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Samenvatting te kennen boxen MOPP 
 
Les 1 
 

Box Pagina  Uitleg 
1.4  21 Het model van Pennington: 

= model onderscheidt vier, elkaar aanvullende, analyseniveaus 
bij de bestudering van psychopathologie bij een kind 
 

1. Genetische risicofactoren 
2. Hersenmechanismen 
3. Neuropsychologie 
4. Gedrag  

 
 

Tussentitel 
9.2.3 

218 Overeenkomsten tussen klinisch-psychiatrische en empirische 
statische systemen: 
o Gaat telkens over gedragsniveau 
o Men groepeert gedragingen en kijken niet naar 

achterliggende oorzaken of betekenis -> beschrijvende 
classificaties 

o A-theoretisch 
o Klinische leunen aan bij medische modellen en empirisch 

statische systemen leunen eerder aan bij psychologische 
modellen 

o Over beide systemen veel publicaties 
o Hebben beide wetenschappelijke onderbouwing 
o Zijn in vele talen beschikbaar en wereldwijd verspreid maar 

zijn de systemen universeel en cultuursensitief? 
Tussentitel 
9.2.4 

219 Verschillen tussen klinisch-psychiatrische en empirische 
statische systemen: 
o Klinisch-psychiatrisch 

o Alles of niets opvatting over problemen en stoornissen 
o Stoornis hangt af van duur en frequentie van 

problemen 
o Top down benadering om stoorniscategorieën af te 

bakenen 
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o Stoorniscategorieën zijn inhoudelijk onderscheiden en 
in principe mutueel exclusief -> er is geen overlap 
tussen meerdere stoornissen, het samen voorkomen 
van stoorniscategorieën wordt beschouwd als een 
probleem 

o Empirische statische systemen 
o Problemen en stoornissen kennen gradaties van 

frequentie, duur en ernst -> er zijn stoornisdimensies 
o Stoornis is voor iedereen anders en wordt beïnvloed 

door intra, inter en contextuele factoren 
o Bottum up benadering -> eerst samenhang tussen 

symptomen onderzocht om daarna clusters te vormen 
o Gedragssymptomen kunnen terug te vinden zijn bij 

meer dan één stoornisdimensie 
Tussentitel 
9.4  

221 Een kritische evaluatieve analyse van beide systemen: 
o Kendell beweert dat classificatiesystemen aan vijf criteria 

moeten voldoen 
o Begrijpelijk of transparant zijn 
o Voldoende gebruiksvriendelijk zijn 
o Voldoende oplossingen bieden voor het probleem van 

klinische significantie  
o Betrouwbaar zijn 
o Valide zijn 

è Aan de hand van deze criteria bekijken we beide modellen 

1. Ze zijn beide begrijpelijk maar ze zijn beide begrijpelijk maar 
bij de klinische psychiatrische systemen heb je veel 
subcategorieën en zijn de scoringsregels vaak niet even 
duidelijk en bij de empirische statische systemen is de 
manier waarop ze tot stand zijn gekomen vaak complex → 
je moet dus enige voorkennis hebben voor deze systemen 

2. Beide systemen worden vaak in de praktijk gebruikt wat 
wijst op gebruiksvriendelijkheid 

3. Hierbij heeft het eerste systeem een probleem want waar 
ligt de grens tussen psychopathologie en normaal → is 
gevaarlijk om foutieve classificaties te maken → om het 
probleem op te lossen zouden ze kwalitatieve criteria 
kunnen toevoegen zoals de impact van problemen op het 
kind, gezin en omgeving of de aanwezige behandeling 

4. De systemen zijn beide betrouwbaar en valide en worden 
vaak in de praktijk gebruikt 

Tussentitel 
9.5 

224 Naar een integratie van modellen? 

o Dynamische ontwikkelingen in het DSM-systeem 
o De DSM is in de loop van de jaren zich gaan aanpassen 

naar een meer dimensioneel beeld, zo is er ondertussen 
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meer aandacht voor kinderen en jongeren, sourcebook 
(=minder alles of niets uitspraken) en dimensionele 
schalen → er zijn zeer bruikbare op stoorniscategorieën 
gebaseerede dimensionele schalen ontwikkeld 

o Dynamische ontwikkelingen in het ASEBA-systeem 
o Dit systeem wijkt op twee punten af 

1. de klinische grensscores om de vals positieven en vals 
negatieven zo klein mogelijk te houden maar in 
werkelijkheid blijft de dichotomie staan → ze hebben dit nu 
al beter gedaan door het systeem samen te leggen met de 
DSM en beter op elkaar af te stemmen → ze maken ook 
gebruik van computerprogramma's 

2. invoering van de DSM-georiënteerde subschalen → ze staan 
recht tegenover elkaar wat conceptuele achtergrond betreft 
→ Achenbach ging hiervoor onderzoeken doen naar 
culturele verschillen 

Tussentitel 
9.6 

226 Conclusie en toekomstperspectief: 

In de praktijk worden beide modellen nog te weinig 
samengevoegd en lijkt het erop dat het niet lukt om ze met 
elkaar te integreren alhoewel het wel in de praktijk het best is 
om beide modellen te gebruiken. 

Tussentitel 
1.1.2 

7 Prevalentiestudies: 

o Een schatting dat 15-20% van de kinderen en jeugdigen een 
stoornis heeft 

o Benexlux landen liggen tussen 10-15% 
o Hellinckx vond dat slechts 2% van de ouders hulp zoeken 

voor hun kind 
o Angstoornissen bij jongeren ongeveer 30% 
o Eetstoornissen bij jongeren ongeveer 5% 
o Bij kinderen onder 3 jaar is er geen sekseverschil 
o Later laten jongens vooral meer problemen met drank en 

gedragsproblemen 
o Meisjes hebben meer emotionele stoornissen met een piek 

in de adolescentie 

Tussentitel 
1.1.3 

7 Soorten prevalentiestudies: 

o Life time prevalenties 
o Over verschillende metingen heen 

o Cumulatieve prevalenties 
o Als men over een bepaalde periode verschillende 

prevalentiecijfers van verschillende stoornissen optelt 
bij een groep mensen 
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o Age of onset 
o Studies die op zoek gaan naar de leeftijd waarop een 

stoornis voor het eerst wordt gesignaleerd 

1.2  8 De eerste studies naar het voorkomen van psychopathologie: 

Rutter en collega’s bestudeerden in 1964 het eerst het 
voorkomen van psychopathologie bij kinderen. Onderzochten 
alle kinderen tussen 9-11 jaar van het eiland Wight (3500 
kinderen) en volgde hen 5 jaar. In eerste fase een vragenlijst 
voor ouders en leerkrachten die peilden naar probleemgedrag. 
Kinderen konden opgedeeld worden in drie groepen -> 
climbers, fallers en permanents. De resultaten geven aan dat 
kinderen die eerder psychopathologie vertoonden nog steeds 
een veel grotere kans hadden een stoornis te vertonen, maar 
ook blijkt dat het verspringen van het soort probleem is 
toegenomen.  

 
Les 2 
 

Box Pagina  Uitleg 
1.8 30 Angst een kwestie van aanleg? 

 
Uit studies met volwassenen blijkt er een bepaalde 
chromosomale overerving maar moet voorzichtig 
geïnterpreteerd worden. Maar er zijn wel tweelingstudies en 
adoptiestudies waar een erfelijkheid van 55-62% werd 
waargenomen. De adoptiestudies toonden geen genetisch 
effect. Blijkt dat omgevingsfactoren een belangrijke rol spelen 
bij het tot uiting komen van symptomen.  

 
Les 3 
 

Box Pagina  Uitleg 
1.13 43 Thema’s van longitudinaal onderzoek in de OPP 

 
Op grond van longitudinaal onderzoek kan men: 
o De ontwikkeling van een stoornis bestuderen die als 

abnormaal wordt beschouwd op elk ontwikkelingsniveau -> 
zijn vanaf geboorte aanwezig 

o Problematisch gedrag bestuderen dat in lichtere vorm ook 
voorkomt tijdens de normale ontwikkeling 

o Bestuderen hoe stress en trauma’s interacteren met het 
normale ontwikkelingsproces tot aan de volwassenheid 

o De stoornissen in de tijd bestuderen die nog geen 
aangetoond verband met de ontwikkeling hebben 
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o Meer leren over ontwikkelingsmechanismen  
o Meer leren over de prevalentie en verschijningsvorm van 

een stoornis gedurende de verschillende ontwikkelingsfasen 
in de context van de ontwikkeling van het kind  

 
Les 4 
 
Geen  
 
Les 5  
 

Box Pagina  Uitleg 
18.1 421 Kindermishandeling in historisch maatschappelijk perspectief: 

 
o Meeste aandacht gaat naar seksueel misbruik en fysieke 

mishandeling 
o Artikel van Henry Kempe en collega’s kreeg veel aandacht en 

wordt beschouwd als het begin van de wetenschappelijke 
belangstelling voor kindermishandeling  

18.2 422 Soorten kindermishandeling: 

18.4 426 De vreemde situatie procedure: 
 
o Belangrijkste instrument om de kwaliteit van gehechtheid te 

meten 
o Bestaat uit 8 episodes van elke drie minuten waarin het kind 

wordt geobserveerd 
o In eerste twee episodes zijn kind en opvoeder samen in 

spelkamer en komt daarna een onbekende binnen 
o Derde episode is dat de opvoeder de kamer verlaat 
o Vierde episode is dat kind achterblijft met vreemde 
o Vijfde episode komt opvoerder terug en gaat vreemde weg 
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o Zesde episode kind alleen  
o Zevende episode komt de vreemde terug 
o Achtste episode komt ook opvoeder terug 
o Er wordt dan geobserveerd in hoeverre het kind toenadering 

tot en contact met de opvoeder zoekt of die juist vermijdt, 
boosheid of wellicht gedesorganiseerd gedrag laat zien 

18.7 429 Diagnostische criteria voor (reactieve) hechtingsstoornis: 
 
Reactieve hechtingsstoornis: 
o Consistent patroon van geremd, emotioneel teruggetrokken 

gedrag jegens volwassen verzorgers, wat tot uiting komt in 
beide volgende kenmerken 
o A= kind zoekt zelden of nauwelijks vertroosting als het 

van streek is 
o B= het kind reageert zelden of nauwelijks op troosten 

als het van streek is 
o Een persisterende sociale en emotionele stoornis die 

gekenmerkt wordt door minstens twee van de volgende 
kenmerken 
o A= minimale sociale en emotionele responsiviteit op 

anderen 
o B= beperkt positief affect 
o C= episodes van onverklaarde prikkelbaarheid, 

verdrietigheid of angstigheid die zelfs gedurende niet-
bedreigende interacties met volwassen verzorgers 
evident zijn 

o Het kind heeft een patroon van extreme vormen van 
ontoereikende verzorging meegemaakt zoals blijkt uit 
minstens één van volgende 
o A= sociale verwaarlozing of deprivatie waarbij 

emotionele basisbehoeften aan vertroosting, 
aanmoediging en affectie persisterend door volwassen 
verzorgers worden veronachtzaamd 

o B= herhaaldelijk wisselen van primaire verzorgers, wat 
het vormen van stabiele hechtingsrelaties beperkt 

o C= opgroeien in ongebruikelijke omgevingen dat het 
vormen van stabiele hechtingsrelaties beperkt 

o Er zijn redenen om te veronderstellen dat de verzorging 
genoemd in derde punt verantwoordelijk is voor het 
gestoorde gedrag uit punt één  

o Er wordt niet voldaan aan de criteria voor ASS 
o De stoornis is voor het 5de levensjaar duidelijk aanwezig 
o Het kind heeft een ontwikkelingsniveau van minstens 9 

maanden 
 
Ontremd sociaalcontactstoornis: 
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o Een gedragspatroon waarbij een kind actief onbekende 
volwassenen benadert en met hen omgaat en minstens 
twee van kenmerken vertoont 
o Vermindering of ontbreken van terughoudendheid in 

het benaderen van en omgaan met onbekende 
volwassenen 

o Overmatig familiaal verbaal of lichamelijk gedrag 
o Verminderd of geheel niet in de gaten houden van de 

volwassen verzorger als het kind zich wat verder weg 
waagt, zelfs in een onbekende omgeving 

o Bereidheid om met minimale of zonder aarzeling mee te 
gaan met een onbekende volwassene 

o Het gedrag in punt één is niet beperkt tot impulsiviteit maar 
betreft sociaal ontremd gedrag 

o Het kind heeft een patroon van extreme vormen van 
ontoereikende verzorging meegemaakt zoals blijkt uit 
volgende kenmerken 
o Sociale verwaarlozing of deprivatie waarbij emotionele 

basisbehoeften aan vertroosting, aanmoediging en 
affectie persisterend door volwassen verzorgers worden 
veronachtzaamd 

o Herhaaldelijk wisselen van primaire verzorgers, wat het 
vormen van stabiele hechtingsrelaties beperkt 

o Opgroeien in ongebruikelijke omgevingen dat het 
vormen van stabiele hechtingsrelaties beperkt 

o Er zijn redenen om te veronderstellen dat de verzorging 
genoemd in derde punt verantwoordelijk is voor het 
gestoorde gedrag uit punt één  

o Het kind heeft een ontwikkelingsniveau van minstens 9 
maanden 

18.9 434 Het effect van structurele verwaarlozing op de ontwikkeling van 
het brein: 
 
Het opgroeien in instellingen of tehuizen waar geen vaste 
verzorger is, is een vorm structurele verwaarlozing. Sheridan en 
collega’s vonden dat kinderen die in een tehuis opgroeiden 
kleinere volumes van witte stof in het brein hadden dan 
kinderen die opgroeiden bij de eigen ouders. Maar wanneer de 
kinderen in pleegzorg terecht kwamen, werd dit minder wat 
wijst op de plasticiteit van de hersenen. 

 
Les 6 
 
Geen  
 
Les 7 
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Box Pagina  Uitleg 
13.1   De verschillende angststoornissen die volgens de DSM-5 bij 

kinderen en adolescenten kunnen voorkomen: 
 
o Separatie-angststoornis= niet bij de ontwikkeling passende en 

overdreven angst om gescheiden te worden van huis of van 
diegenen aan wie het kind gehecht is 

o Selectief mutisme= selectief ontbreken van spraak in specifieke 
sociale situaties waarin het kind verwacht wordt dat het spreekt 

o Specifieke fobie= duidelijke en aanhoudende angst die 
uitgelokt wordt door de aanwezigheid van of het anticiperen op 
een specifieke prikkel of situatie, er zijn vijf typen: dier, natuur, 
bloed-injectie-verwonding, situationeel en overig 

o Sociale angststoornis= duidelijke en aanhoudelijke angst voor 
situaties waarin men sociaal moet functioneren of iets moet 
presteren en waarbij men blootgesteld wordt aan onbekenden 
of een mogelijk kritische beoordeling door anderen 

o Paniekstoornis= de aanwezigheid van recidiverende 
onverwachte paniekaanvallen: begrensde periodes van intense 
angst die plotseling ontstaan en gepaard gaan met duidelijke 
lichamelijke en cognitieve symptomen 

o Agorafobie= angst om op een plaats of in een situatie te zijn 
van waaruit ontsnappen moeilijk kan zijn of waar geen hulp 
beschikbaar zou kunnen zijn in het geval dat men een 
paniekaanval krijgt 

o Gegeneraliseerde angststoornis= buitensporige angst en 
bezorgdheid over een aantal gebeurtenissen of activiteiten 

13.2  Het longitudinale onderzoek van Biederman naar de rol van 
gedragsinhibitie bij de ontwikkeling van pathologische angst bij 
kinderen: 
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Kinderen werden op zeer jonge leeftijd met behulp van 
laboratoriumobservaties geclassificeerd als ‘gedragsgeïnhibeerd’ of 
‘niet-gedragsgeïnhibeerd’. De gedragsgeïnhibeerde kinderen 
toonden meer significante angstproblemen. Na drie jaar follow up 
werd dit verschil alleen maar groter.  

 
Figuur 
13.1 

 

 
Figuur 
13.3 
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Les 8 
 

Box Pagina  Uitleg 
20.1 470 Diagnostische criteria voor verslaving aan een middel:  

 
Een patroon van onaangepast verslavingsgedrag dat 
aanzienlijke beperkingen of lijden veroorzaakt, zoals blijkt uit 
min. 2 criteria (12mnd) 
o Tolerantie 
o Behoefte aan toenemende hoeveelheden van het middel 

om intoxicatie of de gewenste werking te bereiken 
o Verminderd effect bij voortgezet gebruik van dezelfde 

hoeveelheid 
o Onthouding  
o Er is sprake van het voor het middel karakteristieke 

onthoudingssyndroom 
o De persoon gebruikt hetzelfde middel om 

onthoudingsverschijnselen te verlichten of te vermijden 
o Het gebruik van grotere hoeveelheden gedurende langere 

tijd dan het plan was 
o De persoon heeft de aanhoudende wens om het gebruik 

van middel te verminderen of te beheersen of heeft weinig 
succesvolle pogingen daartoe ondernomen 

o Een groot deel van de tijd wordt besteed om aan het middel 
te komen, het te gebruiken of om te herstellen van de 
effecten ervan 

o Het opgeven of verwaarlozen van belangrijke sociale of 
beroepsmatige bezigheden of vrijetijdsbesteding vanwege 
het gebruik van het middel 

o Voortgezet gebruik ondanks het besef dat er aanhoudende 
of terugkerende sociale, psychische of lichamelijke 
problemen ontstaan door gebruik van het middel 

o Herhaald gebruik van een middel met als gevolg dat niet 
meer voldaan kan worden aan verplichtingen op het werk, 
school of thuis 

o Herhaald gebruik van het middel in situaties waarin dit 
fysiek gevaarlijk is 

o Voortgezet gebruik van het middel ondanks de problemen 
op sociaal of interpersoonlijk gebied die eruit voortvloeien 

o Sterke hunkering naar het middel of de activiteit 
 
Ernstscore: 2 of 3 criteria= mild, 6 criteria of meer= ernstige 
verslaving 

20.2 472 Voorbeeld longitudinaal onderzoek naar trajecten in de 
adolescentie: alcoholtrajecten in de vroege- en mid-
adolescentie en haar voorspellers: 
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Doel van de studie was om verschillende trajecten in de vroege 
en midadolescentie te achterhalen. Daarnaast is onderzocht of 
de sekse van een adolescent en ouder en vriendfactoren 
voorspellen of een adolescent binnen een bepaald traject valt. 
Er is gebruik gemaakt van longitudinale data bestaande uit drie 
metingen met een interval van een jaar. Aan het onderzoek 
hebben 428 families deelgenomen. De families bestonden uit 
vader, moder, oudere adolescent en hun jongere adolescente 
broer of zus. Latent class growth analyses (LCGA) zijn 
uitgevoerd om de alcoholtrajecten te identificeren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de vroege adolescenten zijn vier alcoholtrajecten 
gevonden: 
o Geheelonthouders 
o Weinig drinkers 
o Stijgers 
o Zware drinkers 
Voor de midadolescenten is er een vijfde traject ontdekt 
(stabiele drinkers). Sekse, het stellen van strenge alcoholregels 
door de ouders en het alcoholgebruik van de beste vriend 
bleken sterke voorspellers te zijn voor beide groepen jongeren. 
Een mannelijke adolescent heeft een hoger risico dan jongeren 
die grotere hoeveelheden drinken. Een vrouwelijke adolescent 
zijn met ouders die strenge regels hanteren, leidt tot 
geheelonthouding of tot weinig-drinker. Er moet dus gefocust 
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worden op specifieke groepen adolescenten ipv op jongeren in 
het algemeen. 

 
Les 9 
 
Geen  
 
Les 10 
 

Box Pagina  Uitleg 
19.1 445 DSM-V criteria voor Anorexia Nervosa: 

 
A. Restrictie van energie-inname relatief ten opzichte van wat 

men nodig heeft resulterend in een significant laag gewicht, 
rekening houdend met leeftijd, geslacht, ontwikkelingsfase 
en fysieke gezondheid. Een significant laag gewicht wordt 
gedefinieerd als een gewicht dat lager is dan normaal of, 
voor kinderen en adolescenten, lager is dan wat minimaal 
verwacht wordt. 

B. Intense angst om in gewicht toe te nemen, of persistent 
gedrag dat gewichtstoename belet, terwijl er juist sprake is 
van een significant laag gewicht. 

C. Een verstoring in de manier waarop de patiënt haar gewicht 
of lichaamsvormen ervaart, waarbij er een zeer grote 
invloed van gewicht en lichaamsvormen is op de 
zelfevaluatie of een hardnekkig gebrek aan erkenning van 
de ernst van het lage gewicht. 
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Er zijn twee types van anorexia-nervosapatiënten: 
1. Beperkende type: type vermagert door weinig te eten en 

veel te bewegen 
2. Eetbuien-purgerende type: type beperkt voedselinname 

maar heeft bij tijd en wijle eetbuien en purgeert nadien. 
Purgeren verwijst op de zuivering van het lichaam en 
daaronder vallen alle gedragingen die erop gericht zijn om 
het voedsel zo snel mogelijk weer uit het lichaam te 
verwijderen 

19.2 446 DSM-V criteria voor Boulimia Nervosa: 
 
A. Recidiverende periodes van eetbuien:  

- Een eetbui bestaat uit het eten van een objectief grote 
hoeveelheid voedsel in korte tijd.  
- Daarnaast is er een gevoel van controleverlies over eten 

tijdens de eetbui  
B. Recidiverende inadequate compensatiegedragingen met als 
doel gewichtstoename te voorkomen 
C. Zowel de eetbuien als het compensatiegedrag moeten 
gemiddeld minstens éénmaal per week gedurende drie 
maanden voorkomen.  
D. De zelf-evaluatie is overdreven beïnvloed door 
lichaamsvormen en gewicht. 
E. De stoornis komt niet exclusief voor tijdens episodes van AN 

19.3 446 DSM-V criteria voor Binge Eating Disorder: 
 
A. Recidiverende periodes van eetbuien (grote hoeveelheid + 

LC)  
B. De eetbuien zijn geassocieerd met drie (of meer) van de 

volgende karakteristieken: 
- er wordt veel sneller gegeten dan gewoonlijk  
- er wordt doorgegeten totdat men zich ongemakkelijk vol 
voelt  
- er worden grote hoeveelheden gegeten zonder honger te 
hebben  
- er wordt heimelijk gegeten omwille van het zich 
gegeneerd voelen over de hoeveelheid voedsel die 
verorberd wordt  
- men walgt van zichzelf en voelt zich depressief of schuldig 
na de eetbui  

C. De eetbuien brengen heel wat stress met zich mee. 
D. De eetbuien moeten gemiddeld minstens éénmaal per week 

gedurende drie maanden voorkomen.  
De eetbuien zijn niet geassocieerd met recidiverende 
inadequate compensatiegedragingen zoals bij BN en treden niet 
exclusief op tijdens episodes van BN of AN 
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19.4 447 Voorbeelden van andere gespecifieerde stoornissen volgens de 
DSM-V: 
 
• Atypische AN= alle criteria van AN maar ondanks 

significante gewichtsverlies, valt het gewicht van het 
individu nog steeds binnen of boven het normale bereik. 

• Atypische BN of atypische BED= Alle criteria van BN of BED, 
maar de eetbuien en/of het compensatiegedrag treden niet 
frequent genoeg op 

• Purgeerstoornis= inadequaat compensatiegedrag na het 
nuttigen van een geringe hoeveelheid voedsel, in 
afwezigheid van eetbuien �niet noodzakelijk gekoppeld aan 
controleverlies 

• Night eating syndrome= nachtelijk eten nadat men al gaan 
slapen is of excessieve voedselinname na het avondmaal -> 
maakt geen deel uit van slaapwandelen of kan niet 
verklaard worden door veranderingen in de slaap-
waakcyclus of plaatselijke sociale normen 

 


