelijk, transparant, betrouwbaar, 

verantwoordelijk 

o Geen als-dan, geen discussie, non-verbaal congruent 

• = Klare taal 

▪ A. Sit-in  

• Ouderlijke aanwezigheid tonen  

• Zonder te escaleren of zelfbeheersing te verliezen  

• Doel: kind laten weten dat zijn/haar gedrag niet aanvaard 

▪ B. Klare taal  

• Geweldloos verzet = keerpunt  

• Vertel duidelijk wat niet aanvaard  

▪ C. Aanwezigheid buitenshuis  

• Volgen van kind toegestaan  

o Kind loopt weg van huis  

o Kind komt ’s nachts niet thuis, verdwijnt voor lange periode 

o Kind verkeert in slecht gezelschap 

• Telefoonronde  

o Contact opnemen met contactpersonen  

o Zo recht op toezicht installeren  

• Goed om te weten  

o Vraag kind om mee naar huis te komen  

o Vermijd ruzie 

o Zeg niets tot terug thuis zijn  

o Vermijd iedere daad die tot escalatie kan leiden  

o Volg kind zo lang mogelijk  

o Tonen dat kind graag ziet  

o Ondersteunende context  

▪ Denken en handelen als team  

▪ Shared empowerment  

▪ Praktijk: steunnetwerk  

▪ Ik > Wij: samen verantwoordelijkheid opnemen  

▪ Eenzame autoriteit > collectieve autoriteit  
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▪ Duidelijke communicatie  

• Wij accepteren dergelijk gedrag niet  

▪ Samenwerking met leerkrachten, buren, vrienden etc. 

o Herstel ipv straf 

▪ Praktijk: je mag fouten maken want die kunnen hersteld worden  

▪ Herstel: uitnodiging voor kind  

▪ Iets herstellen laat je er terug bijhoren  

▪ Herstelactie geaccepteerd 

▪ Verantwoordelijkheid van herstel  

• Ligt bij gezagsfiguur 

▪ Herstel gebeurt altijd  

▪ Herstelgebaren  

▪ Steeds: versterk de band met uw kind 

12 PSYCHOFYSIEK WERKEN MET KINDEREN EN JONGEREN  

• Hoe duizenden jaren over lichaam denken 

12.1 HET LICHAMELIJKE: KIJK OP …  
• Westen: kijk op lichaam  

o Plato – Aristoteles 

▪ Ongrijpbaar maar overgankelijke ziel 

▪ Met lichaam onstoffelijke, ideële wereld benaderen 

▪ Zien niet volledige ideële wereld  

▪ Ziel is ongrijpbaar  

o Grieken  

▪ Olympische Spelen 

• Sport → deugd, ‘mens-zijn’ 

• Aandacht voor lichaam  

▪ Aan lichaam werken = deel mens zijn  

▪ Psychische stoornissen 

• Bieden, baden, sporten  

• Werkte niet? Gestenigd/verbannen  

o Juvenalis: mens sana in corpore sano? 

▪ Gezonde geest in gezond lichaam  

▪ Deel gedicht uit context getrokken  

▪ Moet voor jezelf zorgen  

o Dualism lichaam-geest (ratio) – Descartes 

▪ Ik denk dus ik ben  

▪ Meer om geest, ratio, denken  

▪ Probleem relatie lichaam – geest  

o Christendom  

▪ Dualisme doorheen christendom  

▪ Stoffelijke, lichamelijke zorgt voor overspel spelen  

▪ Lichamelijke was boeman om zondig te zijn 

o Sociale en economische condities  

▪ Blik op lichaam beïnvloed  
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▪ Vb.: industrialisering  

▪ Alles naar geest gebracht 

▪ Minder mensen die lichaam gebruiken 

o Geest superieur  

▪ In voorbije 2000 jaar lichaam ondergewaardeerd  

▪ Nu kanteling: kennisleer over geest en lichaam  

• Weten met lichaam en ons denken  

• Hoe is de verbinding?  

↕ 

o 20ste eeuw: Filosofische stromingen vb.  

▪ John Dewey: experience and education  

• Onderwijshervormer  

• Nadruk ervaring in onderwijs en opvoeding  

▪ Gilbert Ryle: the ghost in the machine  

• Taalfilosoof  

• Functie taal  

• Hoe verhoudt in dit lichaam  

• Werkt niet als geest in machine  

• Eerst denken, gedachten, tong, mond, lippen  

o Interne dialoog tot uiting brengen  

▪ Merleau-Ponty’s: belichaamde gevoelens en ervaringen  

• Gezondheidsfilosofie 

• Fenomenologie  

• Alles vanuit ervaringsgerichte aanpak bekijken  

• Lichaam is basis van kennis  

• We hebben geen lichaam, je bent lichaam  

▪ → Lichaam: subject en object van ervaring  

o Lichamelijke taal  

▪ Vol met relaties tussen emoties, gevoelens, lichaam  

▪ Vb.: ik heb krop in mijn keel, vlinders in mijn buik etc. 

• Jaren ’30: opkomst psycho-somatische geneeskunde  

o Link geestelijke – lichamelijke  

o Psychosomatische klacht niet duidelijk definieerbaar  

• Jaren ’70: concept gezondheid en ziekte  

o Antipsychiatrische beweging  

▪ Niet alles oplosbaar met pillen, chemie, dwang  

▪ Verantwoordelijkheid, inspraak geven  

o Technologische doorbraken  

▪ Opkomst neurologie, biologie  

▪ Lichaam kunnen onderzoeken, klinisch benaderen 

• Jaren ’80  

o Ontkoppelen  

▪ Mentale/fysieke gezondheid  

▪ Biologische conditie  

▪ Kan gezond voelen, ook als je ziekte hebt  

o Engel: nood aan bio-psycho-sociaal model  

o Gendlin: focusing therapie en het felt sense  
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▪ Hoe komt dat ene patiënt er beter uitkomt dan ander?  

• Mensen die genezen: zelf voelen wat dwars zat 

• = aanvoelen, gut feeling 

▪ Felt sense  

• Iets dat je voelt  

• Zegt dat niet belangrijk is, maar is wel nog 

o Holistische theorieën: mind-body (< Oosten) 

▪ Uit hippieperiode  

▪ Kennis, onderwijs, leren  

▪ Zijn niet enkel, groter geheel, alles hangt samen  

o Ontvoogding van lichamelijke  

▪ Krijgt opnieuw ruimte en aandacht  

• Jaren ’90 België 

o Dutroux, schandalen etc.  

▪ Maatschappelijke gebeurtenissen  

▪ Geven alles andere draai  

o Maatschappelijke ‘preutsheid’, angst  

• 21ste eeuw  

o Stilaan heropleven mind-body 

▪ In wetenschappelijke context  

▪ Vb.: Mindfull-based-stress-reduction therapy 

o Wetenschap: moeilijk  

▪ Relatie object-subject 

o Pandemie: social distancing  

▪ Ook me-too beweging  

▪ Gebeurtenis die relatie lichaam-geest in vraag stelt 

12.2 IN RELATIE MET DE ZORG/GEZONDHEID 
• Ontwikkelingspsychologisch: functionaliteit van lichaam 

o Baby: hechting, ‘huidhonger’ 

▪ Affectief, emotionele gehechtheid  

▪ Motorisch  

o Kind: ontdekken 

▪ Lichaam meer sociale functie  

▪ Plaats zoeken, in wereld, omgeving 

o Puberteit: geslachtsrijpheid 

▪ Hormonen spelen op  

▪ Emotionele relatie met lichaam  

▪ Uiterlijk = barometer voor jezelf 

o Adolescent: identiteit 

▪ Wie ben ik, wat doe ik, waar hoor ik thuis  

o Volwassene 

o Alles blijft doorlopen doorheen je leven  

o Individuele beleving  

▪ ‘Sociale’ lichaam 

▪ Creëren zelfbewustzijn  

▪ Ons lichaam benaderen  
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• Hulpverlening  

o Problematische relatie lichaam  

▪ <> (soms) Klinisch  

▪ PmB moeten leren omgaan met lichaam  

▪ Kloof is geen goede match  

o Aanraking: helend of dubieus?  

o Beweging/lichaam  

▪ Begin 20ste eeuw  

• Geestelijke gezondheid 

• Arbeid als therapie  

▪ ’40 bewegingstherapie: opvoeden door bewegen  

▪ ’60-’70: relatie cliënt-omgeving  

• Ervaringsgerichte benadering  

• Vb.: experiential psychotherapy en felt sense (Gendlin)  

• Vb.: Ervaringsleren  

▪ Jaren ‘80 

• Effectiviteit: evidence based 

o Economische crisis  

o Alles moet efficiënt zijn  

• Formaliseren behandelingen  

▪ Begin 21ste eeuw  

• Nadruk op taal, cognitieve blijft 

o Kan op minder strakke klinische manier  

o Door kennis, inzicht in jezelf, context, relatie  

• Lichamelijke en ervaring gebruiken als  

o Middel en HV 

o Wetenschap en maatschappij  

• Wetenschappelijk fundament?  

o Niet ruimer gedacht, dus schiet niet op  

12.3 LICHAAMSGERICHTE METHODIEKEN  
• Psychofysiek  

o Van oprichter R&W gegroeit vanuit combo mind-body  

o Woordenboek?  

▪ Psychofysisch: psychofysica betreffend  

• Vaak iets neurologisch  

• Gaat over exacte wetenschappen  

▪ Gebied van onderzoek dat ligt tussen  

• Psychologie 

• Terrein van fysische prikkeld  

• Psychische processen  

▪ → Exact WE  

o Literatuur?  

▪ R&W, PMT, danstherapie, yoga, mindfulness 

o Ook: lichaamsgericht  

▪ Term vaak gericht aan therapie 
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• Omschrijving  

o Praktijken vertrekken vanuit lichaam en lichamelijke gewaarwordingen 

▪ Hierover reflectie gekoppeld 

▪ Inzicht in en bewustwording over eigen  

• Gedachten 

• Gevoelens  

• (Re)acties groeit 

o Leefwereld en interesses van jongeren 

o Sport, beweging, spel 

▪ Leven van beweging  

▪ Groeien van beweging  

▪ Jongeren geen zin om te praten en erover na te denken  

o Verrijkt met sociaal-pedagogische componenten 

• Settings?  

o Therapeutisch 

o Curatief 

o Preventief 

o → Meest ingeburgerd, onderzocht, ter preventie  

o → Werkt goed als anti-pest-methodiek  

• Doelgroepen? Zeer breed 

• Wetenschappelijk?  

o Verscheidenheid aan praktijken  

o Vage terminologie  

▪ ENG body-based in therapiewereld  

▪ Mind-body: vaak te zweverig  

o Vaag praktijkveld 

o Effectenstudies <> psychofysiek leerproces 

▪ Effectenstudies 

• Gemeten, gebeuren  

• Soort van meten ‘wat is het effect?’ 

• Levert weinig dankbare info op  

▪ Meestal geen tijd, ruimte, mogelijkheid om achteraf te meten  

o Weinige onderzoek = veelbelovend  

▪ Vnl. kwetsbare doelgroepen  

▪ Want minder taalgericht  

• Concreet? Vlaanderen  

o Voorbeelden  

▪ Rots en Water, mindfulness, yoga, educatieve sportprojecten  

▪ Circus/Sherborne, relaxatie-  technieken, outdoor activiteiten  

▪ Emotioneel lichaamswerk, energetisch lichaamswerk, eutonie, massage  

▪ Dans- en creatieve therapie, psychomotorische  therapie (PMT) 

▪ Fasciatherapie, Alexandertherapie, Feldenkrais 

o Alternatieve, laagdrempelige setting doel 

▪ Gezondheidsopvoeding 

▪ Niet iets waarmee resultaat wil bereiken  

▪ Geeft handvaten, reikt iets aan  

o Populair maar onbekend 
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12.4 PSYCHOFYSIEK WERKEN  
• Onderzoek 

o Geen effectenstudie 

o Wel: kwalitatieve analyse 

▪ Literatuur 

• Ervaringsleren  

• Ervaringsweten  

▪ 38 interviews met trainers, jeugdwerkers en therapeuten  

• Rond ervaringen, know-how en good practices 

▪ Deelname aan opleidingen, studiedagen, vormingssessies, intervisies 

▪ Gesprekken met jongeren 

• Beperkt want moeilijk  

• 1. Randvoorwaarden en bevorderende factoren  

o Sommigen echt nodig, handig  

o 1. Relatie met lichaam: afkeer, trauma  

▪ Aanraken, relationeel bewegen?  

▪ Creativiteit/voelsprieten trainer  

▪ Herstellen van relatie met lichaam  

▪ Voor lichamelijke oefeningen  

▪ Vb.: met iemand werken die is mishandelt  

o 2. Reflectiepotentieel  

▪ Nodig voor inzicht, transfer 

• Bewustwording  

▪ Vb.: spelletje met iemand met ASS  

o 3. Vrijwillige deelname  

▪ Niet zozeer randvoorwaarde, eerder bevorderende factor  

▪ Intrinsieke motivatie, openheid  

▪ Uitval beperken  

▪ Actieve deelname bevorderen  

• 2. Trainer  

o Heel vaak proces geweest, nu nog  

o Facilitator  
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o Kenmerken goede trainer  

▪ Technische bagage  

▪ Begeleidershouding  

• Vb.: vrij van oordeel, respect, grappig, starten vanuit sterktes etc. 

▪ Authenticiteit, voorbeeldfunctie, enthousiasme  

• Structuur-vrijheid  

o Kwaliteiten  

▪ Observeren en luisteren  

▪ Creativiteit  

▪ Flexibiliteit  

▪ Zelfreflectie en -observatie  

▪ → Groeiproces 

• 3. Leerdynamiek: werkbare elementen  

o Wat? 

▪ Lichaam  

• Lichamelijke actie-component  

• Fysieke gewaarwordingen  

▪ Groep/trainer/peers 

• Relationele, emotionele, interactieve component  

▪ Reflectie  

• Cognitieve component  

• (non-)verbale taal om emoties, gedrag te benoemen  

o 1. Embodied learning  

▪ Beweging, lichamelijke gewaarwording 

▪ Sport en spel  

▪ Lichaamsbewustzijn  

• Hoe reageert lichaam op dingen?  

▪ Zelfbewustzijn  

• Wat kan ik aan in relatie met ander?  

▪ Zelfkennis: sterktes, zwaktes, grenzen, …  

▪ Bewustzijn van anderen  

▪ Expressieve lichaam  

• Vb.: danstherapie  

▪ Stress  

• Oefeningen met stress 

• In kring, trainer loopt rond, doorprikt ballon  

• Stress (h)erkennen  

▪ Vb.: psychische en fysische grenzen  

• Zelfkennis 

• Zelfzorg  

• Lichaam dient om over grenzen te gaan  

• Leren doorbijten: niet afknappen  

o 2. Reflectie  

▪ Wanneer?   

▪ Hoe? Actief reflecteren  

• Active reviewing: F B R P  

• Feiten, beleving, reflective, plannen  
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▪ Inzicht, belichaamd weten  

• Transfer 

• Leert iets bij  

• Benoemen met taal  

▪ (Reflectie) Taal 

• Vlot, laagdrempelig, herkenbaar 

• Beeldspraak/metaforen, verhalen  

• Of non-verbaal: tekening, kleur, post-its etc.  

▪ Reflectie als ervaring op zich  

o 3. Interactie jongere-trainer/groep  

▪ In veilige leeromgeving  

▪ Experimenteren met relationeel bewegen  

• Reacties op buitenwereld: peers 

• Eigen aandeel > verantwoordelijkheid  

• Hoe het anders kan  

▪ Baas over gedrag en emoties 

▪ Sociale vaardigheden  

▪ Verantwoordelijkheid  

• Grip op eigen emoties, gedachten  

• Keuze 

• Zinvol voelen en emancipatie  

• Vb.: judo en karate als oudere mogen les geven  

o = Gevoel verantwoordelijkheid geven  

• Anderen niet veranderen  

o Leren mee omgaan  

• Peers: herkenning, spiegelen  

o (on)bewust  

o Spiegelneuronen krijgen boost bij peers  

• Verbondenheid, solidariteit met elkaar, trainer, omgeving 

o Versterkend  

o Samen dingen doen  

o Ervaren verbondenheid kan helend werken  

• 4. Noden en beperkingen  

12.5 DISCUSSIE 
• Model niet normatief  

o Moet niet in evenredige houding aanwezig zijn  

o 1op1 therapie is sociale en relationele therapie beperkter 

• Noden en beperkingen  

o Van PF werken  

o Van veld  

▪ Context, vooroordelen, onbekendheid 

▪ Financiële omkadering  

o Kwaliteit trainers  

• Bijkomend onderzoek  

o Stem jongeren/kinderen  

o Aftoetsen model, context  
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• Kritisch toepassen  

o K&J tools aanrijken zodat ze er zelf verder mee kunnen  

o Kritisch blijven, niet alles bij K&J leggen  

o Grotere context, plaatje komt erbij kijken 

13 SYSTEEMTHERAPIE  

13.1 ONTSTAAN SYSTEEMTHERAPIE  

13.1.1 Systeemtherapie  

• Therapie met meer dan 1 persoon 

o Ook in individuele gesprekken systemisch werken  

o Focussen op relatie die mensen hebben  

• Relatie met cliëntensysteem 

o Onderlinge relaties bekijken  

• Meervoudige partijdigheid 

o Iedereen beluisteren, erkennen  

• Triadisch 

o Erkenning geven aan iemand vanuit eigen gevoelens/zijn  

o Bedoeling partijdigheid aan bod laten komen  

o Bespreekbaar stellen  

o Voldoende aandacht verhaal ander  

o Vb.: meer erkennen voor moeder dan vader 

• Problemen zijn interpersoonlijk 

o Interacties, relaties tussen mensen  

o Binnen systeemtherapie hierop focussen  

• Focus op interacties tussen mensen 

13.1.2 Geschiedenis  

• Inclusie familieleden in therapie vanaf jaren 1950  

o Vermaatschappelijking van zorg jaren ‘70 

o Deïnstitutionalisering 

o Meer mensen moeten naar thuisomgeving   

• Ontwikkeling familietherapie startte in VS  

o ≠ ‘scholen’ ontstonden ingebed in systeemdenken 

o Systeemdenken: interactie persoon en omgeving  

o Dynamisch denken  

▪ Ervanuit gaan dat bij veranderingen  

▪ Andere dingen automatisch veranderen  

o Vooral binnen psychiatrie  

• Meeste pioniers geschoold in algemene psychiatrie  

o Werkten met kinderen en hun families 

o Missen verhalen, ervaringen van anderen  

• Batesons werk centraal in systeemdenken  

o Focus  

▪ Communicatie  

▪ Familiale interactiepatronen  
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o Palo Alto groep ‘double bind theory’   

▪ Samen met Don Jackson, Jay  Haley en John Weakland 

▪ Dilemma in communicatie  

• Waarbij individu 2 tegenstrijdige boodschappen krijgt 

• Reageren op ene boodschap 

• Andere teniet doen en omgekeerd  

▪ Individu geen gepast antwoord kan geven  

• Op boodschappen die hij krijgt  

• Waardoor conflict oplevert  

• Paradox in communicatie 

• Want door boodschap niet kunnen reageren  

• Scholen  

o Strategic Family Therapy  

▪ = Strategische familie therapie 

▪ P. Watzlawick en Jay Haley  

▪ Beïnvloedt door Bateson 

▪ Grote focus identificeren processen  

• Die probleem/symptoom  

• Dat zich voordoet binnen gezin in stand houden  

• Bedoeling: als probleem verdwijnen  

• Verhoudingen tussen gezinsleden  

o Normaliseren  

o Verbeteren  

▪ Therapeut heeft actieve rol  

• Weerstanden tegen veranderingen uitdagen  

• Ook onbewust, zonder dat gezinsleden opmerken  

• Vb.: vragen stellen  

• Op bepaalde manier therapeutische relatie aangaan  

▪ Weerstand omgebogen tot  

• Medewerking  

• Betere verhouding tot gezin  

o Structural Family Therapy  

▪ = Structurele familie therapie  

▪ Jay Haley en Salvador Minuchin 

▪ Werkte samen met Jay Haley 

▪ Verder diepgaander  

o Constructivist-oriented Systemic Family Therapy  

▪ = Constructivistisch georiënteerde school  

▪ Mara Selvini-Palazzoli  

▪ Maakt deel uit van Milanese school 

▪ Beïnvloedt door Palo Alto groep  

▪ Sterk ingezet op meervoudige partijdigheid  

▪ Circulaire denkwijze  

• Circulaire vraagstelling  

• Interviewtechniek  

• ≠ tussen gezinsleden in verf zetten, op inspelen  

• Doel: pos verandering in gezin  
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o Contextual Family Therapy  

▪ = Contextuele familietherapie  

▪ Ivan Boszormenyi-Nagy 

▪ Verder diepgaander 

13.1.3 Theoretische uitgangspunten  

1. Sociale complexiteit  

o Beïnvloed door groepsniveau en maatschappij  

o Onderzoek   

▪ Relaties hebben met anderen  

▪ Maakt gelukkiger  

o Emoties  

▪ Vaak binnen interpersoonlijke relaties  

• Liefde, haat, jaloezie, angst  

▪ Basis in relatie met anderen  

o Individu heeft impact op persoonlijke relaties  

▪ Vb.: hechtingsrelatie aangaan met iemand  

▪ Belangrijk! Beïnvloedt door oa maatschappij, beroepsniveau, W&N  

o Gedrag individu benoemen binnen context  

2. Context van individu  

o Gezin  

o Vrienden, collega’s, buren  

o School, kinderopvang 

o Subculturen  

▪ Identiteit  

▪ Interpersoonlijke relaties 

o Maatschappelijke W&N  

3. Wederzijdse beïnvloeding  

o Reacties leiden tot tegenreacties  

o Voortdurende wisselwerking  

13.1.4 Systemische diagnostiek  

• Problemen in kaart brengen  

o In samenhang met diversiteit  

o Aan interacties en contexten 

• Definitie 

o Systematiseren van hypothesen  

o Die werkbaar uitgangspunt vormen voor systeemtherapie 

• Gebruik maken van interviews, vragenlijsten, tests  

o Niet enkel info verzamelen  

o Ook herkaderen van betekenissen  

o Initiëren van veranderingsprocessen 

• Diagnosevorming  

o Dynamisch afstemmingsproces  

o Cliënt, HV’ers en context 

• Gaat niet over weten en verklaren  

o Maar over samen met cliënt  

o Creëren van context voor verandering 
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• Via beelden en verhalen  

o Bekijken van problemen  

o Naar impact ervan en mogelijke richtlijnen  

1. Structureel perspectief  

o Formuleert hypotheses over hiërarchieën, subsystemen, gezinsstructuren  

o Welke structuren binnen gezin? Hoe interageren?  

2. Intergenerationeel perspectief  

o Formuleert hypotheses obv herhalende processen doorheen generaties  

o Kijkt breder  

13.2 STRUCTURELE FAMILIETHERAPIE  
• Minuchin 

o Geboren: 1921 in Argentinië 

o Kinderpsychiater en familietherapeut 

• Structurele benadering: 

o Gezin in moeilijkheden  

▪ Dichter brengen bij idee van ‘goed functionerend gezin’ 

o Therapeut actieve rol, deel van systeem 

▪ Proberen verandering in systeem bewerkstelligen  

▪ Verhoudingen gezinsleden tov elkaar verbeteren  

o Ieder gezinslid speelt eigen rol  

▪ Belang hechten aan afzonderlijke systemen 

• De gezinsstructuur  

o Binnen gezinssystemen bestaat er repertoire van 

▪ (Relatief) vaste structuren 

▪ Omgangspatronen  

• Transactiepatronen 

• Reacties tov elkaar bepalen patronen  

• Geven vorm aan relaties binnen gezin 

• Vb.: anders reageren tegen vrouw dan tegen dochter  

o Subsystemen 

▪ Elk individu 

• Gevoel identiteit ontwikkelen  

• Vb.: dochter zijn van iemand  

• Kan bepaalde rollen aannemen  

▪ Dyades  

• Vb. man en vrouw of moeder en kind 

• Maar gezin = triade 

o Relatie tussen vrouw en kids  

▪ Grotere onderverdelingen obv 

• Generatie: subsysteem van kinderen 

• Geslacht: grootvader, vader en zoon 

• Taak: subsysteem van ouders 

• Gezamenlijke taak tav kids  

• Het gezin  

o Rode: subsysteem  

o Machtsposities/hiërarchische relatie tav kids  
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o Vaardigheden aanleren in subsystemen  

o Vb.: man van partner, vader van zoon  

• Subsysteem obv geslacht  

o Kan handig zijn in therapie  

o Gaat vaak over idee man tov vrouw 

• Subsysteem van echtgenoten  

o 2 volwassen verenigen  

o Inboeten individualiteit  

▪ Als individu heb je W&N, gedachten 

▪ Nieuw systeem  

• Steun en veilige haven  

• Wie zijn wij als partners  

▪ Typische transactiepatronen  

• Wat voor ons als partner belangrijk?  

• Intimiteit, affectie  

o Grenzen ontwikkelen beschermen en afgrenzen  

▪ Mogen niet doorzichtig zijn → te veel inmenging buitenaf  

▪ Opgelet: te sterk afscheiden → grote druk  

o Ontwikkeling kinderen  

▪ Model voor intieme relaties  

▪ Hoe ouders met elkaar omgaan → als voorbeeld  

o Gevolgen partnerconflicten op kinderen  

▪ Kids zijn gevoelig en voelen bedreigingen aan  

▪ Gevolg: angstig, verdrietig, verantwoordelijk, schuldig  

▪ Kan resulteren in minder aanmoediging, steunen, meer straf  

• Subsystemen van ouders  

o Intimiteit bij partners voorop 

o Coparenting-relatie  

▪ Mate waarin samenwerken, overeenkomen over rol als opvoeder  

▪ Verantwoordelijkheid om kids te laten ontwikkelen, opgroeien  

o Kids leren van dit subsysteem  

▪ Hoe zelf hun kids willen opvoeden  

o Naarmate kind opgroeit  

▪ Subsysteem van ouders aanpassen  

▪ Kind eigen beslissingen nemen  

▪ Zelf leven bepalen  

o Systeem kan uiteenlopende samenstelling kennen  

• Subsysteem van kinderen  

o Sociaal laboratorium  

▪ Kinderen leren en uittesten  

▪ Elkaar steunen, leren onderhandelen, samenwerken, wedijveren etc.  

▪ Vanuit relatie leren omgaan met anderen  

o Ontwikkelen gedragspatronen  

▪ Leren van elkaar  

o Innemen ≠ posities  

▪ Geven en nemen  

▪ Materieel en emotioneel  
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• Functionele en dysfunctionele gezinsstructuren  

o Functionele  

▪ Gezinsstructuren die oké lopen  

o Dysfunctionele  

▪ Gezinsstructuren van buitenaf of binnenin impact op gezin  

o Grenzen binnen subsystemen beschermen differentiatie  

▪ Maar kunnen oiv  

• Contexten  

o Vb.: invloed sociale media schoolresultaten delen  

• Ontwikkelingsfase gezin  

o Zie verder 

o Kan zorgen voor spanning  

• Inmenging bepaald (sub)systeem  

o Vb.: met leeftijdsgenoten leren omgaan  

o Vereiste ouders niet inmengen  

o Functioneel in ene fase  

▪ Dysfunctioneel in andere fase 

▪ Differentiatie, betrokkenheid, aanpassing = van belang  

▪ Vb.: naarmate kind ouder wordt, zorgen afnemen  

▪ Dynamisch: zich kunnen aanpassen  

• Alliantie  

o Verbond tussen gezinsleden  

▪ 2 of meer leden die graag iets samen doen  

▪ Niet tegen 3de persoon gericht  

▪ Andere relaties niet onder druk  

o Vb.: vader en zonen gaan samen vissen en mama en dochter mogen niet mee  

o Kan langdurig  

▪ Gezinsleden onderling afscheiden van groter gezin  

• Coalitie  

o Verbond tussen gezinsleden  

▪ Gericht tegen 3de persoon  

▪ Één/meerdere familieleden buitengesloten  

o 3de persoon ervaart tegen hem gericht en buitengesloten zijn  

o Kan open of gesloten  

▪ O: duidelijk, mag over gesproken worden  

• Vb.: vader zegt dat kind minder is 

▪ G: geheim en onbespreekbaar  

• Vb.: in gedrag zie je dat vader kind minder vindt  

• Voorbeelden dysfunctionele systemen: continuüm  

o Evenwicht tussen vaste, flexibele grenzen 

▪ Sleutel voor gezonde, familiale en gezinsrelaties  

o 2 uitersten 

▪ Kluwen  

• Microkosmos  

• Communicatie met elkaar groot en sterk  

• Alles samen doen  

• Strakke buitengrenzen  
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• Weinig differentiatie  

• Remmend voor exploreren als individu en oplossen probs  

▪ Los-zand  

• Gezinsleden zijn afzonderlijke systemen  

• Overdreven gevoel zelfstandigheid  

• Gebrek samenhorigheid, loyaliteit  

• Strakke binnengrenzen  

• Dysfunctioneel: grensoverschrijdingen  

o Parentificatie  

▪ Situatie waarin kind tot ouder gemaakt  

• Niet altijd pathologisch 

• Mag geen gevolg hebben voor individueel functioneren  

• Pathologisch  

o Kind verplicht zorgen voor ouder  

o Rol op zich nemen  

o Welbevinden gezin ondergesneeuwd  

o Vb.: zorgen voor ouder, huishouden alleen doen etc.  

▪ Adjudant  

• Soms ouderlijke rol op zich nemen  

• Welbevinden gezin boven welbevinden jongere  

• Vb.: oudere broer moet op zussen letten als mama winkelt  

o Perverse triade  

▪ Over generaties heen coalitie gevormd  

▪ Vorm van coalitie  

▪ Twee mensen uit andere hiërarchie die samenspannen  

• Tegen derde  

• Vb.: Partner 2 met kind 5 tegen partner 1  

o Zondebok  

▪ Kind gezien als afleider bij probleem  

▪ Kind gedefinieerd als patiënt  

• Symptomen van geïdentificeerde patiënt  

• Door gezinssysteem bekrachtigd  

• Alle probs naar hem afgeleid 

o Go-between 

▪ Sfeergevoelige kids  

▪ Communicatie gaande houden binnen gezin  

▪ Vb.: moeder iets vragen ten gunste van vader  

• Kind krijgt verantwoordelijkheid  

• Bemiddelaar  

• Gezinsontwikkeling  

o Functioneel systeem  

▪ Gezin is functioneel  

▪ In ontwikkeling met levensfasen  

▪ = Voortdurende interne evolutie  

o → Gezinsontwikkeling  

▪ Vb: in nieuwe fase, van 3 naar 4 

▪ Vb.: legenestsyndroom is ook ontwikkeling 
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o Probs als systeem te star is  

▪ Niet mee kan met veranderende processen  

▪ Zich niet kunnen aanpassen  

o Focust op hoe gezin algemeen door fases ontwikkeld  

• Levenscyclus van gezin → lange fasen  

o Niet altijd zo lineair  

o Fasen waarin doorgaat als gezin  

o Maakt zo ontwikkeling door  

o Vanzelfsprekend  

o  
• Fasen  

o Goede omgang met ontwikkelingstaken uit 1ste fase  

▪ → Goede omgang in volgende fase 

o Elke fase: zien hoe ouders deze ervaren hebben in gezin van oorsprong  

▪ W&N  

o Fase-overgangen 

▪ = periodes waar familieleden onder druk staan! 

▪ Zwakke plekken kunnen problemen worden 

▪ Mogelijke alarm-signalen?! 

• Kind kan antisociaal gedrag tonen  

• Anders reageren  

• Signaal iets gebeurd tijdens overgang fase of binnen gezin  

▪ Mate waarin bestaande systeem wordt aangetast  

• → Meer of minder moeite met overgang 

• Overgangen intenser, stress, spanningen  

▪ Belangrijk in begeleiding 

• Fase-overgangsverschijnselen?  

• Onaffe taken?  

• Bedreigingen? 

• Gezinsaanpassing  

o Gezin is open systeem  

o DUS Beïnvloeding door veranderingen en evoluties in buitenwereld  

▪ Beïnvloed door groepsgebeuren, maatschappelijke W&N etc.  

o → Gezinsaanpassing  

o Vb.: vader job kwijt 

▪ Financiële impact op gezin 

▪ Nieuwe rollen en verwachtingen want vader thuis 

▪ Moeder kostwinnaar worden  

o Vb.: langdurige ziekte, dan herpositioneren  

• Therapie structureel perspectief  

o Gezinskaart  
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▪ = Tekening van gezinsrelaties  

▪ Relaties zichtbaar maken  

o  

13.3 CONTEXTUELE FAMILIETHERAPIE  
• Ivan Boszormenyi-Nagy  

o Geboren: 1920 Boedapest, overleden: 2007 Pennsylvania 

o Directeur gezinspsychiatrie van Eastern Pennsylvania Psychiatric Institute 

o Psychiatrische patiënten en hun families 

o Contextuele therapie 

▪ Fam betrekken bij behandeling van psychiatrische patiënten 

▪ Centraal: intergenerationele loyaliteit  

• (Ver)trouw(en)   

• Wederzijdse ondersteuning 

▪ Kijken naar zaken die voordoen over generaties heen 

• Balans geven en nemen 

• Parentificatie 

• Constructief en destructief recht 

• Roulerende rekening 

• Loyaliteitenhuishouding 

• Context  

o Relationele basis van families hangt af van  

▪ Processen die van ene generatie op anderen worden doorgegeven  

▪ cf. nalatenschap 

o Factoren rond situatie 

▪ Historisch  

• Geschiedenis gezin of individu 

• Genetische ziektes binnen gezin, doorheen generaties  

• Vb.: kanker  

▪ Contextueel 

• Familie, maatschappij, cultuur … 

▪ Constitutioneel  

• Alles in lichaam van persoon 

• Intelligentie, fysieke toestand  

• Nalatenschap  

o Kinds krijgen van ouders W&N 

o Vaak niet flexibel 

▪ Persoon die ‘nalatenschap’ ontvangt gezien als passieve ontvanger  

▪ Van familiegeschiedenis 
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o Voortzetten van familiale tradities  

▪ Voor iedereen gelijk 

▪ Vb.: verjaardagen, feestdagen, pyjama’s bij kerst  

o Nalatenschap gevormd door acties van één generatie  

▪ Deel worden van nalatenschap volgende generatie 

• Loyaliteiten  

o Balans geven en nemen  

▪ Evenwicht in hetgeen je investeert en ontvangt  

o Horizontaal  

▪ Hier en nu  

▪ Symmetrisch en omkeerbaar 

▪ Vb.: broer en zus   

▪ Kan je zelf niet kiezen  

o Verticaal  

▪ Tussen verschillende generaties 

▪ Assymetrisch en onomkeerbaar  

▪ Vb.: grootmoeder  

o → Loyaliteitsconflict?  

▪ Conflict tussen 2 onverenigbare loyaliteiten  

▪ Vb.: ouder vraagt veel van kind 

• Zet loyaliteit onder druk  

• Maar kind steeds gevoel ouder blijft belang hebben  

• Therapie intergenerationeel perspectief  

o Doel: verandering teweeg brengen in gezinnen  

▪ Door familieleden … te laten identificeren 

• Onzichtbare loyaliteiten  

• Dysfunctionele factoren  

▪ Plan laten ontwikkelen voor uitten van loyaliteit  

• Op meer constructieve manieren  

• Met aandacht voor nalatenschap 

o Therapie  

▪ Probleemoplossend  

▪ Verminderen van symptomen in familie 

o Bestaat uit 10 tot 12 sessies 

o ≠ fases 

▪ 1ste fase: familie engageren in therapie  

• Definiëren van probleem 

• Verhaal vertellen  

• Vanuit meerzijdig partijdigheid erkenning geven  

▪ 2de fase: vertrouwen opbouwen, identificeren van 

• (Dys)functionele factoren  

• ‘Status quo’ situatie van gezin  

• Kan adhv genogrammen  

▪ 3de fase: plan van actie ontwikkelen  

• Einde van therapie bespreken 

o Iedere sessie: update over voorbije gebeurtenissen 

▪ Vaak huiswerkopdracht meegegeven 
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13.4 MULTI-FAMILY THERAPY  

13.4.1 Geschiedenis 

• Multi-Family Therapy (MFT) of Multifamily Groups (MFG) 

o Ontwikkeld door Laqueur jaren 60 

▪ Mensen met gedeelde problemen  

▪ Elkaar adviseren, ervaringen delen en elkaar ondersteunen 

▪ Afzonderlijke gezinnen in gezamenlijke therapie  

o Systemisch idee als basis 

▪ Psychodynamische concepten 

▪ Bateson’s ideeën 

o Groepstherapie 

▪ Familietherapie 

▪ Psychodynamische praktijken  

• Normale ontwikkeling belangrijk  

• Kijken hoe communiceert  

• Interacties tussen gezinsleden onderling  

• Wat speelt tussen gezinnen onderling 

▪ Hechtingstheorie 

o Brug vormen tussen familie en psychiatrisch ziekenhuis 

▪ Betrekken in behandeling van patiënt  

• Toen schizofrenie  

• Inspireerde McFarlane 

o MFT in psychiatrisch ziekenhuis 

o Families leren door delen van zichzelf te zien in anderen  

▪ Ook hun eigen dysfuncties 

• Inspireerde Anderson 

o Psycho-educatie toevoegen 

▪ Over vb. impact van ziekte, kenmerkend aan ziekte etc.  

o Trial and error  

▪ → Methodes ontwikkelen leren omgaan met pos/neg symptomen van ziekte 

▪ Mee aan slag gaan en oefenen  

13.4.2 Doel 

• Leren door observatie 

o Zien hoe anderen in interactie gaan  

o In relatie staan tot cliënt  

• Stigma reduceren 

• Sociaal netwerk uitbreiden 

o Familieleden in vergelijkbare situaties  

• Ondersteuning 

o Draaglast verminderen 

o Kijken naar draagkrachten 

• Probleem oplossend 

o Ervaringen delen met anderen  

• Verbeteren van inter- en intrafamiliale communicatie 

o Toleranter tav persoon  

o Negatieve emoties verminderen  
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• Familie als consultant 

o Ervaringen ideeën uitwisselen  

o Gezinnen optreden als consultant voor elkaar, helpen  

13.4.3 Sessies 

• Organisatie 

o Wekelijks of maandelijks 

o Kern: peer support en peer kritiek 

o Therapeuten 

o 1 à 2 uur durend 

o Met of zonder aanwezigheid patiënt 

o Ongeveer 9 maanden tot 12 maanden 

• Ervaringen, ideeën uitwisselen  

• Belangrijk omdat 

o Fam ontdekken niet enige zijn die met problemen geconfronteerd worden 

o Aanwezigheid in groep  

▪ Helpt om eigen situatie en impact op eigen leven te verbeteren  

▪ Inzicht in te krijgen 

o Maakt deel uit van geheel  

▪ Waarin ≠ perspectieven, ideeën en acties gedeeld worden  

▪ Dynamisch proces 

• Doelgroep  

o ≠ psychiatrische problematieken 

▪ Vb.: schizofrenie, depressie  

o Middelenmisbruik 

o Eetstoornissen 

o Chronische fysieke pijn 

o Kindermisbruik 

o Sociale uitsluiting 

o Belangrijk: groepen moeten homogeen zijn  

o Altijd centraal thema vb.: psychische problematiek  

• MFT bij eetstoornissen vb. UZ Gent  

o Start tijdens opname: vast onderdeel van programma voor  

▪ Minderjarigen  

▪ Thuiswonende jongvolwassenen 

o Ma. 8 patiënten en hun gezinsleden 

o 6 sessies van 2 uur om de 2 weken 

▪ 7e na 3 maanden: follow-up 

▪ 2 sessies (4de en 5de): 3 uur want eetmoment voorzien 

o Doel  

▪ Impact ES op gezinsleven verminderen 

▪ Anders leren omgaan met stoornis 

▪ Interactiepatronen en verwachtingen gezinsleden bespreken 

▪ Communicatie- en hanteringsmogelijkheden van gezin ondersteunen 

13.5 FAMILIEONDERSTEUNENDE GROEPEN (FOG) 
• Familieondersteunende groepen in forensische psychiatrie  
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• Nooit patiënten betrokken, enkel familieleden  

• Binnen psychiatrie vaak individueel te werk  

o Omgeving niet altijd gezien  

o Zeker niet bij volwassen patiënten  

• Focus op perspectieven van familie  

o Lotgenotencontact en steun = belangrijk 

▪ Families in vergelijkbare situatie ontmoeten  

▪ VERSUS stigma en sociale isolatie 

o Hoop 

▪ Kracht en coping  

• Om vooruit te gaan  

▪ VERSUS angst die blijft sluimeren 

• Angst dat naasten naar gevangenis worden gestuurd  

• Daar nauwelijks/geen behandeling  

o Willen gehoord worden en betrokken worden  

▪ Juridisch traject EN hulpverlening) 

▪ Continuïteit van de zorg en gedeeld partnerschap 

o Info wensen over traject, psychiatrische problematiek, … 

▪ Helpend: activiteiten voor familieleden georganiseerd  

▪ Vb. familiedag 

o GGZ vooraf aan internering: ‘gefaald’ 

▪ Eerst crimineel feit  

• Dan pas kunnen geholpen worden  

▪ → Wettelijke maatregelen  

▪ → Aangepaste hulp 

▪ MAAR voor sommigen: internering beginpunt van verandering 

▪ Vooral inzetten op wat psychische problematiek deed met familie  

• Eerder dan in te gaan op criminele aspect 

• Familieondersteunende groepen  

o  
o Wat is impact?  

▪ Verminderen  

• Emotionele draaglast  

• Verlies controle eigen leven  

o Voelen zich terug met beide voeten op de grond gezet  

• Zelfschuld  

o Op voorhand al rond norm scoren  

▪ Verhogen  

• Uitdrukken pos gevoelens  
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• Ervaren pos gevoelens  

• Hoop ervaren  

• Eigen probs vergeten  

• Krijgen interpersoonlijke feedback  

• Begeleiding therapeuten  

o Belangrijk: ervaren steun en samenhang!  

o Resultaten  

▪  
▪ Samenhorigheid en steun  

▪ Krijgen van nieuwe inzichten  

▪ Therapeutische begeleiding 

• Conclusies  

o Meerwaarde van groep  

▪ Gevoel emoties ventileren  

▪ Stigma verminderen  

▪ Inspelen op interacties  

o Formele vs. Informele ondersteuning  

▪ Informele contacten van belang  

▪ In pauzes met elkaar praten  

o Betrokkenheid van familie in zorg  

▪ Niet enkel bij K&J, ook bij volwassenen  

▪ Hoe fam betrekken, hoe relatie aangaan  

▪ Zorgcontinuïteit verzekeren  

▪ Trialogische werking  

• HV – Fam – Cliënt  

• Gedeeld partnerschap 
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