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1. Diagnostische besluitvorming 
 
Waarom een methodisch proces? Waarom modellen? 

• Orthopedagogiek = handelen in onzekerheid 
o Proberen om de onzekerheid van onze beslissingen te beperken door ervoor te zorgen dat je voor 

jezelf toetsstenen inbouwt 
• Ons klinisch oordeel is gauw vertekend 

o Begin informatie kleurt alle informatie die je daarna krijgt ® Primacy effect 
o Bv er wordt gezegd dat dat jongetje heel druk is, dan kleurt dat de rest  

• Mensen hanteren allerlei strategieën en vuistregels om met informatie om te gaan 
• Bescherming ® systematisch en te evalueren besluitvormingsproces, ondersteund met wetenschappelijke 

kennis 
 

1. Empirische cylcus 
 
 
® Zoveel mogelijk hypotheses maken 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulatieve cyclus  
~ Van. Strien, 1986 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ® reflexie (denkpauzes) is in de diagnostiek heel hard nodig 
       ® Obv dat plan kom je op een ingreep 
       ® nadruk op denkstappen die nodig zijn om tot een plan te komen 
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2. Klinische cylcus 
 
 
 
 
 

 
- Diagnostiek en interventie zijn met elkaar verbonden 

o Moeilijk te onderscheiden want diagnostiek ligt in interventie en interventie in diagnostiek 
o Ze zijn met elkaar verbonden via de indicatiestelling 

- Leren om impliciet denken wel expliciet te maken en daar op te reflecteren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Variant van klinische cyclus 

 
 
 
 
 
 
Indicatie analyse is schakel tussen diagnostische en therapeutische 
cyclus 
 
 

 
 
Essentiële kenmerken van diagnostiek: 

• Hulp- of zorgvraag als uitgangspunt 
• Analyse (procesmatig) 
• Finaliteit is zorg waarmaken 
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Wat is diagnostiek? 
• Het analyseren van problemen van mensen en het zoeken naar verklaringen en oplossingen hiervoor, 

ondersteund vanuit wetenschappelijke kennis 
• Verklaringen centraal zetten 
• Een methodisch proces, een cyclus, met verschillende stappen en expliciete regels 

o Samenwerkingsproces  
• Een zoek- en beslissingsproces dat in dialoog met de cliënt en diens omgeving wordt uitgevoerd 
• Een systematisch opgezet en te evalueren besluitvormingsproces waarin een formele en inhoudelijke relatie 

wordt gelegd tussen klacht, probleem, diagnose en advies/interventie 
• “Beter begrijpen om beter te kunnen beslissen bij het ingrijpen” 

 
 

3. Diagnostische cyclus 
• Legende 
• Anm: aanmelding 
• KA: klachtanalyse 
• PA: probleemanalyse 
• VA: verklaringsanalyse 
• IA: indicatieanalyse 
• Adv: advies 
 

 
 
Cyclus handelingsgerischte diagnostiek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
       ® Grofweg dezelfde cyclus, maar denkstappen zijn minder expliciet uit elkaar gehaald 
       ® zie D1 H1 voor kader van cyclussen!! 
 

3.1 Aanmelding 

 
• Subjectieve uitspraken met informatie- en belevingsaspect 

o Deze goed uit elkaar houden  
• Wie – wat – wanneer? 
• Aanmelding verderzetten? 
• Zo ja, werkwijze expliciteren 
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3.2 Klachtenanalyse 

 
• Doel 

o het verhaal van de cliënt beluisteren 
o verhelderen van de klachten 
o expliciete diagnostische hulpvragen formuleren 

• Hulpvraag 
o vraag naar het soort hulp waaraan de cliënt of diens omgeving (i.f.v. de klachtervaring) behoefte heeft 
o soorten hulpvragen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Richtlijnen 
o dialoogvorm 
o vragen naar explicitering, specificiteit, feitelijkheid 
o controleren van 

§ betekenis 
§ volledigheid 
§ interne consistentie 

o bij het verhaal van cliënt blijven 
 

3.3 Strategiefase 

 
• Onderkenningshypothese 

o Voorbeelden: 
§ Jan heeft ADHD 
§ Jan is ongelukkig 
§ Jan wordt afgewezen door leeftijdgenoten. 

• Verklaringshypothese 
o Voorbeelden: 

§ Het drukke gedrag van Jan vergroot de kans op afwijzing door leeftijdgenoten. 
§ Afwijzing door leeftijdgenoten maakt Jan ongelukkig. 

• Indicerende hypothese 
o Voorbeelden: 

§ Rilatine leidt tot minder storend gedrag. 
§ Minder storend gedrag leidt tot minder afwijzing. 
§ Minder afwijzing maakt Jan minder ongelukkig. 

 
® Proberen tot bepaalde strategiën te komen, je hebt een strategiefase waarin je hypotheses gaat formulieren  
® Verklarings, er wordt een relatie gelegd 
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® Probleem staat heel centraal ( veel kritiek op zo een modellen )  
Diagnostisch scenario 

• Stappen? 
• Hoe concreet uitwerken? 

o We gaan er vanuit dat er nooit puur onderkennende vragen zijn 
®  Bijna altijd een indicerende vraag bij 

 

3.4 Probleemanalyse 

 
• Problemen en hun verloop in kaart brengen 
• Problemen ordenen en zoeken naar patronen en clusters 
• (Eventueel) stoornis onderkennen 
• Inschatten van de ernst 
• Protectieve en risicofactoren benoemen 

 
 

3.5 Verklaringsanalyse 

 
• Doel 

o opmaken van een integratief beeld van de condities die tot dit probleem leidden of het in stand 
houden 

o formuleren en toetsen van verklarende hypothese(n) 
• Hypothesen moeten 

o toetsbaar zijn 
o legitiem en wetenschappelijk gefundeerd zijn 
o het probleem dekken 

• Toetsprocedure expliciteren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
® ook inhoudelijke kaders nodig 
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Ontwikkeling in context  

• Ontwikkeling en ontwikkelingstrajecten 
• In context (Bronfenbrenner) 
• Risoco-, kwetsbaarheids-, en beschermingsfactoren 

o Beschermingsfactoren ® ook positieve component is belangrijk 
• Transactioneel proces 

o Kijken naar interacties tussen en omgeving 
• Equifinaliteit / multifinaliteit 

o Equifinaliteit: dezelfde uitkomst, verschillende oorzaken hebben dezelfde uitkomst  
o Multifinaliteit: verschillende uitkomsten, 1 oorzaak kan tot verschillende uitkomsten leiden 

 
 

Hebben we diagnostiek nodig? 
Een jongen verblijft in een residentiële instelling en wordt 18 jaar. Hij begint het geld dat zijn ouders voor hem 
gespaard hebben uit te geven. De leiding van de leefgroep is bezorgd dat hij zijn mogelijkheden voor de 
toekomst weggooit. De begeleiding probeert hem te overhalen om hiermee te stoppen.  
De achterliggende gedachte van de hulpverleners zou kunnen zijn dat het belangrijk is om financiële middelen te 
hebben in de toekomst en dat deze betekenis van geld aangeleerd moet worden. 

 
- Voor die begeleiders staat erg centraal dat hij later zelfstandig kan zijn en dan staat die competenties centraal 
- Hij wil miss zelf zijn beslissingen nemen (autonomie) 
- Verbondenheid ® miss vind hij het belangrijk om samen met zijn vrienden iets te kopen 
- Inhoudelijke kaders nodig om tot verklarende hypotheses te komen 
- Verklarende hypotheses zijn van belang aangezien ze helpen om te weten hoe je met de siyuatie enzo moet 

omgaan 
- Verklaringen heb je nodig om gericht te interveniëren 

 

3.6 Indicatieanalyse 

 
• Doel 

o een verantwoorde, gefundeerde aanbeveling voor de best passende aanpak van het probleem 
• Rekening houden met 
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o aard van het probleem ® met volledig integratief beeld (visie breed houden) 
o kennis over het verwachte nut en kans van slagen van de aanpak 

• Verwachte nut (kosten – baten) 
o Wat is het nut? Wat gaat het kosten en wat gaat het opleveren 

• Kans van slagen (indicaties – contra-indicaties)  
 

3.7 Advies 

 
• Doel 

o een beargumenteerd antwoord geven dat aansluit bij de hulpvraag 
o presentatie integratief beeld en resultaten indicatie-analyse 

• Fasering 
o voorbereiding 
o informeren van cliënt 
o controle 
o overleg met cliënt 
o concretiseren van het advies 
o afronding 

 
Knelpunten bij het werken met dit model 
 

• Wanneer weet je voldoende voor een optimale besluitvorming? 
o Zijn we ZEKER over wat er aan de hand is? 

§ Je bent nooit zeker, ultieme zekerheid bestaat niet 
§ Het blijven waarschijnlijkheidshypothesen 

o Kunnen we alternatieve hypothesen bedenken?  
• Werken volgens de principes van de diagnostische cyclus kost tijd en middelen 

o Wat is diagnostisch handelen? 
• Wat als de cliënt uit zichzelf geen vragen stelt? 

o Het belang van motivationeel werken 
o Hele expliciete een plek geven van die verklarende diagnostiek die heel belangrijk is 
o Hulpvraag cliënt staat centraal 

 
  



 
 

19 
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2. Modellen: onderkennende diagnostiek 
 

• Beschrijving vanuit referentiekader van orthopedagoog  
o Actueel:  

§ Probleemgedrag clusteren, maar ook positieve elementen 
§ Risico- en protectieve factoren 
§ Individu én omgeving 

o Voorgeschiedenis/anamnese 
o Diagnostiek is meer dan stoornis identificeren 

§ Ook bij opvoeding kan je onderkennende diagnostiek doen 
• Aansluiting klacht – probleemanalyse 

o Wees aandachtig bij de connectie tussen de klacht en probleemanalyse 
• Formulering en toetsing van onderkennende hypothesen 

 

1. Diagnostiek vs. Classificatie 
 
Diagnostiek 

• Het unieke beeld 
o Uniciteit van dat specifieke geval  

• Individuele probleemsituatie 
o De eigenheid van het geheel 

 
 
Diagnostische cyclus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• In het onderkennen van wat eraan de hand is kan het nuttig zijn om een classificatie te stellen, maar 

onderkennende diagnostiek hoeft daar niet mee samen te vallen 
• Als je doelgericht wilt intervenieren dan heb je diagnostiek nodig 
• Onderkennende diagnostiek is meer dan alleen classificatie 

 
 
Een casus 
De ouders van Koen (8 jaar) wenden zich tot een consultatiedienst. Koen is altijd al een zorgenkind geweest. Van bij de 
geboorte was het een huilbaby; sinds de kleutertijd stelt hij thuis verbaal en fysiek agressief gedrag (vooral thuis, op 
school doen de problemen zich minder voor). Zijn gedrag is zeer onvoorspelbaar. Het ene moment is hij agressief; het 
andere moment is hij heel lief en zegt hij sorry omdat hij spijt heeft van wat hij heeft gedaan. Volgens de ouders maakt 

Classificatie 
• Overeenkomst met het soortgelijke 

o Kijken wat overeenkomt en daar 
een naam aan geven 

• Algemeen beeld 

Onderkennen Handelen  

Begrijpen 

Classificatie 
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Koen de laatste maanden een sombere indruk, alsof hij de last van de hele wereld op zijn schouders draagt. Onlangs zei 
hij dat hij beter dood zou zijn omdat hij toch nooit iets goed doet.  
 
Onderkennde hypothese 
- Categoriaal: misschien gedragsstoornis 
- Dimensioneel: NIET zeggen ‘omdat’ want dat is al verklarend 
 

2. Categoriale vs. Dimensionele classificatie 
 
Classificatie: 2 manieren 
 

- Categoriaal  
o Bv. ASS, ADHD,… 
o Voldoet het gedrag van iemand tot een bepaald hokje 
o Je hebt ADHD of niet 

- Dimensioneel 
o Niet zo helder 
o Dimensies van gedrag 
o Denken en emoties waar mensen zich op een bepaalde plek op 

het spectrum kunnen plaatsen 
o Grijze zone 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Dimensies  
- Hoe sociale wederkerigheid zich verdeel in verschillende groepen 
- Normaalverdeling in die rode balkjes (jongens met ASS) 
- Je hebt in het spectrum mensen met veel problemen in sociale wederkerigheid 
- Gele balkjes zijn redelijk zoals controlegroep maar toch en beetje naar rechts 
- Bij sommige kinderen met ASS is sociale wederkerigheid op hetzelfde niveau als kinderen die geen ASS hebben 

Þ Er is een afbakeningsprobleem 
 

Categoriaal 
• Veelal klinisch-psychiatrisch  

o Experten die samenzitten om hokjes 
te bespreken 

• Prototype: DSM 
 
 
 
 
 

Dimensioneel 
• Veelal empirisch-statisch 

o Men gaat niet theoretisch bedenken 
o Veel gedragen op een rijtje zetten  
o Via empirisch-statisch onderzoek 

kijken welke gedragen vaak samen 
voorkomen 

• Prototype: ASEBA 
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Gelijkenissen 
• Classificatie op gedragsniveau 
• Atheoretisch 
• Wetenschappelijke onderbouwing 
• Universeel toepasbaar? Voldoende cultuursensitief? 

 
Verschillen 
 
Categoriaal  

• ‘Alles of niets’ 
• Top-down 
• Categorieën inhoudelijk onderscheiden 

en in principe mutueel exclusief 
 
 
 
 
 
Evaluatie van beide systemen 
5 criteria waaraan classificatiesystemen moeten voldoen (Kendell, 2002): 

1. Begrijpbaar en transparant 
2. Gebruiksvriendelijk 
3. Oplossing bieden voor ‘klinisch-significantie’-probleem 

- Vanaf wanneer is iets klinisch betekenisvol? 
4. Betrouwbaar 
5. Valide 

 
Spanningsveld 

• Modellen niet per definitie mutueel exclusief 
o Categoriale instrumenten met dimensionele component 
o Dimensionele instrumenten met categoriale component 
o Instrumenten met expliciet zowel categoriale als dimensionele doelstelling 
o Ze sluiten elkaar niet uit 

• Integratief gebruik van beide modellen 
 
Recente ontwikkelingen vanuit dimensioneel gedachtengoed 

• Transdiagnostisch werken (over classificatie heen werken, bv. emotieregulatie 
• RDoC: Research Domain Criteria 

o Heel het menselijke functioneren te vangen in dimensies van functioneren (die goed zijn te 
onderscheiden 

 
 
 
 
 
 

Dimensioneel 
• Gradaties van ernst, duur en 

frequentie (meer fijnmazig 
kijken) 

• Bottom-up 
• Dimensies inhoudelijk 

onderscheiden maar niet 
noodzakelijk mutueel exclusief 
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3. Classificatie met DSM-5 
 

3.1. Onderscheid classificatiesystemen 

• Categoriaal versus dimensioneel 
• Mono-axiaal versus multi-axiaal 

o & As of meerdere assen 
o Bijvoorbeeld: DSM-IV-TR (As 1 t.e.m. As 5) 

• Comorbiditeit? 
o Hiërarchie 

§ Hiërchie bouwen om overlapping te ontwijking 
o Combinatiecategorie 

§ Aparte enkelvoudige categorieën combineren en nieuwe categorieën  
o Prototypebenadering 

§ Wat staat het meest centraal 
§ DSM  

• Polythetisch versus monothetisch 
o Polythetisch: stoornissen hebben specifieke eigenschappen gemeenschappelijk 
o Monothetisch: meer 1 op 1 relatie 

• Lumpen versus splitten 
o Lumpen: problematieken in grote categorien samen nemen 
o Splitten: kleine specifieke classificaties 
o DSM 5 in sommige categorien zijn men gaan lumpen en andere cat splitten (eerst apsperger, enzo 

maar nu ASS => lumpen) (taalstoornissen is gaan splitten) 
o Nadeel: voor elk hoofdstuk zijn aparte teams aan het werk 

 
Kritische noten 

• Reflecteert stand van zaken van de wetenschap (‘work in progress’) ® loopt per definitie steeds achter  
• Is steeds voor verbetering vatbaar 

 
 

3.2. DSM-5 

 
Þ “Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen – DSM-5” 
Þ Vooral incrementele veranderingen t.o.v. DSM-IV-TR ® geen hele grote veranderingen  
Þ Geen Romeinse cijfers meer (om in toekomst deelsgewijze veranderingen te maken)  
Þ Online updates in de toekomst 

 

Structuur:   
Deel I:  Uitgangspunten van de DSM-5 (® voornamelijk dit van belang voor ons) 

• I.I Inleiding 
• Hogere betrouwbaarheid 
• Valideringsonderzoek gaat door 
• Verwante classificaties, grenzen onduidelijk 
• Meer aandacht voor dimensionaliteit 
• NAO (‘Niet Anderszins Omschreven’) afgeschaft, ‘andere gespecificeerde’ en ‘ongespecificeerde’ 

classificaties toegevoegd 



 
 

24 
 

• Vb autismespectrumstoornis: aparte classificaties vallen weg  
• Ordening naar ontwikkeling / levensloop 

• Stoornissen die je heel je leven hebt ® stoornissen in episode  
• Aandacht voor culturele aspecten 
• Non-axiaal 

• Verschillende codes na elkaar classificeren  
 

• I.II Aanwijzingen voor het gebruik 
• Aanpak van de diagnostische formulering 

• Klinisch oordeel 
• Aandacht voor culturele en sociale context 
• Niet uitputtend  

• Niet alles classificeren  
• Definitie van een psychische stoornis 

• Klinische significantie 
• Wat je classificeerd moet steeds hulpbehoevend zijn (nuttig voor het proces)  
• Pas classificeren als iemand in het dagelijks leven last ervaart  

 
• I.III Waarschuwingen bij forensisch gebruik 

 
Deel II: Classificatiecriteria en codes 
Deel III: Meetinstrumenten en modellen in ontwikkeling 
Appendix 
 

Elementen van een classificatie  
• Criteria en toelichting bij de classificatie 

• Richtlijnen – ondersteund door klinische beoordeling 
• Overweeg subtypes en specificaties 

• Subtypes: mutueel exclusief (sluiten elkaar uit) 
• Specificaties: afbakening van homogenere subgroep (extra informatie) (sluiten elkaar niet uit)  

• Vb ernst  
• Overweeg contextuele informatie 
• Hoofdclassificatie 

• Arbitrair 
• Primair:  

• Belangrijkste aanleiding voor opname 
• Behoeft de meeste zorg 

• Voorlopige classificatie 
• Codering en registratie 
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4. Classificatie op basis van DSM-5: voorbeelden en kritische bespreking 
 
Belang  

• Communicatie 
• Indicatiestelling en verwijzing 
• Ruwe handvatten voor interventie 
• Algemeen zicht op prognose 
• Zicht op prevalentie 

 
 
Let op!  

• Classificatie is niet gelijk aan diagnose 
• Persoon is meer dan classificatie 
• Niet alle gedrag toeschrijven aan classificatie 
• Classificatie vaak niet meer dan ‘hypothese’ 

• Die je met meer/minder zekerheid kan bevestigen 
• Ontwikkelingscomponent 
• Gedragsdiagnostiek 

• Diagnostiek kan je alleen stellen op basis van gedragscriteria  
• Vooral descriptief (niet visiegebonden) 
• Leidt nog niet tot aanpak of behandeling op maat 
• Belang omgeving / opvoeding 
 

® Classificatie is een relevant element in een groter verhaal ® aanknopingspunt voor interventie maar niet onze 
hoofdinteresse  
 

4.1. Voorbeeld: DSM-5 austismespectrumstoornis  

Þ (A) Problemen in sociale communicatie en sociale interactie 
o Sociaal-emotionele wederkerigheid 
o Non-verbaal communicatief gedrag 
o Ontwikkelen, onderhouden en begrijpen van relaties 

Þ (B) Beperkte, repetitieve gedragspatronen, interesses, activiteiten 
o Stereotiep(e) / repetitieve bewegingen, gebruik van voorwerpen, spraak 
o Hardnekkig vasthouden aan hetzelfde, inflexibel gehecht zijn aan routines, geritualiseerde patronen 

van verbaal of non-verbaal gedrag  
o Zeer beperkte, gefixeerde interesses 
o Hyper/hyporeactiviteit, ongewone zintuiglijke belangstelling 

 
Specifiers:  

• Met / zonder bijkomende verstandelijke beperking 
• Met / zonder bijkomende taalstoornis 
• Samenhangend met een bekende somatische of genetische aandoening of omgevingsfactor 
• Samenhangend met een andere neurobiologische ontwikkelings-, psychische of gedragsstoornis 
• Samenhangend met katatonie 
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5. International Classification of Functioning, Disability and Health – 2001 
 

 
 
 

Þ Meer aandacht voor participatie & omgevingsfactoren  
Þ ICF breder dan DSM  
Þ In sommige context omslag naar ICF   

o Vb in CLB: ICF is meer handerlingsgerichte diagnostiek  
Þ Ruimere vorm van diagnostiek maar geen vergelijkende en verklarende diagnostiek  

o Niet gelijk stellen met handelingsgerichte diagnostiek!  
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3. Modellen: verklarende diagnostiek  
 

1. Literatuur 
® Handboek diagnotische cyclus  
 

2. Situering in het vak  
 

 

3. Belang en kernelementen verklaringsanalyse 
 

3.1 Belang van verklaringsanalyse  

• Grondig, gecontextualiseerd begrijpen van een probleem of een geheel van problemen, dat je samen met de 
cliënt en context opbouwt 

• Het unieke van de casus vatten 
• Voorbereiding op indicatie en interventie 

 

3.2 Kern van verklaringsanalyse  

® Op basis van een voorlopig diagnostisch denkschema formuleer je verklarende hypothesen, die je gaat toetsen, wat 
leidt tot een integratief beeld of een verklarende theorie voor dit specifieke probleem van deze specifieke cliënt. 
 

3.3 Hoe bouw je verklaringsanalyse op?  

® Stapsgewijs en methodisch, want anders liggen er fouten op de loer! 
 
Mogelijke fouten:  

• Confirmation bias: makkelijker info zien die overeenkomt met je hypothese 
• Primacy effect: vooral aandacht schenken aan eerste info  
• Search for the exotic: voortdurend denken dat je niet genoeg info hebt omdat je unieke niet kan vatten  
• Premature closure: te vroeg uw info afsluiten  
• Illusory correlation: niet omdat 2 dingen samen voorkomen dat ze ook causal gerelateerd zijn  
• … (zie: ‘De diagnostische cyclus’, p.159) 

 
Stappen:  

• Voorlopig diagnostisch denkschema 
• Verklarende hypothesen formuleren 
• Toetsbaar maken van hypothesen 
• Toetsen van hypothesen 
• Integratief beeld opstellen 
 

Voorlopig diagnostisch denkschema:  
• Koppeling van informatie uit vorige stappen met (empirische) kennis 
• Causale verbanden (in de vorm van hypothesen) 
• Kennis, ervaring en klinische blik helpen hierbij 
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4. een casus  
 
Casus Kasper: Moeder meldt zich met haar enig kind, de 10 jaar oude Kasper, aan op een ambulante dienst. Moeder 
geeft aan zeer bezorgd te zijn over Kasper. “Mijn man en ik krijgen hem nog amper naar school, we doen alle moeite 
van de wereld, maar het lukt niet meer.” Een schooldag van Kasper, zo blijkt uit het gesprek, kent een vrij stereotiep 
verloop. De avond voordien is Kasper rusteloos en prikkelbaar, de hele tijd door. “Soms ligt hij om middernacht nog 
wakker, hij durft dan zijn bed uit te komen naar onze slaapkamer en smeekt ons om hem thuis te houden van school 
(“Please, één dagje maar”), zegt moeder. “Je hoort hem ’s nachts verscheidene keren naar het toilet gaan. ’s Ochtends 
is hij natuurlijk erg moe, hij wil zijn bed niet uit komen en treuzelt enorm. Eten doet hij niet. Als we in de hal staan om 
naar school te vertrekken, wordt hij wanhopig. Meermaals gebeurt het dat hij begint te huilen en te smeken hem thuis 
te laten. Mijn man is dan meestal al het huis uit (die is de laatste tijd niet veel thuis, hij heeft een drukke baan en moet 
vaak naar het buitenland!) en ik kan daar niet tegen. Het is tegen mijn zin maar ik kan dat kind toch zo niet naar school 
sturen. In het weekend is Kasper rustig. Met zijn computer kan hij zich uren bezighouden, hij zit graag voor de televisie 
en als je hem iets vraagt dan springt hij: meehelpen in het huishouden, geen probleem. Als het maar binnen te doen is. 
Onze Kasper is een echte huismus. ’s Zondags, zo na het middageten, zie je hem veranderen, hij wordt dan nerveuzer. 
Veel mag je hem dan niet meer vragen. Tegen de avond is het weer ellende troef.” 
“Kasper maakt wel vriendjes, maar is nog nooit uit logeren gegaan. Hij vraagt daar niet naar. Behalve die ene keer bij 
Nico, twee maanden geleden. Hij kwam toen enorm overstuur terug en heeft drie dagen lang niets gezegd. Ik denk nog 
altijd dat daar iets is gebeurd wat wij niet mogen weten. Ik vertrouw die Nico en zijn ouders niet. Schoolreisjes zijn 
niets voor Kasper. Zelfs naar Technopolis wou hij niet mee vorig schooljaar. Ik moet thuisblijven, zei hij. Want stel dat 
er thuis iets ergs gebeurt, als ik weg ben. Het liefst van al is hij nog bij mij.” 
Van de school verneem je dat Kasper een hele stille jongen is. “Hij speelt wel met andere kinderen, maar heeft geen 
‘echte’ vrienden”, aldus de directrice. “De andere kinderen gaan heel behoedzaam met hem om, alsof ze beseffen dat 
dit een hele kwetsbare jongen is. Het is niet duidelijk welke positie Kasper in de klas inneemt.” Verder heeft de 
directrice vernomen dat Kasper weinig zelfstandig is en niet praat tegen de juffrouw, die zachtaardig is in haar omgang 
met de kinderen en echt veel moeite doet om hem te bereiken. 
Ook tijdens je gesprek met moeder is Kasper heel stil. Hij vertelt uit zichzelf niets. Hij lacht verlegen als je hem 
aanspreekt en mompelt slechts binnensmonds ‘dat het op school moeilijk gaat’. 
Verderop in het gesprek blijkt dat Kasper al zes volle weken achtereen niet meer naar school gaat. Een buurjongen 
brengt het huiswerk voor hem mee. Kasper heeft nog weinig contacten met andere kinderen. “Vroeger kwam hier wel 
eens iemand langs om te spelen of naar die megasnelle computer te kijken”, zegt moeder. “Nu niet meer, het lijkt hen 
niet meer te interesseren. Maar dat vindt Kasper niet erg, hij vermaakt zich wel in zijn eentje.” 
“Kasper was altijd al een speciale jongen”, vertelt moeder nog. “Als baby bijvoorbeeld kon hij zeer kwaad worden. De 
huisarts zei dat dit ‘kolieken’ waren en heeft ons eens naar het ziekenhuis gestuurd. Alles bleek normaal te zijn met 
Kasper. Een vlotte prater is Kasper wel, maar in een groep was hij toch altijd eerder verlegen. Het duurde lang voordat 
hij iemand vertrouwde. De school en Kasper, dat is altijd moeilijk geweest. De kleuterschool was een ramp, huilen en 
tieren elke morgen, ik hield hem vaak bij mij, want ze moeten dan toch nog niet verplicht naar school. Op school 
dachten ze dat Kasper niet schoolrijp was. Dat is niet waar, hoor! Kasper is een hele verstandige jongen die snel leert! 
De lagere school begon goed. Kasper was trots dat hij kon leren lezen en schrijven en blij dat zijn opa hem altijd bracht 
en haalde. Maar na de plotselinge dood van opa nu bijna een half jaar geleden, werd het moeilijk. Kasper is erg 
veranderd. Precies zoals toen hij op de kleuterschool zat: huilen, roepen, tegenspreken en om het minste of geringste 
kwaad worden. Alleen zijn computer en de televisie kunnen hem sussen.” 
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4.1. Probleemanalyse  

 
Þ Probleemclusters? 

o Gaat al lang niet meer naar school, onrustig gedrag, verlies interesse 
Þ Onderkennende hypothesen? 
Þ Voorlopig diagnostisch denkschema? 

o Separatieangstoornis kan verklaring bieden voor gedrag  
o Toegeven van moeder kan verklaring zijn voor schoolweigeren  

§ Dit kan niet het enige zijn want het moet ergens zijn begonnen  
o Opletten! Verklaring niet gebruiken als soort verstopte onderkennende diagnostiek 

  

4.2. Verklarende hypothese formuleren  

 
• Je gaat op zoek naar condities die het probleem oproepen, in stand houden of versterken 
• Conditie = oorzaak, risicofactor, stressful life event, onafhankelijke variabele,… 
• Kijk breed en vertrek best vanuit een ecologische visie 
• Condities verschillen in mate van beïnvloedbaarheid 

• Vb: temperament is minder beïnvloedbaar dan opvoeding moeder  
• Condities bepalen mede de complexiteit en mate van ernst van problemen 
• Je gaat hierbij ‘evidence-based’ te werk, dwz gebaseerd op wetenschappelijk kennisbestand en aan de hand 

van deugdelijke redeneringen en beslissingen (‘bewijsvoering’) 
• Hypothesen moeten betrekking hebben op de gehele casus, maar bij grote hoeveelheid aan problemen 

keuzes maken in wat je gaat verklaren door middel van prioritering problemen, hulpvragen cliënten, … 
• Hypothesen moeten logisch geformuleerd zijn, bv. aan de hand van syllogistische structuur (sluitende 

redenering) 
• Realiseer je dat het meestal gaat om probabilistische verbanden en dat de meeste problemen 

multigedetermineerd zijn 
• Realiseer je tevens dat uitspraken in wetenschappelijk onderzoek meestal op groepsniveau zijn 

 
Toetsbaar maken hypothesen  

• Wat ga je precies onderzoeken? 
• Welke middelen zet je in en welke criteria ga je gebruiken? 

 
Wat ga je precies onderzoeken?  

• Welke theoretische concepten zijn aan de orde in jouw hypothesen? 
• Hoe zijn deze geoperationaliseerd in het wetenschappelijk onderzoek? 
• Vele concepten zijn breed en bestaan uit meerdere componenten 
• Waar ga jij naar kijken? 
• Voorbeelden: moeilijk temperament, onveilige ouder-kindrelatie, socio-emotionele ontwikkeling, 

traumatische voorgeschiedenis,… 
 

Middelen?  
• Wat is de soort conditie waarvoor je middelen inzet (bv. gebeurtenis, waarneembaar gedrag, beleving, 

emotie, vaardigheid,…) ? 
• Hoe worden de concepten uit jouw hypothesen gemeten in het wetenschappelijk onderzoek? Wat is er in de 

literatuur bekend over de waarde van deze metingen? 
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• Meest gebruikte middelen zijn observatie, interview, tests, vragenlijsten, belevingsonderzoek, n=1 
experimenten 

• Zet de juiste en de beste middelen in, wees daarbij spaarzaam, maar vermijd methode-bias 
• Zet ethisch gepaste middelen in  
• Denk aan de repliceerbaarheid van je onderzoek 

 

Criteria  
• Voor gestandaardiseerde tests en vragenlijsten met normen of criteria: zie vorige week 
• Maar hoe bepaal je criteria voor observatie of interviews (meestal niet gestandaardiseerd en geen normen 

of duidelijke criteria voorhanden)? 
• gebruik je algemene kennis en je gezond verstand bij het bepalen van criteria 
• maak de criteria zo transparant en duidelijk mogelijk 
• bespreek met collega’s (gedeeld beslissingsproces) 
• criteria op voorhand formuleren  

 

Stel bij Casus Kasper:  
• Je denkt dat moeder neigt tot overbeschremen van kasper en dat dit mee de angst in stand houdt, je wil die 

neiging tot overbescherming toetsen door middel van observatie van moeder kind interactie  
• Wat observeren?  
• Hoe inrichten?  
• Criteria om hypothese te bevestigen/verwerpen  

 
Toetsen 

• Zorg dat de toetsing in alle opzichten zo goed mogelijk verloopt 
• Noteer wat minder goed is gelopen en waarom 
• Noteer wat je niet hebt kunnen toetsen 

 
Integratief beeld  

• Synthese waarin je de unieke verklarende theorie mbt probleem uiteenzet vanuit een ecologisch perspectief 
• Welke hypothesen heb je behouden vs verworpen? 
• Wat voor soort hypothesen waren dit? 
• Welke hypothesen heb je niet getoetst? 
• Welke zou je nog willen toetsen? 
• Wat zijn sterke kanten en krachten bij client/cliëntsysteem en de omgeving? 
• Wat is de onderlinge dynamiek tussen de onderzochte condities? 
• Dekt de verklarende theorie de hele casus en komt de uniciteit van de casus in de theorie tot uiting?  
• Kan je de verklarende theorie visualiseren? 
• Hoe verhoudt het integratief beeld zich tot de hulpvragen van de cliënt? 
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4. Modellen: Indicatieanalyse 
 

1. Vooraf  
Þ Weblecture handelingsplanning: zelfstandig door te nemen  
Þ Leerstof:  

o Ruijssenaars, A. J. J. M., van den Bergh, P. M., & Schoorl, P. M. (2008). Orthopedagogiek. 
Ontwikkelingen, theorieën en modellen: Een inleiding (pp. 165-196). Antwerpen: Garant. à 
CATEGORIE A 

o Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs (2007). Van handelingsplanning tot 
handelingsplan in het buitengewoon onderwijs. DOI 
http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/buitengewoononderwijs/handelingsplan/webinfo_ 
handplan_ 2007_09.pdf à CATEGORIE B 

o Van Gemert, G. H. (2002). Het opstellen van persoonlijke ondersteuningsplannen. In G. H. M. M. Ten 
Horn et al. (Red.), Handboek mogelijkheden. Vraaggerichte zorg voor mensen met een verstandelijke 
handicap, VI (pp. 2.3, 1-27). Maarssen: Elsevier. à CATEGORIE B 

Þ Leerstof bij het hoorcollege “Indicatieanalyse”: 
o Hoofdstuk 9: Indicatieanalyse (2004). In: De Bruyn, Ruijssenaars, Pameijer & van Aarle. De 

diagnostische cyclus: Een praktijkleer (pp. 189-213). Acco: Leuven. à CATEGORIE A, vooral hoofdstuk 9 
o Knorth, E.J. (1991). Vigilante Besluitvorming bij residentiële opname van jeugdigen: een werkmodel. 

Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Vol.2, 20-31. à CATEGORIE A 
o Eijgenraam, K. (Red.). (2006). Beslissen is een werkwoord. Handreikingen voor het 

besluitvormingsproces in bureau jeugdzorg (pp. 1-27). Utrecht: NIZW Jeugd. à CATEGORIE C 
 

2. Definitie en plaats in klinische cylus  
 

2.1. Definitie indicatieanalyse  

 
Het komen tot een beslissing over de best passende type interventie voor een probleem, gelet op de aard van het 
probleem en gebaseerd op de theoretische en empirische kennis over het verwachte nut van deze aanpak in zo’n 
situatie (De Bruyn, 2004)  

Þ Aard probleem = uitkomst PA en VA / integratief beeld 
o Verschillende aspecten van de probleemanalyse 

Þ Empirische kennis è effectladder (volgende colleges) 
o Ook kennis inbrengen ® theorieën die in de opleiding aan bod komen + empirische kennis die 

aanwezig is bij de interventies  
o Effectladder: haalt de interventie de doelen?  

 
Het bepalen welke ondersteuningsvorm(en) het beste antwoord kan (kunnen) bieden aan de ondersteuningsbehoeften 
die ervaren worden door de cliënt en direct betrokkenen (Maes & Van Puyenbroeck, 2001)  

Þ Indicatiestelling = eindresultaat van deze analyse 
o Niet alleen in expertise rol stappen maar ook aandacht hebben voor vragen en noden van 

cliëntsysteem  
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2.2. Knelpunten en oplossingen  

 
• Gebrekkige kwaliteit van de beeldvorming 

• Systematisch en planmatig werken in diagnostische cyclus en indicatieanalyse (gebruik van model) 
• Kan fout lopen wanneer integratief beeld niet volledig is ® start bij vraag ‘waarom’ heeft iemand 

deze klachten  
• Expertoordeel overweegt, weinig inbreng van betrokkenen zelf 
• Vaak te eng op basis van de stoornis  

• Behandeling en beleving is meer dan enkel classificatie ® waar loopt cliënt tegenaan en waar wil 
cliënt mee geholpen worden  

• Te weinig rekening houdend met de mogelijkheden van de betrokkenen  
• Volwaardige participatie van cliënt(systeem) + gebruik van model 
• Positieve kenmerken cliënt meenemen ® kunnen helpen in verder onderzoeksfase  

• Vaak eenmalig, weinig veranderbaar 
• Cyclisch karakter van de klinische cyclus 

• Eens je gaat behandelen krijg je info die uw beeldvorming kan bijvormen  
• Tijdsgebrek & capaciteitstekort (wachtlijsten) 

• Niet beste oplossing theoretisch gezien maar ook kijken naar best passende oplossing 
• Te aanbodsgestuurd  

• Gebruik van een model 
• Onvoldoende kennis over interventies en uitkomsten (effectiviteit en efficiëntie?)  

• Kennis evaluatie interventies (effectladder) & levenslang leren + (multidisciplinair) teamoverleg 
 

3. Modellen  
 

Þ Modellen om tegemoet te komen aan de valkuilen  
Þ Beslissingen over de meest aangewezen ondersteuning zijn complexe beslissingen 
Þ Nood aan een doordacht en verantwoord beslissingsproces 

 
Verschillende alternatieve modellen, elk met eigen accenten maar ook met overlap: 

• Indicatiestelling als onderdeel van de diagnostische cyclus (De Bruyn et al., 2004) 
• Model van vigilante besluitvorming van Knorth & Verbeek (1999)  

 

3.1. Indicatiestelling als onderdeel van de diagnostische cyclus (De Bruyn et al., 2004) 

 
Doel indicatie-analyse 
Indicatiestelling® komen tot een lijst van één of meer aanbevelingen voor typen interventies / lijst met interventies 
 
Hoe komen tot indicatiestelling? 
1. IS INTERVENTIE NODIG/MOGELIJK/WENSELIJK? 

• Nodig? 
o Probleem van voorbijgaande aard (gaat ‘vanzelf’ over)? 

§ Kijk naar probleemanalyse 
§ Gebruik kennis over  

• ‘gewone’ ontwikkelings- en opvoedingsmoeilijkheden 
• Ontwikkelingspsychopathologie 
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o Probleem kan door cliënt zelf (zonder hulp) worden opgelost? 
§ Kijk naar integratief beeld: protectieve en risicofactoren, verhouding draagkracht-draaglast 
§ Klacht intens? Probleem ernstig? Oproepende of in standhoudende condities goed/slecht 

beïnvloedbaar? 
• Mogelijk? 

o Zijn er voor dit probleem interventietypen van toepassing? 
§ Op vakinhoudelijke gronden 

• Wenselijk? 
o Geen onoverkomelijke nadelen? 

§ Meeste interventies hebben nadelen maar zijn ze onoverkomelijk?  
 

2. DOELEN FORMULEREN & PRIORITEREN 
• Globale interventiedoelen (binnen diagnostische cyclus)  

o Algemeen geformuleerd 
§ Vb: kind gaat elke dag naar school zonder extreme angsten  

o Uitgangspunt = integratief beeld (klacht, probleem en verklaring) 
• Eventueel: specifieke doelen (vooral in interventiecyclus) 

o Geformuleerd op niveau van concrete gedragingen (gevoelens, gedachten, handelingen) in bepaalde 
situaties 

o Zijn soms tussendoelen (bedoeld om globale doelen te halen)  
§ Vb: kind heeft inzicht gekregen in ontstaan fobie  

• Overleg met de cliënt 
o Bij prioritering rekening houden met voorkeur cliënt 
o In communicatie met cliënt: doelen positief formuleren (aan te leren doelgedrag) 

 
3. AANBEVELINGEN SELECTEREN 

• Theoretisch referentiekader kiezen 
o Werkingsprincipes van belangrijkste kaders inventariseren en vergelijken met kenmerken cliënt en 

context 
§ Effectiviteit, indicatie- en contra-indicatiecriteria (eerste schifting) 

o Check alleszins ook theoretisch kader dat gekozen werd in verklaringsanalyse 
o Vb. gedragsmodificatie, cliëntgerichte aanpak, systeem-gerichte benadering, taakanalytische 

benadering, probleemoplossend denken, … 
• Type setting kiezen 

o Indien mogelijk: natuurlijke opvoedingssituatie (gezin, school) ® zo dicht mogelijk bij setting 
probleem  

o Anders: goede argumenten! 
§ Ernst problematiek (disfunctioneren) 
§ Mogelijkheden van cliënt om problemen (niet) in eigen situatie op te lossen 

• Directe (individueel of in groep) of indirecte interventie (opvoedersaanpak)? 
o Kijk naar inhoud van globale doel 

• Eisen m.b.t. interventieduur? 
o Niet langer dan strikt nodig 
o Kortdurend, eventueel gevolgd door langdurige hulp 

® komen tot lijst van interventies die geschikt lijken 
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4. VERWACHT NUT VAN AANBEVELINGEN BEPALEN 
• Nut X kans van slagen van interventie  

o Nut x kans van slagen = verwacht nut  
• Nut bepalen 

o  Los van cliëntensysteem ® hoeveel nut heeft de interventie  
o  

Positief nut +  Negatief nut -  
Baten: positieve opbrengsten van de 
interventie  

Kosten: negatieve opbrengsten van de 
interventie 

Effectiviteit  
® In welke mate worden doelen bereikt met 
deze interventie  

Factoren als:  
® benodigde tijd, geld, gevraagde 
inspanning  
 

Positieve neveneffecten van deze interventie Negatieve neveneffecten van deze 
interventie (bijwerkingen)  

Kosten-bate analyse: baten – kosten 
 

o Opgelet: uitgangspunt = interventie slaagt! ® kans van slagen ook in rekening brengen  
 

• Kans van slagen inschatten 
o  

Indicaties V Contra-indicaties X  
® Kenmerken die kans van slagen verhogen  
® Welke condities bevorderen slagen van de 
interventie  

® Kenemrken die kans van falen verhogen  
® welke condities werken falen van de 
interventie in de hand?  

Kenmerken die cliënt of diens situatie meer of minder geschikt maken voor bepaalde 
interventie 

 
o Interventie vinden met weinig contra indicaties, en degene dat er zijn kunnen voorkomen of er iets 

aan kunnen doen  
o Vb groepsinterventie bij school (’no blame’) enkel toepassen bij pestgedrag , geschikt voor kinderen in 

lagere school, omgeving erkennen en niet minimaliseren, geen schuld gelegd en er wordt NIET 
gestraft, betrokkenen moet hier ook mee akkoord gaan -> dus als juf zegt ‘ja ma ze lokt het uit’ kan al 
niet met deze methode worden gewerkt of op voorhand in de school iets anders doen om die houding 
aan te passen  

 
5. RESULTAAT VAN INDICATIEANALYSE: INDICATIESTELLING 

• Lijst van aanbevelingen (= indicatiestelling) 
• Geordend volgens verwacht nut (hoog®laag)  
• In advisering: voorleggen aan cliënt - controleren op uitvoerbaarheid 

o Ook uitleggen waarom iets een hoog/laag nut heeft + waarom bepaalde interventies niet uitvoerbaar 
zijn  

o Niet zo dat we persé hetgene kiezen met hoogste nut  
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3.2. Model van vigilante besluitvorming van Knorth & Verbeek (1999)  

® in oorsprong bedoeld om in residentiële setting te gebruiken  
 
 
 
 
 
 
Beoordelen + beslissen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. OORDEELSVERMOGEN OVER DE SITUATIE  
• Welke ondersteuningsnoden of hulpvragen heeft het cliëntsysteem? 
• Zijn er risico’s voor het cliëntsysteem? ® meteen in rekening brengen  
• Hoe zit het met de verhouding draagkracht-draaglast in het cliëntsysteem? 

o Kindfactoren 
o Ouderfactoren 
o Gezinsfactoren 
o Contextfactoren (vb leefgroep/netwerk van hulpverleners)  

 
2. INVENTARISATIE VAN ALTERNATIEVEN  

• Wat willen we veranderen ten aanzien van kind, ouders en/of gezin? Wat zijn de beoogde doelen van de 
interventie? 

o Perspectief van het cliëntsysteem 
o Perspectief van de hulpverlener 

• Welk soort interventies zijn mogelijk om die doelen te bereiken? 
o Soort trechter erin steken: eerst heel breed denken  

• Databanken van interventies, zie bv.   
o www.jeugdinterventies.nl 
o http://www.nji.nl/nl/Kennis/Databanken/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies 

• Parameters van interventies 
o Kenmerken van de interventie 

§ Doel, doelgroep, indicaties & contra-indicaties, omschrijving, onderbouwing, eisen uitvoering, 
effectstudies (en kosten) 

o Het resultaat (prestatie-indicatoren) 
§ Is er voortijdige uitval? Worden de doelen gerealiseerd? Functioneert het gezin beter? Zijn de 

cliënten tevreden? 
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3. AFWEGING VAN ALTERNATIEVEN  
• Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende mogelijke interventies? 
• Welke interventie is het meest aangewezen om de vooropgestelde doelen te bereiken? 
• Welke interventie is het meest haalbaar? 

o Niet een wiskundige formule zoals bij vorig model, hier slechts principes  
• Belangrijke principes bij de afweging 

o 1. Het belang van het kind 
§ Waar heeft kind meeste baat bij  

o 2. Perspectief van het cliëntsysteem 
§ Hun wensen en keuzes 

• Ook kijken naar mogelijkheid ouders  
§ Hun motivatie 
§ Kosten en baten voor cliënt 

o 3. Subsidiariteitsprincipe 
§ Keuze voor minst ingrijpende hulp waarmee doelen kunnen bereikt worden 
§ Vrijwillige hulpverlening primeert op gedwongen hulpverlening 
§ Zo dichtbij huis, zo licht, zo kort mogelijk 

o 4. Kennis over de kenmerken, de te verwachten effecten en het nut van een interventie è effect-sizes 
• Effect sizes (Cohen’s d)  

o Drukt de verandering van ene conditie naar de andere uit  
o Vanaf .20 doe je het beter dan kans  

o  
 

4. VOORBEREIDING VAN DE UITVOERING  
• De implementatie 

o Draagkracht, case-load (kan interventie bij uw centrum opstarten of moet er wachttijd worden 
ingerekend)  

o Expertise, methodiektrouw en motivatie van de hulpverlener 
§ Trouw blijvan aan handleiding expertise  

o Veiligheidsthematiek 
§ Bij risico op suïcide geen interventie die 16 weken duurt  

o Kosteneffectiviteit 
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3.3. Vergelijking  

 
Vigilante besluitvorming Diagnostische cyclus 
1. Oordeelsvorming over de situatie • Verklaringsanalyse stap 1 

opmaken van integratief beeld 
• Indicatieanalyse stap 1 

nagaan of een interventie ingezet kan worden 
2. Inventarisatie van alternatieven • Indicatieanalyse stap 2 

formuleren en prioriteren van doelen 

• Indicatieanalyse stap 3 
selecteren van typen interventies 

3. Afweging van alternatieven • Indicatieanalyse stap 4 
bepalen van verwacht nut 

4. Voorbereiding van de uitvoering 

 

4. Oefening 
 
Casus Jordy:  
Jordy (15 jaar) werd op 5-jarige leeftijd gediagnosticeerd met een milde vorm van een autismespectrumstoornis. Jordy 
doorliep regulier basisonderwijs en stroomde nadien door naar TSO. Hoewel hij niet veel vrienden had, stelden er zich 
niet echt problemen in die periode. 
Jordy komt uit een traditioneel gezin met moeder (poetshulp) en vader (arbeider bij NMBS). Sinds de leeftijd van 8 jaar 
is er geen opvolging meer voor de ASS-problematiek. 
Sinds een jaar weigert Jordy om nog school te lopen (zonder aantoonbare verklaring): aanvankelijk slaagden de ouders 
er nog in om hem in de klas te krijgen waar hij een zeer storende houding aannam en zijn resultaten pijlsnel naar 
beneden gingen. Sinds een half jaar lukt het de ouders echter nooit meer om Jordy op school te krijgen. 
Jordy vond wel aansluiting bij een jeugdbende. Hij werd de speelbal van deze bende die –volgens moeder- hem 
aanzette tot winkeldiefstal en stelen van fietsen. Ook raakte Jordy al een paar keer in een gevecht tussen zijn en een 
rivaliserende jeugdbende betrokken. Tijdens één van de gevechten raakte een lid van de rivaliserende bende gewond 
(2 messteken). Jordy werd aangeduid als de schuldige door zijn eigen bendeleden. Aangezien hij zelf geen namen wilde 
noemen, werd Jordy aangeklaagd. De jeugdrechter gaf evenwel geen gevolg aan dit feit maar eist wel dat Jordy terug 
naar school gaat. 
De ouders zijn ten einde raad omdat het hen niet lukt Jordy zover te brengen. Bovendien trekt Jordy zich sinds het 
messteek-incident steeds meer terug op zijn kamer waarbij hij joints rookt.  
De ouders weten niet hoe best met de situatie om te gaan zodat Jordy terug naar school gaat, geen joints meer rookt 
en zich niet langer isoleert. Ze geven aan hun zoon graag te zien maar er niet in te slagen in contact met hem te kunnen 
treden. 
Jordy heeft geen hulpvraag: hij wil met rust gelaten worden en gewoon tijd op zijn eentje doorbrengen op zijn kamer, 
terwijl hij games speelt. 
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1. OORDEELSVORMING OVER DE SITUATIE  
• Noden: 

o Volgens Jordy: geen 
o Volgens ouders:  

§ Oplossing voor spijbelen, joint-gebruik en sociaal isolement 
§ Terug in contact kunnen treden met hun zoon 

o Volgens jeugdrechter: schoolgaan 
• Verhouding draagkracht-draaglast: 

o Kindfactoren 
§ Diagnose (milde vorm van) ASS 
§ Terugtrekken op kamer en joint-gebruik 
§ Spijbelen 
§ Aansluiting bij jeugdbende waarbij strafbare feiten worden gesteld (in verleden) 

o Ouderfactoren 
§ Betrokken ouders 
§ Roepen hulp van derden in 

o Gezinsfactoren 
§ Traditioneel gezin 

o Contextfactoren: 
§ Jeugdrechter legt schoolgaan op 
§ Geen hulpverlening 
§ Geen informatie over een breder sociaal netwerk è te bevragen 

 
2. INVENTARISATIE VAN ALTERNATIEVEN  

• Na te streven doelen: 
o Jordy gaat opnieuw naar school 
o Jordy stopt het joint-gebruik 
o Jordy trekt zich niet meer terug op zijn kamer è interageert opnieuw met ouders 

• Te overwegen hulpvormen 
o Centrum voor Leerlingbegeleiding 
o School Time Out 
o Thuisbegeleidingsdienst 
o Dagcentrum 
o Bemiddeling 

 
3. AFWEGING VAN ALTERNATIEVEN  

• CLB: 
o analyse van klas- en schoolfactoren die bijdragen aan het niet willen school lopen van Jordy 
o m.b.t. schoolse factoren langdurig en met expertise ter zake ondersteuning geven  
o vrijwilligheid is evenwel een voorwaarde om het gratis aanbod te genieten 

• School Time Out:  
o reflectie van de jongere over zijn gedrag en keuzes én beoogt re-integratie in de school  
o ruime ervaring met omgaan met weerstand 

• Thuisbegeleidingsdienst:  
o mobiel team om rond opvoedingssituatie te werken.  
o er wordt voornamelijk systemisch gewerkt è gunstig effect op de vastgelopen dialoog tussen ouders 

en kind. 
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o effectiviteit van het aanbod aangetoond.  
o een afzonderlijk begeleidingstraject met Jordy kan niet voorzien worden (bv. spijbelen, joint-gebruik). 
o vrijwilligheid is vereist bij dit aanbod (tenzij door bevoegde instanties zoals gemandateerde 

voorzieningen/jeugdrechter opgelegd). 
• Dagcentrum:  

o voor Jordy een afzonderlijk therapeutisch aanbod (individueel of in groep) 
o huiswerkbegeleiding 
o werken aan en met de gezinscontext 
o vrijwilligheid is vereist bij dit aanbod (tenzij door bevoegde instanties zoals gemandateerde 

voorzieningen/jeugdrechter opgelegd). 
• Bemiddeling: binnen Integrale Jeugdhulp is er het aanbod om bemiddelingsgesprekken in te zetten wanneer 

partners niet op één lijn zitten (in casu: geen motivatie bij Jordy). 
• Keuze voor doelstelling “spijbelen”: een verdere analyse door het CLB, waarbij ter voorbereiding van een re-

integratie in de school met een School Time Out procedure wordt gewerkt (met ruime ervaring rond 
“weerstand”). 

• Keuze voor “joint-gebruik” en “hernieuwd contact met ouders”: via een dagcentrum kan er therapeutisch  met 
Jordy afzonderlijk (individueel of in groep) worden gewerkt (met aandacht voor schools functioneren), alsook 
een gezinsgerichte aanpak mét de ouders opgestart worden. 
 

4. VOORBEREIDING VAN DE UITVOERING  
• Eens de keuze voor een optimale interventie werd gemaakt, wordt afgetoetst of in de regio de nodige 

expertise aanwezig is, de case-load een opstart van het traject op relatief korte termijn mogelijk maakt. 
• Blijvend nagaan of het gedrag van Jordy voor zichzelf en/of zijn omgeving dringendere interventie nodig heeft 

(bv. suïcidegevaar): desgevallend kan tot een snellere, eventueel residentiële opname besloten worden om het 
risico te verlagen. 
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5. Weblecture handelingsplanning  
 
Teksten:  

Þ Ruijssenaars, A. J. J. M., van den Bergh, P. M., & Schoorl, P. M. (2008). Orthopedagogiek. Ontwikkelingen, 
theorieën en modellen: Een inleiding (pp. 165-196). Antwerpen: Garant.  

Þ Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs (2007). Van handelingsplanning tot 
handelingsplan in het buitengewoon onderwijs. DOI 
http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/buitengewoon- onderwijs/handelingsplan/webinfo_ handplan_ 
2007_09.pdf  

Þ Van Gemert, G. H. (2002). Het opstellen van persoonlijke ondersteuningsplannen. In G. H. M. M. Ten Horn et 
al. (Red.), Handboek mogelijkheden. Vraaggerichte zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, VI (pp. 
2.3, 1-27). Maarssen: Elsevier.  

 

1. Situering  
 
 
 
® PL: planning  
 
 
 
 

 

2. Handelingsplanning  
 

2.1 Wat?  

Handelingsplanning → PROCES  
Þ = “alle activiteiten die hulpverleners verrichten, in de vorm van overleg/besprekingen, om een individueel 

handelingsplan van een jeugdige te ontwikkelen of te evalueren” (Knorth & Smith, 1999)  
Þ = “een vorm van overleg dat woorden geeft aan doelen en de wijze waarop deze bereikt worden. Het is een 

schakel in een proces” (Verheij, 1998)  
Þ = “vertaalslag tussen diagnostiek en uitvoering/behandeling” (Verheij, 1998)  

 
Handelingsplan → PRODUCT  

Þ “Een individueel handelingsplan bevat schriftelijke richtlijnen en afspraken over de aanpak van een kind” 
(Pameijer et al., 2007)  

Þ = een tastbaar document, de schriftelijke neerslag (product) van de handelingsplanning (proces)  
Þ = beschrijving van hoe de HV vorm zal krijgen + motivering van de aanpak  

 

2.2 Waarom?  

 
Open problematieken  

o Diverse oorzaken, vaak in een complex samenspel (ontwikkelings- en levensdomeinen)  
o Verschillende disciplines 
o Behandeling ≠ enkele eenvoudige afspraken 
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® Belang van: 
o Doordacht, planmatig handelen  
o Aanpak op maat; vraaggestuurd  
o Gemeenschappelijke handelingsrichtlijn  
o Systematisch opvolgen, evalueren en bijsturen van het HV- proces  

Wettelijk verplicht  
 

2.3 Wie?  

 
Modellen van HP (Klomp, 1984; 1999)  

• Expert-model 
o Vooral academisch geschoolden (‘deskundigen’)  
o ‘Top down’  

• Betrokkenheids-model 
o Vooral de basiswerkers; relatief autonoom  
o Best zicht op problemen en aanpak ervan  

• Participatie-model 
o Gedeelde verantwoordelijkheid + op gelijkwaardige basis  
o Multidisciplinair team  
o Alle betrokkenen: experts en basiswerkers, maar ook ouders, kinderen en directe begeleiders  

§ Iedereen is gelijkwaardige partner 
 

2.4 Wat levert het op?  

Algemeen: verantwoorde, kwaliteitsvolle hulpverlening  
 
® Zorgvuldige hulpverlening  

• doelgerichtheid  
• regelmatige evaluatie  
• nadenken over eigen handelen  
• geeft beeld van de cliënt  
• stilstaan bij wat cliënt wil bereiken  
• ‘op maat’  
• overleg met alle betrokkenen  
• samenhang in wat iedereen doet  
• werk is beter overdraagbaar  

 
® Positief effect op attitudes en gedrag hulpverleners  

• meer doelgerichte benadering 
• meer creatief 
• meer teamgerichte aanpak 
• meer gemeenschappelijk taalgebruik 
• verhoogde motivatie indien doelen helder zijn  

 
® Betere behandelingsresultaten  

• sneller strategie bijstellen en op juiste moment afronden  
• kortere behandelingsduur  
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2.5 Voorwaarden  

 
Belangrijke rol van:  

• Motivatie cliënt(systeem)  
• Maximale betrokkenheid cliënt(systeem) bij planning en evaluatie hulpverlening: DIALOOG  
• Onderlinge samenwerking hulpverleners  
• Vaardigheden hulpverleners  
• Overlegstructuur in school/dienst  
• Coördinatie  
• Systeem van registratie en rapportage  
• Tijd (om te overleggen, coördinatie, veel samenwerking…) 

 

3. Individueel handelingsplan  
 
4 onderdelen  

1. Integratieve beeldvorming  
2. Doelen  
3. Strategieën, werkvormen, methoden  
4. Evaluatiewijze  

 
® Deze aspecten moeten aanwezig zijn in elk IHP  

• Opbouw, structuur, formulering, weergave...: kunnen verschillen  
 

3.1. integratieve beeldvorming  

• ≈ Beginsituatie  
• Synthese van de diagnostische fase (of van de beschikbare gegevens)  

o analyse van (probleem)situatie met protectieve en risicofactoren  
§ kind  
§ opvoeding  
§ context (gezin, school, peers, omgeving)  
§ hulpverleningstraject  

• Cyclisch karakter 
! Overzichtelijk, geïntegreerd  

 
• Beeldvorming is clustering van beschikbare informatie  

o Model(len) als hulpmiddel  
Bijv. 
 

§ AAMR-model (personen met verstandelijke beperking) 
§ Meervoudig risicomodel van Van der Ploeg (gedragsproblemen)  
§ Model van Hellinckx (opvoedingssituatie) 
§ ...  

→ Gebruik van een model om systematisch aan de slag te gaan  
→ Belangrijk: clusteren en ordenen van info  
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3.2. doelen  

 
• Geven een richting aan  
• Zijn idealistisch én realistisch  
• Dwingen tot maken van keuzes  
• Basis voor evaluatie  
• Doelen kunnen gericht zijn op  

o Kind  
o Opvoeders  
o Interactie, relatie 
o Omgeving (school, leefgroep)  

 
3 soorten doelen  

Þ Perspectief: Waar willen we met dit kind/gezin op langere termijn naartoe werken?  
o Algemeen, wenselijke toekomst  
o Lange termijn 
o Wordt vertaald in hoofddoelen  
o Voorbeelden 

§ “X is voorbereid op zelfstandig wonen” 
§ “X voelt zich beter thuis en op school” 
§ “De relatie tussen X en moeder verloopt goed”  

Þ Hoofddoel: Waar moeten we aan werken om het langere termijn doel te kunnen realiseren?  
o Algemene doelen 
o Vloeien voort uit afweging tussen beeld en perspectief 
o Op middellange termijn 
o Verschillende domeinen/situaties  
o Hieraan worden specifieke korte termijndoelen gekoppeld  

 
Þ Werkdoel: Waar gaan we de komende periode heel concreet aan werken in functie van het bereiken van de 

hoofddoelen?  
o Zeerconcreet: 1 interpretatie; misverstanden vermijden  
o (Zeer) korte termijn  
o SMART  

§ Specifiek: concreet  
§ Meetbaar  
§ Aanvaardbaar: engagement betrokkenen  
§ Realistisch: haalbaar  
§ Tijdsgebonden: binnen bepaalde periode  

o Voorbeelden:  
§  X staat sneller op (onduidelijk)  

•  X komt om 8u gewassen en aangekleed uit zijn kamer  
§ X reageert beleefd (niet observeerbaar)  

• X begroet zijn leefgroepgenoten en begeleiders bij het binnenkomen  
§ X let beter op zijn hygiëne (niet meetbaar)  

• X trekt dagelijks nieuw ondergoed aan 
• X wast zijn handen na toiletbezoek  
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Aandachtspunten 
Þ Formulering: formuleer als de gewenste situatie die je wil bereiken  

o NIET: met moeder aan haar gemoedstoestand werken  
o WEL: moeder voelt zich beter in haar vel  

Þ Vloeien P – HD – WD logisch uit elkaar voort?  
Þ Maak een zinvolle en realistische selectie  

o Bijv. kies een beperkt aantal WD om in een eerste fase richting HD te werken → na tussentijdse 
evaluatie kan je WD toevoegen  

 

3.3. strategieën, werkvormen, methoden  

 
Hoe krijgen dagelijkse omgang, opvoeding, begeleiding en behandeling vorm?  
® Wat? Wie? Hoe? Wanneer?  
 
Aandachtspunten  

• Kijk na of de voorgestelde strategieën inhoudelijk aansluiten bij de doelen  
• Volstaan de strategieën om de doelen te bereiken? Eventueel opbouwen, in stapjes werken? Hoe de transfer 

maken van een training naar toepassing in dagelijks leven?  
• Kies voor haalbare strategieën  

o Bijv. niet voor elk doel een therapie of cursus  
o Bijv. maak gebruik van eenvoudige toepassingen binnen de leefgroep  

 
Boomdiagram:  
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3.4. evaluatiewijze  

 
Þ Op voorhand nadenken hoe je zal nagaan of de doelen bereikt worden  

o In functie hiervan kan tijdens het uitvoeren van het IHP info verzameld worden  
 

Þ 3 vormen 
o Productevaluatie 

§ Is het doel bereikt?  
§ In welke mate is het doel bereikt?  
§ Hoe? Bijv. observatie, gesprek, vragenlijst, ...  

o Procesevaluatie 
§ Op welke manier is het resultaat tot stand gekomen?  
§ Is de HV verlopen zoals gepland?  
§ Hoe? Bijv.: observatie, gesprek, ...  

o Evaluatie van de wenselijkheid  
§ Is de wenselijke situatie bereikt of dichterbij gekomen?  
§ Past het doel nog in het algemeen perspectief?  
§ Hoe? Bijv. gesprek, vragenlijst, ...  

 
Þ Bij de eigenlijke evaluatie: Mogelijke conclusies  

o Aanpak continueren 
o Aanpak wijzigen (doelen worden niet bereikt) 
o Doelen wijzigen (doelen zijn niet adequaat)  

 
 
Aandachtspunten  

Þ Integreer methoden voor evaluatie in toepassing van IHP  
o Versus: 1-malig observeren of meten  
o Laat verschillende betrokkenen mee evalueren  

§ Bijv. verwijzing naar therapeut: evaluatie is taak van de therapeut → in IHP kan je opvolging 
hiervan wel opnemen  

§ Bijv. uitvoering van een strategie door leerkracht: 
- Laat leerkracht evoluties bijhouden 
- Maak afspraken over hoe je info verkrijgt via leerkracht  

 

4. Valkuilen en struikelblokken  
 
® HP blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig!  
® Proces van handelingsplanning  

• Botst met neiging tot snel en direct handelen  
• Beperkte betrokkenheid cliënt(systeem) 
• Discrepantie tussen voornemens en uitvoering  

 
Product: handelingsplan  

• Er is geen tijd voor 
• Geen of impliciet plan; niet op papier  
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• Standaardplan 
• Administratieve formaliteit  
• Loopt achter op de realiteit 
• Behandeling staat los van diagnostiek 
• Weinig specifiek en concreet, te vaag en abstract 
• Verschillende deelgebieden niet geïntegreerd 
• Rol en betekenis van de leefgroep/klasgroep onvoldoende aangegrepen  
• Onvoldoende tijd en ruimte voor evaluatie/bijsturing  
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6. Werkcollege 
 

1. Doelstellingen stap 1  
• de student kent het verschil tussen evidence-based practice en practice-based evidence én kan 

beiden naar waarde schatten binnen het veld van de orthopedagogische interventies 
• de student kent de verschillende niveaus van de effectladder met bijhorende omschrijving en 

soorten onderzoek 
• de student kent de basiselementen van een interventie met potentie 
• de student kent de inhoud van de ontstaans- en behandelingstheorie bij veelbelovende 

interventies 
• de student kent de begrippen interne en externe validiteit 

 
 

2. Stap 2 
 

Welke term is niet geassocieerd met niveau 2 van de effectladder?  
• Pictogram Theory  
• Specifieke theorie die verklaart hoe – onder de juiste condities – de bedoelde interventie bij de beoogde 

doelgroep tot gewenste (voorspelde) uitkmosten zal leiden 
• Bevat onder andere een beschrijving van doelgroep, interventie en uitkomst  
• Doeltreffende interventie  

 
ð Program theorie: behandel/interventie theorie 

o Gaat ervover dat je tracht te verklaren hoe een specifieke interventie gaat bijdrage om voor bepaalde 
doelgroep bepaalde uitkomsten te gaan verkrijgen 

o Doelgroep beschrijving, interventie en uitkomst  
o Interventiebeschrijving ook aandacht voor theoretische inhoudelijke principes ® als deze er niet in zit 

dan kom je terug op niveau 1 van de effectladder (louter beschrijven)  
o Doeltreffende interventie: eerst emprisiche data verzamelen , eerst cijfer evidentie om te stellen dat 

de interventie werkt  
o Alle stappen dat erop volgen zijn empirische data verzamelingen maar telkens een trap hoger in 

causaliteit (interne validiteit aantonen van interventie) ® als ik iets bekom met men interventie dan 
moet ik dat effect zoveel mogelijk kunnen toewijzen aan mijn interventie ipv aan toevallige derde 
factoren  

§ Vb natuurlijke rijping, als kind achterblijft op school, zelfs als je niets doet gaat die nog altijd 
verder ontwikkelen 

§ Hoe hoger je op effectladder gaat, hoe meer zekerheid dat het effect te weiden is aan 
interventie en niet aan derde factoren  

ð Figuur: uitkomstbeschrijving, alles wat er tussen zit heeft aantal einddoelen, vb als kind niet geloofd dat het 
kan rekenen, dan zit je met een vertekening en dan zal één doel mss zijn om met een mediator dat idee 
uitdagen  

ð Dus dat doel gaat wel tot een groter finaal doel te bereiken (als de factoren werkzaam zijn = mediator) maar je 
kan niet alles meenemen, wat je bv niet kan benutten is bv als je weet dat ass vaker voorkomt bij jongens -> 
meisjes ervan maken, ja dat gaat dus niet, er zijn dus factoren die verband houden met de uitkomst maar waar 
je niet met kan doen. Ze kunnen wel effect op interventie beïnvloeden ® zijn facoren die heel goed 
gecontroleerd worden in het masterproef ook  
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ð Figuur: wat is er nodig om met een client aan de slag te gaan? Algemene factoren die steeds een postief effect 
hebben zoals bv vriendelijk zijn, maakt dus ni uit welke interventie je deze zou bij gebruiken, steeds hetzelfde 
effect 

ð Specifieke factoren: heel gericht verbonden aan bepaalde interventie 

 
 

Hoe noemt men de observatie dat 2 hoogbegaafde ouders wellicht een kind zullen krijgen met (hoog)gemiddelde 
intelligentie? 

• Selectieve uitval  
• Cliëntselectie  
• Statistische regressie  
• Hello-goodbye effect  

 
ð Statistische regressie verwijst naar de kans dat -ondanks erfelijkheid van intelligentie- een ‘terugkeer’ 

naar een gemiddelde (IQ-) score waarschijnlijker is dan opnieuw een extreem hoge score (in het 
voorbeeld van hoogbegaafdheid). Dit geldt in interventie-onderzoek evenzeer voor extreme scores op 
pre-metingen; zij hebben minder kans om herhaald te worden (en dus te regresseren naar het 
gemiddelde) bij de tweede meting 

ð Intelligentie is normaal verdeeld, dus de kans om in het extreme te zitten is gewoon kleiner wanneer uw beide 
ouders daar al zitten ® dus gewoon statistische regressie  

ð Zie p121 – 124 van hoofdstuk 4 
 

“Goede kwaliteit van de relatie tussen de cliënt en de behandelaar” is een voorbeeld van:  
• Algemeen werkzaam ingrediënt binnen een interventie  
• Niet-beïnvloedbare factor in interventie  
• Inbeddingskenmerk van praktijk gestuurd onderzoek  
• Specifiek werkzaam ingrediënt binnen interventie 

ð Binnen interventietheorie maakt men onderscheid tussen beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare factoren  
o Niet-beïnvloedbaar: geslacht (jongens hebben meer kans op ASS ® je kan geslacht niet veranderen 

om kans op ASS te verkleinen)  
o Beïnvloedbare 

§ Algemeen: aspecten die elke behandeling nodig acht bv. Goede werkrelatie 
§ Specifiek: uniek geassocieerd met bepaalde interventies bv. Relaxatie-oefeningen aan 

angstbehandeling 
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ð Concept inbedding verwijst naar dat we binnen praktijkgestuurd onderzoek de dataverzameling niet als een 
extra gaan toevoegen aan een behandeling maar er deel van laten uitmaken bv. Enkel instrumenten gebruiken 
waar men in de behandeling ook gebruik kan van maken  

 
 

Van Yperen, Veerman en Bijl geven met hun effectladder aan dat evidence-based practice en practice-based 
evidence beiden hun waarde hebben om de effectiviteit van een interventie vast te stellen én te vergroten? 

 
ð Juist 

o Wat we doen op unief is vaak niet mogelijk in praktijk, bv veel vragenlijsten, observaties… en als je dat 
gaat opdringen aan voorzieningen dan is er wss weinig motivatie of ontbrekende data 

o Ipv puur top down te werken, kunnen we practised based kijken wat de effectladder voorstelt  
o Nl. Waarvoor hebben we evidentie? Op welk niveau zitten wel? En dan is het beste om een 

onderzoeksactiviteit op te stellen die één niveau hoger is 
o Heeft mss niet de hoogste standaard  
o En dan kom je met de principes:  

§ Aansluiting: waar zitten we nu en kunnen we nog een stap hoger?  
§ Inbedding: je moet er een onderzoekscultuur binnen voorziening zodat men verder data wil 

verzamelen (als we één stap voort gaan, vragen of ze tevreden zijn over de inhoud – 
tevredenheidsanalyse – kost veel minder moeite  dan 5 vragenlijsten op verschillende 
tijdstippen afnemen 

ð Essentie van de effectladder: er is een top-down en bottom-up spoor naar (uitbereiden van) effectiviteit. 
Beiden hebben hun zwaktes en sterktes. Praktijkgestuurd onderzoek heeft als unieke kracht dat het aansluit bij 
het huidige ontwikkelingsniveau van de interventie en door inbedding en benutting van onderzoeksdaden naar 
een steeds hoger niveau van effectiviteit wenst te gaan 

ð P27-32 
 

Een interventie kan werkzaam zijn (niveau 5) ook al zijn nog niet alle kenmerken van de interventie helemaal 
opgelijst (vb frequentie van sessies en aantal sessies)? 

ð Fout 
ð Beschrijving van de interventie (vb aantal sessies) maakt deel uit van de eerste stap van de effectladder. Dit is 

een noodzakelijke stap om tot een interventietheorie (program theory, niveau 2) te komen die vervolgens 
wordt geoperationaliseerd in empirisch onderzoek dat al dan niet causaliteitsuitspraken kan doen (niveau 3-4-
5). Wanneer de interventie niet volledig is geëxpliciteerd op niveau 1, mis je dus essentiële informatie in 
theorie en empirische data  

ð Als iedereen een interpretatie gaat beginnen toepassen, dan weet je niet wat je van effect aan het berekenen 
bent 

ð Je moet echt een afspraak hebben, soort standaardisering van wat de interventie echt inhoudt 
ð Eens je aan niveau 3-4-5 zit, dan doet de volgorde er iets minder toe, als je dan stap 1 en 2 al hebt gerealiseerd 

dan niveau 5 direct hebben is minder erg, want je bent theoretisch goed gefundeerd aan het werk  
 

3. Stap 3: stappenplan 
® Om te bepalen op welk niveau van de effectladder een interventie zich bevindt, dient men na te gaan of 
er aan de voorwaarden van niveau 1, 2, 3, 4 en 5 voldaan werd. Maak een stappenplan van te onderzoeken 
concrete elementen om na te gaan of aan deze voorwaarden werden voldaan (te beginnen met de voorwaarden 
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voor niveau 1, dan niveau 2, ...). Anders gezegd: welke vragen dien je jezelf te stellen om met zekerheid het 
niveau van de effectladder voor een bepaalde interventie te kunnen bepalen? 

® Logische eerste vraag: zijn bij stap 2 alle onderdelen van stap 1 wel bereikt?  

® Tweede vraag: als je u interventie theorie gaat opstellen met mediatoren en meditoren moeten dan alle 
elementen van stap 1 erin zitten? Nee, kost of kenmerken van degene die het aanbiedt, zijn zaken die puur 
theoretisch nog onderzocht kunenn worden of het een rol speelt maar in praktijk gebeurd dit niet veel  

® Maar contra indicaties: niet geschikt voor jongens of pas vanaf die leeftijd ofzo  

® Praktische zaken kunnen we nog nuttig zijn, vb hoeveel sessies? Theoretisch niet echt van belang maar 
praktisch om niveau 1 dan goed gedocumenteerd te hebben  

® APARTE DIA’S!  
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7. Modellen: evaluatie op niveau van het individu 
 
Evaluatie 

       
Þ Wat wil je evalueren in een interventie? 
Þ Hoe kan je evalueren in een interventie? 

 

1. Evolutie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Voor en na meting om te kijken of we er geraakt zijn 
• Follow up: vragen of alles nog goed gaat? Moeten we opnieuw behandelen? 
• ROM : niet afwachten tot je klaar bent, maar tijdens de behandeling op zeer geregelde tijdstippen informatie 

verzamelen (die info kan helpen om bij te sturen, tijdig van koers veranderen eventueel 
 

2. Routine outcome monitoring (ROM) 
 

• ROM = de methodiek om door het regelmatig verzamelen van gegevens inzicht te krijgen in de 
symptomatologie van de cliënt, de behandeling en het resultaat van de behandeling.  

o Resultaat gaat breder gaan dan symptomatologie 
o Welzijn van verschillende domeinen van het functioneren 

• Synoniemen 
o routine outcome measurement/assessment 
o patient-focused research 
o patient-reported outcome measures 
o measurement-based care 
o practice-based research networks 
o measurement feedback system 
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2.1. Belang van ROM? 

 
® Illustratie belang van tussentijdse informatie adhv 

 
 

2.2. Lambert et al. (2002) 

 
Þ Niveau 5: quasi-experimenteel onderzoek 
Þ Geen randomisering (daarom quasi) 
 
 
 
 
 

 
Outcome instrument = Outcome Questionnaire (OQ-45, Lambert et al., 1996): 

• 45 items, 5 puntsschaal, 5min invultijd, zelfrapportage 
• 3 inhouden: 

o subjective discomfort (intrapsychic functioning) 
o interpersonal relationships 
o social role performance 

• 2 standaarden: 
o Reliable Change Index (RCI) = 14 punten (i.e. verbetering, geen verandering, verslechtering) 

§ Niet elke verandering is een betrouwbare verandering 
§ Kan je berekenen 

o Normscore = 63 puntsgrens (≤63 = functioneren, >63 = disfunctioneren) 
• Algoritme om “on track (OT)” en “not on track (NOT)” cliënten te 

 
Feedbackconditie: 

• Client vult OQ-45 in na elke sessie 
• Hulpverlener ontvangt: 

o Progressiegrafiek 
o Kleurcode: wit (afronden), groen (goede progressie), geel (te 

weinig progressie), rood (geen progressie) 
o Geel en rood = NOT on track 

• Hulpverlener bepaalt zelf verder verloop 
 

Onderzoeksvragen o.a. 
• Leiden tussentijdse metingen (i.e. feedback) conditie tot lagere 

probleemscores? 
• Is dit resultaat verschillend voor OT en NOT? 
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Þ Feedback doet er niet toe als je on track bent 
Þ Maar als je niet on track bent is er een verschil op het einde van de behandeling 
Þ Als je aan iemand die niet on track is de feedback geeft dan heeft dat een positieve invloed 

 

2.3. Voordelen ROM 
 

• Verbeteren behandelresultaten o.b.v. therapeut-cliënt bespreking van systematische feedback van cliënt 
• Snellere detectie van cliënten die “Not On Track” zijn 
• Zelfreflectie hulpverlener aangezien ROM een multidimensioneel uitkomstenmodel beoogt: 

o Klinische evolutie 
o Evolutie van het functioneren (QOL) 
o Cliënttevredenheid over behandeling(sproces) 
o Cliënttevredenheid over therapeutische relatie 

 

2.4. Theoretisch model 

 
Þ Behandeling wordt ook gemedieerd door tevreden 
relatie met therapeut 
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2.5. Operationalisatie uitkomstenmodel 

 
 
Modeltraject o.b.v. genormeerde/gevalideerde       Sneltraject obv niet-genormeerde, korte vragenlijsten ®  
vragenlijsten ® zeer tijdsintensief       Voorzichtgheid bij interpretatie! (soms enige mogelijkheid) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ð Zone van geen verandering (ruis) 
ð Deze vragenlijst meet sterktes (hoe hoger hoe beter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Outcome Rating Scale – volwassene    Sessie Rating scale - Volwassene 
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Outcome Rating Scale – Kinderen    Sessie Rating Scale – kinderen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Outcome Rating Scale – Kleuters 

 
 
 
 
 
 

 
Therapeutentevredenheidsvragenlijst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Verschillende methoden om te evalueren op het niveau van het individu 
 

• Randomiseringstoets 
• Klinische significantie 
• Reliable change index 

 

3.1. Randomiseringstoets 

 
• Tijdsreeksen 

o Bijvoorbeeld: Opdracht aan client ‘hoeveel donkere gedachten heb je gehad?’ 
§ Dagboek bijhouden ® krijg je veel cijfers 

• A = Basismeting; B = Behandeling 
• In voorbeeld: 13 metingen, waarvan 5 A en 8 B 

o Gemiddelde voor A = 13.2 
o Gemiddelde voor B = 2.5 

• Er zijn vele mogelijke A-B verhoudingen te bepalen, ifv interventiepunt.   
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• We zetten A en B op minimaal 3 observaties.  B start dan ten vroegste op dag 4 en A eindigt ten laatste na dag 
10. 

• Gemiddelde berekenen voor A en B voor elk van deze mogelijkheden. 
 
Registratie bijten 

  
ð Interventie tussen meting 5 en 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Þ 13,66667: Gemiddelde score van de metingen voor sessie 4 (dwz gemiddelde van sessies 1, 2 en 3) 
Þ 4,5: Gemiddelde score van de metingen vanaf sessie 4 (dwz gemiddelde van sessies 4 t.e.m. 13) 
Þ 13,35: Gemiddelde score van de metingen voor sessie 5 (dwz gemiddelde van sessies 1, 2, 3 en 4) 
Þ 3,666667: Gemiddelde score van de metingen vanaf sessie 5 (dwz gemiddelde van sessies 5 t.e.m. 13) 

 
Þ 6 = Grootste verschil tussen A en B is 10,7. Dit verschil representeert het verschil in gemiddelde tussen sessie 

1-5 en 6-13; hetgeen samenvalt met het werkelijke interventiepunt tussen sessie 5 en 6. 
De kans om een verschil te vinden dat gelijk is aan of groter is dan dat van het werkelijke interventiemoment is 
1/8 (want 8 verschilmetingen) ofwel 0.125. Dit is nog niet significant (wellicht wel bij langer blijven meten). 
Hoe kleiner de kans, des te groter de waarschijnlijkheid dat het verschil aan de interventie te wijten is. 

 

3.2. Klinische significantie 

 
- Minder metingen 
- Maar 2 punten met elkaar vergelijken 
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Criterium A 
- Volgens deze operationalisatie valt de cliënt aan het einde van de therapie niet langer binnen het bereik van 

de disfunctionerende groep. Dit bereik wordt gedefinieerd als ten minste twee standaarddeviaties verwijderd 
van het gemiddelde van de disfunctionerende referentiegroep. Voor deze bepaling is de scoreverdeling van de 
‘gezonde’ groep niet relevant. Het volstaat het gemiddelde en de standaarddeviatie van de disfunctionele 
groep te kennen. 

 
 
 
 
 
 

- Zit onze cliënt in de gezonde groep of de klinische groep? Cliënt valt links van criterium A, dan is er meer kans 
dat die in gezonde groep valt 

 
 
Criterium B 

- Volgens deze definitie valt de eindscore van de cliënt binnen het bereik van de gezonde groep. Dit bereik 
wordt gedefinieerd als twee standaarddeviaties boven het gemiddelde van deze verdeling. Voor deze bepaling 
dient men slechts het gemiddelde en de standaarddeviatie voor de gezonde groep te kennen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Criterium C 

- De derde definitie van klinische significantie is gebaseerd op gegevens van de twee distributies. Ze stelt dat het 
functioneren na therapie de cliënt korter bij het gemiddelde van de gezonde groep plaatst dan bij het 
gemiddelde van de disfunctionerende groep. Om dit te bepalen wordt een cut-off score bepaald op basis van 
beide vorige criteria. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Berekening criterium C: 

o Als de SD voor beide groepen gelijk is:  

o Als de SD voor beide groepen verschillend is:  
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Voorbeeld 
• Jonas, 21 jaar, aanmeldingsklacht: sociale angst 

o Brief Symptom Inventory - standaardafname bij intake (7/10/2017) 
o Brief Symptom Inventory - afname na 4 behandelsessies exposure met responspreventie (22/12/2017)  

 
 
 
 

o Opzoeken in de handleiding van de Brief Symptom Inventory 
 

 
 
 
 
 

• Criterium A (2SDs onder het gemiddeld van de disfunctionerende groep) 
 
o Samengevat: Het A-criterium levert door de 
grote SD van de klinische groep steeds 
negatieve scores op als kritieke waarde. 
Aangezien de BSI geen negatieve waarden kent, 
is het A-criterium niet zinvol in de verdere 
interpretatie. 
 

 
• Criterium B (2SDs boven het gemiddelde van de controlegroep) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Criterium C 

 
 
 
 
 
 
 

o Interpersoonlijke gevoeligheid:  
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• De ruwe scores op alle relevante schalen van de BSI dalen tussen meetpunt 1 en 2, met uitzondering van de 
ruwe scores op Interpersoonlijke Gevoeligheid die stabiel blijven (hetgeen aantoont dat voortzetting van de 
behandeling hierrond noodzakelijk is). 

• Depressieve stemming: de score daalt van 1,17 naar 0,23. Conform criterium B en C betreft dit een klinisch 
significante verandering met ruwe scores telkens onder de kritieke waarde.  

• Angst: de score daalt van 0,83 naar 0,62. Hoewel de score van 0,62 potentieel binnen de gezonde range valt 
(criterium B), toont criterium C aan dat deze score in se niet voldoet aan het criterium van klinisch significante 
verandering. Wellicht zorgt de exposure-oefening in deze fase nog voor een herhaaldelijke (uitgelokte) 
angstbeleving waardoor nog steeds angst gerapporteerd wordt.  

• Totaalscore: de score daalt van 0,57 naar 0,42. Conform criterium B en C betreft dit een klinisch significante 
verandering met ruwe scores telkens onder de kritieke waarde.  

 
 
Opgelet: 

• In alle voorbeelden tot dusver staat een hogere score gelijk aan een meer klinisch profiel 
• Echter, in sommige vragenlijsten is een lagere score geassocieerd met een meer klinisch profiel (bv. QoL). In 

dat geval keert ook de te overwegen richting van A, B en C om voor een correcte interpretatie! 
 

 

3.3. Reliable change index 

 
• Klinische significantie zegt weinig indien het startpunt al kort bij ‘normale’ range zit. 
• Daarom ook relevant om te weten of er daadwerkelijk een ‘betrouwbare verandering’ was (= reliable change) 
• Hierbij wordt rekening gehouden met de ‘onbetrouwbaarheid’ van het instrument. Kwestie dat veranderingen 

niet gelegen zijn aan fluctuaties door onbetrouwbaarheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sdiff = standaardfout van de verschilscore 
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ð Verandelringen groter dan 0,388 op de BSI zijn ‘betrouwbaar’!! 

 
 

4. Break out groups 
 
Opdracht randomiseringstoets 

• Casus: Jana, 18 jaar 
• Registratie: schoolwerk ’s avonds controleren (niets vergeten beantwoorden, geen typfouten, geen 

rekenfouten) 
• Interventie o.a. gericht op exposure met responspreventie, werd na dag 6 opgestart en verschijnt dus vanaf 

dag 7 in de grafiek. 

 
• Bereken aan de hand van de randomiseringstoets of de exposure met responspreventie een significante 

impact heeft op het gedrag van de cliënte. Interpreteer het resultaat. 
• Zet hiervoor A en B op minimaal 3 observaties. 

 
 
Opdracht klinische significantie 

• Casus: Jelle, 16 jaar, schoolgaand 
• Vragenlijstafname ZVAH door Jelle ingevuld 
• Interventie focust op het huidig functioneren van aandachtsproblemen. 

o Score voor de behandeling: 15 
o Score na de behandeling: 6 

• Interpreteer de klinische significantie en betrouwbaarheid van het interventie-effect. 
• Noot: gebruik voor de RCC de SD van de gezonde populatie 
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                        Deel 2: Methodieken    

      
 

  



 
 

65 
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8. Vragenlijsten en interviews 
 

1. Methodieken 
 

• (Tests) 
• Vragenlijsten en interviews 
• Observatie 
• Gespreksvaardigheden 
• Functieanalyse 

 

2. Diagnostische cyclus 
 
• Legende 
• Anm: aanmelding 
• KA: klachtanalyse 
• PA: probleemanalyse 
• VA: verklaringsanalyse 
• IA: indicatieanalyse 
• Adv: advies 
 
 

Þ Deze les focussen op onderkennende diagnostiek 
Þ Kan ook bij andere fases, maar deze les voor onderkennende 

 

3. Beoordeling instrumenten 
 

• Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek (KcD) 
o Achterstand ivm COTAN want dat bestaat veel langer 

• Sectie Psychodiagnostiek – Belgische Federatie van Psychologen 
o BFP sectie Psychodiagnostiek (BFP Psychodiagnostiek) 

• Coördinatie Antwerpen Psychodiagnostiek (CAPvzw)  
o Ook bezig met diagnostiek en soms instrumanten 

• Prodia  
o Kwaliteitsbeoordeling van instrumenten die in het onderwijs gebruikt worden 

• Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) 
o Betekent niet dat dat representatief is voor Vlaanderen 

 
~EFPA, vertaald door KcD (leidraad op Europees niveau) 

• Kwaliteit van de uitleg 
• Kwaliteit van het testmateriaal 
• Normen 
• Betrouwbaarheid  
• Validiteit 
• Kwaliteit van computergegenereerde rapporten 
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4. Vragenlijsten (Oosterlaan & Veerman, 2014) 

 
• Items 

o Je kan kijken op verschillende niveaus (bv op totale niveau, factoren onder, uit welk items bestaat het 
totaal en welke op factor niveau?) 

• Informanten 
o Proberen multi informant 

• Factoren 
o Achtergrond van factoren nagaan is ook belangrijk 

• Normen  
o Zijn ze recent genoeg? 

• Betrouwbaarheid 
• Validiteit 

 

5. Screeningsinstrumenten 
 

5.1. Gebruik 

 
• Klinisch 

o Begin hulpverleningsproces: probleemanalyse 
o Follow-up  
o Evaluatie interventie 

• Onderzoek 
• Beleid en organisatie 

 

5.2. Probleemanalyse met screeningsinstrumenten 

 
• Informatie over aard en ernst van problemen 
• Problemen ordenen 
• Problemen benoemen 
• Eventueel visie van verschillende betrokkenen inventariseren en vergelijken 

 

5.3. Wat kan met screeningsinstrumenten NIET? 

 
• ‘Diagnose’ stellen  
• Problemen begrijpen 
• Problemen behandelen 
• Geen enkel screeningsinstrument is perfect 

o Altijd foutemarge 
o Nooit je kritische kijk uit het oog verliezen 
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5.4. Validiteit van screeningsinstrument 

 
 

 
ð Verhouding van A tov A+C 
ð De mate waarin het instrument in staat is de positieve gevallen 
eruit te vissen 
 
 
 
 
 

 
 

 
ð Verhouding van D tov B+D 
ð De mate waarin het instrument in staat is de negatieve 
gevallen eruit te vissen 
 
 
 
 
 

 
 
 
ð A tov van A+B 
ð Gegeven een positieve score op een instrument wat is de kans 
dat die persoon daadwerkelijk dat probleem heeft 
 
 
 
 
 

 
 
 
ð D tov C+D 
ð Wat is de kans dat het kind of persoon geen probleem heeft  
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Voorbeeld 
 

Þ Je wil die 70 en 880 zo hoog mogelijk hebben 
Þ sensitiviteit: 0,7 
Þ specificiteit: 0,98 
Þ specificiteit is hoger dan sensitiviteit 
Þ Positive screen nog best grote kans dat die niet juist is 
Þ Negatieve screen is wel goed 
Þ Specificiteit hoger dan de sensitiviteit  
Þ Je moet keuzes maken (je kan er 1 maximaliseren) 

 
Voorbeeld 

• CDI versus KID-SCID (Dreesen et al., 1998) 
• CDI: klinische grensscores 
• KID-SCID: classificaties 

 
• Grensscore 13 overidentificatie 

o Je grens te laag = te veel identificeren 
• Grensscore 19 onderidentificatie 

o Grens te hoog = veel missen 
• Grensscore 16 optimaal 
• MAAR: gedifferentieerd gebruik van klinische grensscores 

 
Voorrang geven aan sensitiviteit of specificiteit 
® Afhankelijk van gebruiksdoel!! 
 
Je werkt in voorziening met mensen met een beperking, je bent daar met gedragsproblemen bezig. Je gaat daar 
vragenlijst afnemen die gedragsproblemen in kaart brengt. Daar zijn verschillende mogelijke cut offs te hanteren. 
Bij de ene een hoge sensiviteit en de andere een hoge specificiteit. De orthopedagogoog wil een goed diagnostisch en 
interventie beleid ontwikkelen rond gedragsproblemen in de voorziening. En die gaat nu die vragenlijst niet afnemen 
om zicht te krijgen op populatie maar gaat dat gebruiken als een soort van eerste stap om daarna meer dieper 
onderzoek te doen bij die mensen die mogelijk gedragsprobemen hebben. Er volgt sowieso nog een diepergaand 
proces. 
=> SENSITIVITEIT! 
Je kan beter in het begin er teveel hebben, zodat je ze verdere zorg kan bieden dan iemand van die zorg ‘afnemen’ 
omdat je niet iedereen mee hebt 
 
Stel interventie voor mensen met ernstige psychische moeilijkheden (kostelijk en vermoeiende) 
=> Hier is het wel belangrijk om specificteit te maximaliseren 
 
ROC – analyse 

• ROC = Relative Operating Characteristic 
• ROC-curve: sensitiviteit op Y-as, 1-specificiteit op X-as 
• AUC = Area Under the Curve2, geeft discriminerend vermogen weer 

o .50 à geen discriminerend vermogen 
o .90-1.00 à uitstekend 
o .80-.90 à goed 
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o .70-.80 à redelijk 
o .60-.70 à matig 
o .50-.60 à onvoldoende 

• Hoeveel van de gevallen zitten onder de curve? (AUC) 
• Je wil dat gebied zo maximaal mogelijk hebben (ideaal is bijna 1) 
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9. Gespreksvaardigheden 
 

4. Empirische cyclus diagnostiek en interventies  
 
Het gebruik van gesprekken:  

- Bij diagnostiek  
- Bij interventies  

 

5. Conceptueel overzicht cursus Bachelorvak  
 

 

 
Gespreksvaardigheden = parafraseren, concretiseren, samenvatten, gevoelens reflecteren, herhalen, intonatie…  

 
Duidelijke voorstelling van het cyclus proces  
® naargelang waar ge zit gebruik je andere gespreksvaardigheden  
 
® We starten met een relatie op te bouwen met iemand maar die 
vaardigheden moet je wel blijven volhouden en onderhouden  
® Erna komen er weer andere gespreksvaardigheden bij  
 

 

6. Intakegesprek  
 

® Mensen op voorhand uitnodigen voor een intakegesprek (VOOR opname)  
® Onszelf voorstellen, vragen waarom ze op de wachtlijst staan en zichzelf voorstellen  

6.1. Doelen  

ð Opbouwen werkrelatie  
ð Problemen verkennen + verwachtingen verkennen 
ð Eerste ordening in problemen aanbrengen 
ð Kader uitzetten werking (bv. kind én ouders) + eerste expliciete formulering hulpvragen/doelstellingen (omvat 

al eerste stap van begeleiding/behandeling) 
o Steeds op niveau van kind uitleggen  
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6.2. Gespreksvaardigheden  

 
Luistervaardigheden  

ð Aandachtgevend gedrag 
o Écht luisteren, (non-) verbaal  

ð Meer selectief ingaan op 
o Vragen stellen, parafraseren, gevoel reflecteren, concretiseren... 

 
Regulerende vaardigheden  

ð Openen van gesprek 
ð Bedoeling uitzetten 
ð Hardop denken 
ð Herformuleren in doelst. 
ð Tekst en uitleg over manier van werken 
ð Afsluiten van gesprek 

 

7. Opnamegesprek  
 

® Essentieel voor opbouw werkrelatie  
® Iedereen is hier ook heel zenuwachtig ® door praktische dingen kunnen we iedereen gerust stellen  

 

7.1. Doelen  

ð Verwelkomen en geruststellen 
ð Inzoomen op de praktische dingen van elke dag: uitwisselen informatie (opstaan, eten, zelfzorg, huiswerk, 

hobby’s...) ® hele gewone dingen 
ð Uitzetten “zorg op maat”, opbouwen vertrouwensrelatie (“we hebben het goed voor met jou” “we nemen de 

zorg voor jouw kind ter harte”) 
ð Geen tweede intake en toch kader uitzetten: omgang/procedure bij agressie... 

o Vb als je hier iets weggooid dan hebben we een ruimte waar je rustig kan worden  
ð Overlopen en tekenen opnamecontract 
ð Telefooncontact stimuleren + eerste afspraak vastleggen 

 

7.2. Gespreksvaardigheden  

ð Zeer sterk investeren in opbouw werkrelatie via sterke inzet van empathie én regulerende vaardigheden  
ð Tegelijkertijd blijvende aandacht voor basis-luisterhouding  
ð Ideaal om eerste voeling te krijgen (exploreren) met het cliëntsysteem via het overlopen van zeer alledaagse 

zaken 
 

8. Eerste fase: Explorerende gesprekken  

8.1. Doelen  

ð Leren kennen van de eigenheid van het kind, van de ouders, van het gezin als geheel (in de ruimere context) en 
de interactie op elkaar 

o Sterk pedagogisch perspectief: niet alleen kind maar ook context  
ð Inzicht krijgen in de dynamieken die spelen, in de patronen die zijn ontstaan tussen ouder en kind 

o Het zijn die patronen die we gaan proberen te veranderen  
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We willen voeling krijgen met de lagen boven én onder de ijsberg  
cf. ijsberg van McClelland: lagen in ons denken en handelen 

 
® We moeten naar de onderste lagen 
gaan  
® We moeten beeld krijgen van hoe 
de situatie draait in een gezin (dit 
doen door beeldsspraak uit te 
vergroten)  
 

 
® in de explorerende fase gaan we dan opzoek naar een ander perspectief om daarnaast te zetten (door vb de 
beeldspraak om te vormen)  
 

8.2. Gespreksvaardigheden  

ð Blijvend investeren in goede basishouding (empathie, echtheid en aanvaarding) en luistervaardigheden 
o Van diagnose-receptmodel naar samenwerkingsmodel 

ð Meer specifieke vaardigheden om in deze fase meer diepgaand te verkennen en exploreren 
o Nuancerende empathie, interpreteren, confronteren, heretiketteren, directheid inzetten, informatie 

geven... 
 

Specifieke gespreksvormen:  
ð Ontwikkelingsanamnese 
ð Opmaken van genogram 

 

9. Eerste evolutiegesprek  
 
® a.h.v. het dialoogmodel (Maurer & Westermann) 
® faciliteert dialoog  

• Tussen hulpverleners onderling 
• Tussen hulpverleners en cliënten (volwassenen & kinderen) 
• In elke fase van het hulpverleningsproces 

 
® Eerst bespreken met het volledig team, erna terugkoppelen naar de ouders en kinderen (dit is ons idee, kan je u 
hierin vinden?)  

• We schrijven letterlijk het dialoogmodel op terwijl we het uitleggen aan de cliënten  
• We zetten een soort van baseline uit (we denken dat het hierrond draait en dit willen we veranderen)  

 
Dialoogmodel (N. Vliegen)  

1. De dialoog centraal: Over ‘wat er speelt’ en ‘wat er te doen valt’ 
2. Een ‘gemeenschappelijk verhaal’ kernachtig samengevat in een beeld 
3. Informatie ordenen, samenhang aanbrengen, richting bepalen 
4. Komen tot een gedeeld perspectief: hoop en vertrouwen  
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3 belangrijke ingrediënten (N. Vliegen)  
1. Goed begrip  

- Basishouding luisteren en observern  
- Gespreksvaardigheden  

2. In dialoog gaan in gewone taal  
- Gespreksvaardigheden  
- Integreren ifv een doel  

3. Visualiseren  
- Nieuwe integrerende vaardigheid  

 

10. Tweede fase: interventie-gesprekken  
= fase van wens tot verandering (hierna de fase waarin je actief gaat veranderen)  
 
Fase van behandeling  

® Van samenwerking naar zelfsturing 
® Via ervaren van rust, veiligheid, begrip en erkenning (wat we nodig hebben om bereid te zijn tot verandering)  

o Naar stimuleren van de bereidheid tot verandering  
o Naar fase van actief experimenteren, oefenen, veranderen 
o Tot inzetten van transfert, stabiliseren en vasthouden… 

 

10.1. Doel:  

ð We zetten een spiegel voor; neen, geen veroordeling; wel samen kansen zoeken naar verandering 
o Kan in het begin wel pijnlijk zijn (en is ook een proces op zich)  

ð We verruimen het verhaal/context, brengen andere perspectieven binnen; loskomen van ‘kind als 
probleemkind” 

ð We gaan in op krachten, zetten in op terug zuurstof 
ð We confronteren --- we dragen 
ð We zetten in op maken van verbinding, meer nabijheid, komen tot een gezamenlijk nieuw verhaal 

 

10.2. Gespreksvaardigheden  

ð Erkennen, herkennen, spiegelen, confronteren, herbenoemen, geruststellen, humor, grenzen trekken... 
ð Gebruik metaforen, laten ervaren van verandering, motiverende gespreksvoering, creëren van ervaringen… 

o Alle gespreksvaardigheden die je inzit om uw cliënt te overtuigen van het belang van verandering  
ð Bekrachtigen, adviseren, uitleggen, huiswerk geven, modelen, samen reflecteren/mentaliseren, stiltes laten... 
ð Terugblikken, laten verwoorden, integreren...  

 
Meer specifiek:  

A. Orthopedagogische gespreksvoering  
- = de theoretische onderbouw en de principes van pedagogische hulpverlening die nodig zijn in het 

werken met gezinnen waarin opvoedingsproblemen voorkomen. Aan de grondslag ligt een 
opvoedingstheorie en een visie over hoe men met gezinnen waarin opvoedingsproblemen ervaren 
worden, methodisch aan de slag kan gaan (Hellinckx, 2002) 

- Geneigd om aan de bovenkant te blijven  
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B. Gezinstherapeutische gespreksvoering 
- = het psychotherapeutisch werken met gezinnen waarin het gedrag van mensen begrepen wordt 

vanuit het systeem waarin ze leven, in het bijzonder de context van het eigen gezin en de ruimere 
familie. Psychisch lijden wordt geherdefinieerd in relationele termen, de sociale context wordt 
betrokken en men tracht verbindend te werken (Sprenkle, Blowe & Dickie, 1999) 

- Kijken naar onderkant om van daaruit het handelen en functioneren op elkaar af te stemmen  
 

Orthopedagogisch gesprek Gezinstherapeutisch gesprek 
• Meer inhoudsgericht 
• Concreet gedrag kind - opvoedersgedrag ouders 
• Vraag gestuurd 
• Oplossingsgericht  
• Samenwerking m.b.v. handelingsplan 

 

• Meer procesgericht 
• Meer op zoek naar betekenis achter gedrag 
• Wat is vraag achter vraag 
• Gericht op verbinding, komen tot nieuw 

gezinsverhaal 
• Therapeutische werkrelatie 

 
 

Casus ter illustratie 
• Jongen, 9 jaar, MFC, zeer ernstige gedrags- en emotionele problemen, encopresis, alleenstaande moeder, 

broer 2 jaar, multi-problemgezin, ernstig getraumatiseerde vrouw 
• Ruimte voor ‘haar’ verhaal, begrijpen zonder correctie, erkenning, haar dragen, haar eigenwaarde 

aansterken 
• Samen woorden zoeken aan wat ze meedraagt uit verleden, sterktes, grenzen 
• Verbinding team: begrijpen, tempo afstemmen 
• Steeds linken leggen met zoon, moeder in co-positie, goede-moeder-ervaringen 
• Relatie met zoon wordt bespreekbaar 
• Samen zoeken naar specifieke ped. vraag en bijpassend ped. aanbod 
• Start aanpassing pedagogisch handelen 
• ... 
 

® In het begin eerst gezinstherapeutisch  
® tegen einde meer vraag en aanbod gericht (pedagogisch kader)  

 

11. Afrondend gesprek  
 
Tegen einde van opname: zorgoverleg in kader van verdere opvolging  
Vb: zorgoverleg met school / zorgoverleg met de vrwijzer/ambulante theapeute  
 

11.1. Doel:  

ð Samen terugkijken naar 
ð Samen stilstaan bij het hier en nu 
ð Samen vooruit kijken 

 

11.2. Gespreksvaardigheden:  

ð Houvast geven  
ð Het “samen” samen loslaten  
ð De deur ophouden  



 
 

77 
 

12. Opvolggesprek  
 
Na 4 à 5 weken 

ð Blij weerzien, nieuwsgierig 
ð Hoe is het? Diepgaand inzoomen op huidig functioneren 
ð Exploreren transfert en vasthouden van het geleerde 
ð Link leggen met verdere opvolging 

 
 

13. Voorbeeld examenvraag  
 
Voorleggen casus 
bv. jongen, 11 jaar, behandelopname opgelegd door jeugdrechtbank omwille van ernstige zorgen 
ontwikkelingsachterstand, groeit op bij moeder en oma, wordt vaak niet naar school gebracht, moeder heeft geen 
problemen met zoon, hij is een lieve en behulpzame jongen, begrijpt niet waarom hij moet opgenomen worden, 
binnen-brengen op maandag verloopt steeds zéér moeilijk, hij blokkeert, sluit zich op in kamer… Eenmaal in leefgroep 
zien we een onzekere jongen, die echter openstaat voor nieuwe ervaringen en een grote leerbaarheid vertoont.  
 
Toepassen van de theorie rond gespreksvaardigheden op déze concrete casus, is steeds een proces in verschillende 
stappen 
bv. ontwikkelingsstimulering zal in deze casus pas zin hebben als moeder zelf ook het belang en de zinvolheid ervan 
kan inzien. Welke gespreksvaardigheden zou u inzetten om in de eerste fase van de behandelopname de 
samenwerkingsrelatie met deze moeder op te bouwen? Motiveer je antwoord. 
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10. Functie – analyse  
 

1. Wat is functieanalyse  
 
Probleemgedrag = zinvolle reactie is op een betekenisvolle situatie 
® De functie/zin/betekenis van probleemgedrag volgt uit de leergeschiedenis! 
® Leergeschiedenis heeft twee componenten (Mowrer, 1947): 
® We gaan opzoek naar de persoonlijke betekenis van bepaalde situaties  
 
Functieanalyse: 

ð Klassieke component: [VP → OP] → VR 
o = problematische betekenis 

ð Operante component: Sd . R → Sr 
o = manier van omgaan met betekenis 

 

2. Klassieke component  

2.1. Universeel noden model  

 
Er zijn heel veel combinaties mogelijk maar dit zijn de 
meest voorkomende noden  
 
Je gaat aan uw mens-, wereld-, en zelfbeeld bepaalde 
betekenissen koppelen die maladaptief kunnen zijn  
 
 
 
 
 
 
 

Basisschema rond verbondenheid  
- Ik ben onsympathiek, ongewenst, zal verworpen of verlaten worden, zal altijd alleen zijn 
- Ik ben niet de moeite, onaantrekkelijk, lelijk, saai, heb niets te bieden 
- Ik ben anders dan de anderen, zwak, niet goed genoeg om graag te worden gezien door de ander, een nerd 
- Niemand gaat voor mij zorgen 

 
Basisschema rond competentie 

- Ik ben slecht, onverantwoord, waardeloos 
- Ik ben gevaarlijk, giftig, slecht, onmenselijk 
- Ik ben onbekwaam, inefficient, incompetent, kan niet omgaan met moeilijkheden 

 
Basisschema rond autonomie  

- Ik ben machteloos, heb geen controle over mijn leven, zit in de val 
- Ik ben kwetsbaar, zwak, afhankelijk, makkelijke prooi 
- Ik ben minder waard, een mislukking, niet goed genoeg, zwak, ondergeschikt 
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Klassieke component  

ð De OP: Onvoorwaardelijke prikkel 
o Prikkel die frustratie, onzekerheid, oncontroleerbaarheid en conflict uitlokt 

ð De VR: Voorwaardelijke reactie 
o Tijdens het leermoment: pijn/frustratie 
o Na het leren/conditioneren: de angst/anticipatie van/voor pijn 

ð De VP – OP link 
o Sequentieel verband: wanneer je effectief een link verwacht 

§ Vb eten bij de bel  
o Referentieel verband: enkel bepaalde emotie die wordt uitgelokt door link   

§ Vb verkrachting bij bepaalde geur  
 

3. Operante conditionering  
 

3.1. Universeel noden model  

 
 
® Hoer ermee wordt omgegaan komt aan bod in het operante deel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2. Operante component Sd . R → Sr 
ð Sd of S∆  Antecedent Discriminatieve stimulus 

o Sd = situatie waarin gedrag wordt aangeleerd 
o S∆ = situatie waarin gedrag wordt afgeleerd 
o = situatiebeschrijving (bepaald of iemand het gedrag gaat stellen of niet) 
o De stimulus discrimineerd tussen bepaalde gedragingen  

 
ð R  Behavior Respons/Operant 

o Concreet waarneembaar gedrag (of gedachte) van persoon die gedrag leert 
o m.a.w. niet gehoorzamen is geen R; wat doet kind dan wel? (niet niet-gedrag) 

 
ð Sr   Consequent Consequente stimulus/Gevolg 

 
6 LEERWETTEN:  

1. Sd . R   ®   +SPOS  Positieve bekrachtiging 
2. Sd . R   ®  -SNEG  Ontsnapping (neg. bekrachtiging) 
3. Sd . R   ®  °SNEG  Actieve vermijding (neg. bekracht.) 
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4. S∆ . R  ®  -SPOS  Negatieve straf 
5. S∆ . R  ®  +SNEG  Positieve straf (passieve vermijding) 
6. S∆  . R  ®  °SPOS  Extinctie 
 

Voorbeelden bij leerwetten:  
1. Discriminant: thuis vuile auto R= auto wassen -> 5 euro krijgen  

• Gevolg: dat als jongen in de toekomst zelfde Sd gaat zien, dat de auto ga wassen omdat die aanneemt 
dat die +s gaat volgen  

2. Sd: lange werkdag, R= dafalgan nemen --> hoofdpijn neemt af (hoofdpijn dat er al was gaat afnemen) 
(hoofdpijn is iets negatief dus SNEG)   

3. sd: lange werkdag, R= dafalgan nemen -> hoofdpijn is weg maar je moet naar een feest dus je gaat na 3u al 
een nieuwe dafalgan (je gaat preventief een dafalgan te nemen)  

• Andere gaan ervoor zorgen dat kans gaat afnemen dat je gedrag gaat stellen  
4. s^: niet in huis spelen met bal, R: kind speelt toch met bal -> Chinese vaas breekt en moet betalen (geld in de 

spaarpot is iets positief voor kind -> SPOS) maar er gaat geld uit dus daarom de –  
5. Moeder gaat pedagogische tik geven, tik is iets negatief en het is iets dat erbij komt 
6.  s^: verliefd op buurmeisje R stuurt kaartje °Spos: geen reactie (het verwachte kaartje blijft weg, maar het 

kaartje is wel iets positief) 
 
 

Legende:  
• +: bepaalde consequent, gevolg zal optreden  
• -: bepaald gevolg gaat afnemen tot zelfs verdwijnen  
• °: bepaald gevolg gaat niet optreden (uitblijven van 

consequent)  
• POS/NEG: bepaald consequent is ofwel positief/negatief voor persoon  
• Contigent: deze bepalen het gedrag  
• Niet-contigent: deze moeten meer gewicht krijgen (uitdaging binnen therapie)  

 
Sd = discriminatieve stimulus 

® Context waarbinnen bepaald gedrag functioneel is 
o èEssentie van de context moet gevat worden in Sd 
o Kunst is om deze stimulus zo precies mogelijk te bepalen  

® Motivationele component, geen oorzaak!  
® Betekenis via klassieke conditionering 

o Als je een goede klassieke conditionering hebt, weet je wat uw Sd gaat zijn 
o Sd ≈ alles wat je hebt opgeslagen van zaken die je geleerd hebt  

 
 
® Het is door veel observaties naast elkaar te leggen dat je opzoek kan naar het gedeelde  
® door de vele situaties kan je een patroon zien  
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3.3. Oefening 1  

Ondanks de instructie noteert een leerling geen tussenstappen meer bij het uitwerken van een vraagstuk met 
gemiddelde moeilijkheidsgraad. De leerling stelde immers vast dat bij een correct antwoord, de tussenstappen niet 
langer worden nagelezen door de leerkracht en dus ook niets extra opleveren behalve meer werk voor de leerling. 

® Leert de jongen iets aan? Of leert de jongen iets af?  
 
Oplossing:  

ð SΔ . R è °SPOS 
ð SΔ  : Een vraagstuk met gemiddelde moeilijkheidsgraad waarbij de instructie wordt gegeven tussenstappen te 

noteren 
ð R: Het noteren van tussenstappen bij een examen 
ð °SPOS: Extra beloning (SPOS) wordt niet langer gegeven voor het noteren van tussenstappen (°S) bij een correct 

antwoord 
ð Dus: de leerling heeft afgeleerd tussenstappen te noteren (“noteert geen tussenstappen meer”) bij een 

vraagstuk met gemiddelde moeilijkheidsgraad omdat deze inspanning toch geen extra punten oplevert. 
 

3.4. Oefening 2 

Een leerling met ADHD voelt veel innerlijke spanning wanneer hij lange tijd in de les moet stilzitten. De leerling vraagt 
daarom na ieder uur of hij het raam even mag openen of sluiten omdat hij het te warm/koud vindt. 
 
Oplossing:  

ð Sd . R è -SNEG 
ð Sd  : Een leerling met ADHD met als kenmerk innerlijke onrust, in een klascontext 
ð R: Van en naar het raam lopen om het te openen of sluiten. 
ð -SNEG: Door de extra beweging die de leerling kan nemen zal de spanning (SNEG) afnemen (-S). 
ð Dus: de leerling heeft geleerd om toch een vorm van beweging te vinden die geoorloofd is in een klascontext 

én die ervoor zorgt dat hij wat opgebouwde onrust kwijt kan. 
 

3.5. Oefening 3  

Een leerling is vuil gebekt in de les fysica, waardoor hij de klasgenoten op zijn hand krijgt, maar is in de les Nederlands 
de voorbeeldigheid zelve en let in stilte op 
 
Oplossing:  

ð Sd . R è +SPOS (voor fysica) en Sd . R è ?S? (voor Nederlands) 
ð Sd  : De les fysica 
ð R: Vuil gebekt in de les zitten 
ð +SPOS: klas op zijn hand krijgen (positieve aandacht krijgen) 
ð (Bij Nederlands hebben we te weinig info)  
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4. Illustratie  
Jim is een 22-jarige jongeman. Hij is een goede student binnen een professionele bacheloropleiding en heeft een 
stabiele relatie. Zijn vrije tijd vult hij vooral sportief in. Tijdens zijn stage loopt het plots fout: Jim ziet die stage niet 
meer zitten en kondigt bij zijn ouders aan dat hij met stage en zelfs met studies wil stoppen. Zijn ouders begrijpen het 
niet, staan hem toe om de stage te onderbreken maar eisen dat hij volgend academiejaar terug de studies zal 
opnemen. Jim is opgelucht met die ademruimte maar blijft bij zijn standpunt om niet verder te studeren. Hij trekt zich 
in de weken die volgen ook steeds meer terug; hij stopt met sporten, wimpelt vrienden af en neemt de telefoon niet 
meer op. Jim wil liefst in alle rust de avonden op het kot van zijn vriendin doorbrengen. Op initiatief van zijn 
verontruste vriendin klopt hij aan bij een hulpverlener. 
 
Welke behandeling lijkt je in deze fase het meest aannemelijk? 

A. CGT voor depressie 
B. Studieloopbaanbegeleiding 
C. Gezinsgesprek bij systeemtherapeut 
D. Blootstelling (exposure) aan sociale beoordeling 

® Pas als je het methodisch gaat bekijken zie je bepaalde patronen  
 

4.1. Eerste generatie gedragstherapie (klassiek)  

 
® Aard van relatie moet in de essentiële 
stimulus staan  
 
Wat prikkelt die VP?: Herinnering aan 
grootvader die opmerking geeft/klasgenoten die 
hem uitlachen  
 
® Dit is de klassieke onderbouw!  
 

 
 
® Dit is dan bovenbouw  
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Klassiek & operant  
• VP   Psycho-educatie (CS in kaart brengen) 
• VP/OP  Exposure (in vivo/in vitro) 
• VR   Ademhalingsoefeningen (vooraf leren ademhaling onder controle te brengen)  
• °S-/-S-   Responsepreventie (oefening doen zonder veiligheidsgedrag te kunnen stellen)  

 
® Hard inzetten op: WAAR ben je nu eigenlijk bang voor? Zodat hij weet waarvoor hij aan het trainen is  
 

4.2. Tweede generatie gedragstherapie (cognitief)  

 
• Gaan cognitie veel meer op de voorgrond plaatsen  
• In bepaalde situaties komen bepaalde gedachten, deze 

gedachten gaan onze gevoelens leiden  
• Oplossing: iemand leren anders na te denken over de 

situatie  
• Wetenschappelijk onderzoek: mensen met sociale angst 

hebben een verhoogd bewustzijn en gaan meer de spot op 
zichzelf zetten  

 
Cognitieve herstructurering 

• Assumptie: 
• Denken è Voelen è Doen  
• Therapie: 

o Anders denken è  Anders voelen è Anders doen 
• Hoe? 

o cognities vangen 
o cognities uitdagen 
o cognities herstructureren  

è Via  
• Gedragsexperimenten: op voorhand ook vragen wat ze denken dat er gaat gebeuren en wat ze gaan besluiten 

als dat niet gebeurd.  
• Rechtbanktechniek: 2 advocaten en 1 rechter: discussiëren rond argumenten voor en argumenten tegen en 

dan op het einde een conclusie trekken  
• Meerdimensioneel denken: zeggen welke waarde belangrijk zijn en jezelf daarop beoordelen op een schaal 

van 1 tot 10. Daarna doe je dit voor klasgenoten zodat je jezelf kan relativeren en nuance aanbrengen in je 
denken (het is niet alles of niets)  

• Aandachtstraining: verhoogd zelfbewustzijn door er een breekpunt in te brengen (5dingen die je ziet, 5 dingen 
die je hoort..). Je gaat uw bewustzijn naar de wereld richten.  

• Videofeedback: bekijken hoe je werkelijk reageert  
• Gedragsexperimenten  
• Uitdagen gedachten video  
• … 
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4.3. Derde generatie gedragstherapie (ACT)  

 
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 

® Experiëntiele vermijding is belangrijkste oorzaak van psychopathologie (o.a. waardengericht leven) 
o Heel fel op waarde gericht! ® Wat zijn uw basiswaarden en waar wilt ge voor leven? De dingen die je 

niet kan veranderen laat je naast u liggen (acceptance)  
o Begrafenisrede 
o Hier rust Jim hij was … 

 

5. Concrete werkwijze  
 

5.1. Topografische analyse (aanpak voor operant gedeelte)  

 
Stap 1: informatie verzamelen 

• S-R-S ketens opstellen bij bespreking van een kritisch incident 
o Wie leert wat … 

• Moeder zegt “huiswerk maken” è kind huilt è moeder zegt “ok, doe het dan na het eten” 
è kind stopt met huilen en speelt verder 

• R (moeder geeft toe) è -SNEG 
• R (kind maakt scène) è °SNEG of +SPOS 
•  Beiden stellen gedrag en ervaren consequenten 
•  Steeds nagaan wat beide partijen leren (het gaat niet alleen over het kind)  

• ABC-schema’s opstellen van doelgedrag R aan de hand van dagboek of observatieschema 
o Heel belangrijk om zoveel mogelijk voorbeelden te hebben  

• Observaties decoderen in ABC-schema 
 
Stap 2: essentiële informatie uit voorbeelden deduceren 

• Essentie van antecedenten = discriminatieve stimulus 
• Essentie van (probleem)gedrag 

o Gradaties! 
• Operante leerwetten die contingent zijn 
• Operante leerwetten die niet-contigent zijn 

 

5.2. Basisschema’s identificeren (aanpak voor klassiek gedeelte)  

 
• Probleem met schema’s: triggeren te pas en 

te onpas bepaalde gedachten in situaties  
• Automatische gedachten ≠ rationele 

gedachten  
o Ik ben nooit.. (heel extreem)  

• Je gaat trachten te begrijpen WAAROM 
iemand dat heeft aangeleerd en wat dat zegt 
over de betekenis van zo’n situatie  
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Automatische gedachten: 
• Negatieve gedachten over jezelf, je wereld, of je toekomst 
• AG worden niet afgewogen zoals andere gedachten, maar ze worden automatisch aangenomen als waar 

è Hoor je in denkfouten als emotioneel redeneren, zwart-wit denken, personaliseren, catastrofiseren, … 
 
Neerwaartse pijl techniek als basis om schema’s op te sporen:  

• Als de gedachte juist is, wat zou er dan zo slecht aan zijn?  
• Wat is het ergste daaraan? 
• Wat betekent dat voor jou? Wat zegt dat over jou? 

è Steeds doorvragen tot er een universele nood wordt benoemd door de client  
 

6. Casustoepassing   
 
Casus Lode:  
Door een aanrijding 3 jaar terug geraakte Lode ernstig verwond. Motorisch zal hij blijvende hinder ondervinden (bv. 
geen vlotte gang). Na de initiële revalidatie gaat Lode voortaan ook naar een school voor buitengewoon onderwijs. Hier 
komen steeds meer klachten over agressief gedrag van de nu 13-jarige jongen. 
Enkele voorbeelden van recente incidenten: 

• Tijdens de turnles in de plaatselijke sporthal, verliest klasgenoot Mats zich helemaal in het spel. Hij roept en 
gilt tijdens het basketten, terwijl hij door zijn motorische problematiek amper winnende shots kan plaatsen. 
De groep die op het plein ernaast speelt, kijkt nu en dan naar waar het lawaai vandaan komt en lachen 
onderling wat. Lode kan het niet meer aanzien en wanneer de turnleerkracht net weg is, duwt hij Mats 
omver en zegt dat hij zich niet zo sukkelachtig mag gedragen. 

• Tijdens een verjaardagsfeestje met klasgenoten zet de moeder van de jarige de kinderen af aan de bowling. 
Stan speelde het zelfs klaar om door onhandige coördinatie zijn bowlingbal op de baan van de spelers naast 
hem te kegelen. Die spelers jammerden wat omdat hun scoreverloop verstoord is maar hanteerden het 
incident best wel ok. Lode werd echter woest, hij verkocht Stan een klets in het gezicht, spuwde op hem en 
riep “val toch dood, sukkel”. 

• Bij een schooluitstap naar Mechelen, krijgen alle leerlingen een chocomelk tijdens de lunch. Max slaagt er 
niet in zijn flesje te openen, tot het plots wel lukt en alle chocomelk op zijn trui en broek terecht komt. De 
leerkrachten schieten te hulp, Lode roept kwaad “sukkel, blijf toch thuis we maken ons door jou weer 
belachelijk voor de rest van de dag”. De leerkrachten wijzen Lode terecht. 

 
Oplossing:  
Universele nood: autonomie (evt. verbondenheid) 
 
VP “confrontatie met HC” è OP “HC” è VR “woede/verdriet” 
_______________________ 
Sd “confrontatie met handicap”: 

• Aanwezigheid volwassene: R= verbale agressie 
o -SNEG (verlies van spanning) (hypothetisch) 
o +SPOS (bevestiging eigen identiteit) 
o NC: +SNEG (commentaar volwassene) 
o NC: -SPOS (verlies vrienden) (hypothetisch) 

• Afwezigheid volwassene: R= verbale én fysieke agressie 
o Idem (m.u.v. commentaar) 
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Casus Brent:  
Brent is woensdag een tweedehands auto gaan kopen hoewel hij geen rijbewijs heeft. Hij was samen met twee stoere 
jongens van de klas waar hij erg naar opkijkt. Hij heeft altijd al zulke vrienden willen hebben omdat hij vroeger alleen 
maar uitgelachen en gepest werd door zo’n jongens. Hij hoopt dat deze jongens hem wel tof zullen vinden.  
De jongens stelden voor om een auto te gaan kopen. Brent werd bang dat ze hem maar belachelijk gingen vinden als hij 
dat niet deed. Samen gingen ze de auto kopen en ze beleefden een fantastische namiddag. De jongens van de klas zijn 
onder de indruk van het feit dat hij de auto koopt en samen maken ze veel plezier. Hij komt laat terug in de instelling 
en de leefgroepleiding vraagt waar hij gezeten heeft en wat hij gedaan heeft. Ze reageren bezorgd als ze horen dat hij 
een auto heeft gekocht. Hij geeft aan dat hij geen spijt heeft. 
 
Oplossing:  
Universele nood: verbondenheid 
 
VP “wel/niet aandacht van de “coole” groep krijgen” è OP “niet goed genoeg zijn voor anderen”/gepest worden è 
VR “angst/verdriet/eenzaam” 
_______________________ 
Sd “aandacht “coole” groep”: 

o +SPOS (respect krijgen, leuke tijd hebben) 
o +SPOS (zelfbeeld) (hypothetisch) 
o NC: +SNEG (commentaar volwassene) 
o NC: -SPOS (geld verliezen) (hypothetisch) 

 
Opletten op examen! VR NIET VERGETEN + zowel contigent als niet contigent benoemen  
Eventueel ook neerschrijven wie er nog heeft geleerd buiten het kind  
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11. Systematische gedragsobservaties 
 

1. Opwarming: observatie Michiel 
 

• Observeer Michiel 
• Noteer je observaties 

 
Observaties 

Þ Narratief verslag van wat er gebeurt 
Þ Je kan je blik richten op individu of op de hele omgeving 
Þ Acties van hem opschrijven 
Þ De fysieke omgeving observeren 
Þ Volledig objectief observeren bestaat NIET 
Þ Altijd eerst de vraag stellen: waarom?  

 

2. Waarom observeren? 
 
Waarom?  -   Een greep uit het gamma 
 

• Beeld van het spontane gedrag in variëteit aan situaties 
• Informatie over het interpersoonlijke gedrag (meerder mensen door elkaar) 
• Vergelijking directe observatie – informatie verzameld via derden 
• Vergelijking testsituatie – naturalistische setting 
• Minder afhankelijk van medewerking persoon 

o Bij heel jonge kinderen of laag functionerende mensen  
• Functieanalyse (A-B-C)  
• Indicatie basislijn en beloop  
• … 

 

2.1. Diagnostische cylcus 

 
 

 
• Legende 
• Anm: aanmelding 
• KA: klachtanalyse 
• PA: probleemanalyse 
• VA: verklaringsanalyse 
• IA: indicatieanalyse 
• Adv: advies 
 

- De aard van je hypothese vertelt  veel over hoe je gaat observeren  
- Onderkennen: je wil zicht rijgen op gedragsskenmerken van ADHD, of op frequentie van gedrag 

(verschillende methodieken vereist) 
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2.2. Variant  

 
 

Legende 
• KC: klinische cyclus 
• DC: diagnostische cyclus 
• TC: therapeutische cyclus 
• PL: planning 
• UV: uitvoering 
• BE: beoordeling 
• EV: evaluatie 
 

2.3.   Voorbeeld 

 
~interventie studie rond het gebruik van ondersteunende communicatie (voorwerpen, foto’s) bij verstandelijke 
beperking, ASS en zeer ernstig probleemgedrag 

- Effect van interventie meten door observatie 
 

Effect op zelfstandigheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Effect op stemming 

 
 
Vooral de bedoeling om effect op 
stemming te zien 
 
Wat is voor die persoon een goede 
stemming? (op voorhand zien) 
 
 
 
 
 

 
 

Baseline 

Baseline 

Interventie  

Interventie  
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Effect op probleemgedrag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Wie, wat, waar, wanneer observeren? 
 

3.1. Observatie vereist beslissing  

 
• Doel van de observatie? 

o Is je observatie hypothese genererend bedoeld? (in het begin van je diagnostische cyclus) 
§ Bv opvoedingsgedrag van ouders leren kennen 

o Of dat je al een hypothese hebt die je wil toetsen 
§ Bv je hypothese is dat de balans tss positieve en negatieve feedback is verstoord en dan ga je 

je observatie al richten op bepaalde dingen 
• Wie, wat, waar, wanneer observeren? 
• Verslaglegging? 

 

3.2. In welke situatie  

 
• Ecologisch 

o In de natuurlijke context 
• Gepland incident (gestandaardiseerd) 

o VB1 http://www.youtube.com/watch?v=QTsewNrHUHU 
o VB2 CSBS (Communication and Symbolic Behavior Scales)  

§ Semi gestructureerde omgeving  
§ Situatie bewust organiseren om een bepaald ereactie uit te lokken 

o VB3 ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule)  
o VB4 gezinsopdracht, ouder-kindinteractie 

• Tests en gesprekken 
o In je gestructureerde setting (je centrum bv) 

 
 
 

Baseline 
Interventie  
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3.3. Wie? 

 
• Indirecte observatie  

o Iemand anders observeren 
o Nadeel: iemand uit nabije context begint al met een idee rond de situatie, neutraal observeren gaat 

dan moeilijk 
§ Oplossing: concreet afspreken waar ze op moeten letten en turven 

• Directe observatie  
o Zelf observeren 
o Nadeel: als buitenstaander de klas binnengaat dan verandert de dynamiek 

§ Opl: Meerdere keren observeren zodat het nieuwe eraf gaat 
§ Opl: Vragen aan lkr hoe representatief de dynamiek was 

 

4. Rapportagemethoden 
 

4.1. Narratief  

 
Geen kwantificatie 
 
Types 

• Anekdotisch 
o Alleen opschrijven wat je opvalt  

• Running record 
o Je probeert continu op te schrijven zonder selectie, zoveel mogelijk noteren 

Toepassing 
• Ter voorbereiding van meer specifieke en kwantificeerbare observaties 

o Frequentie bijhouden van probleemgedrag, dan moet je eerst wetene wat dat gedrag precies inhoud 
(dan is narratief goed) 

• Hypothesegenererend 
• Brede beeldvorming 

 
Enkele aandachtspunten 

• Persoonsbeschrijving 
• Setting weergeven 
• Verbaal en non-verbaal gedrag  

o Ook goed kijken naar wat je ziet en niet alleen wat je hoort 
• Gedrag en (mogelijk) beïnvloedende factoren 
• Chronologische volgorde aanhouden 
• Objectief, accuraat, compleet 
• Beschrijven, niet interpreteren 
• Eigen rol inschatten 
• Brede blik 

 
Voordelen 

• Algemene indruk 
• Chronologische volgorde behouden 
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• Cruciale gedragingen ontdekken 
• Wienig materiaal nodig 

 
Nadelen 

• Minder geschikt voor kwantificering 
• Tijdsinverstering 
• Vrij moeilijk te valideren 

o Meet je wat je wil meten?  
o Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid ook moeilijk 

• Kan insensitief zijn voor cruciale gedragingen 
• Generaliseerbaarheid beperkter 

 

4.2. Interval (‘time sampling’) 

 
Types 

• Partieel interval 
o Stukje van de tijd aflijnen en kijken of een bepaald gedrag daar in is voorgekomen of niet 
o Bv. Heeft een woedebui zich op een dag voorgedaan of niet?   

• Geheel interval 
o Gedrag waaarbij de vrag is of het zich de hele tijd heeft voorgedaan of niet 
o Bv. Is Michiel op zijn stoel blijven zitten in een bepaald tijdsbestek?  

• Tijdstip/tijdsduur tijdens interval 
o In de gate houden of de eerste lesuur Michiel op zijn stoel blijft zitten 

• Einde van het interval 
• Vooraf bepaalde willekeurige tijdsintervallen 

 
Toepassing 

• Gemakkelijk observeerbare gedragingen 
• Niet duidelijk afgebakend 
• Vrij frequent voorkomend 

 
Voordelen 

• Inzicht in relatie tijd – voorkomen gedrag 
• Interboordelaarsbetrouwbaarheid eenvoudig te bepalen 
• Eenvoudige vorm van standaardisering 
• Verhoogt aandacht voor specifieke gedragingen 
• Reductie gegevens 

Nadelen 
• Artificiële gedragssesuenties 
• Mogelijk belangrijke observaties over het hoofd te zien 
• Zegt weinig over kwaliteit gedrag / situatie 
• Gegevens gewoonlijk niet indicatief voor frequenie 
• Niet sensitief voor gedragingen die niet vaak (of kort) voorkomen 
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4.3. Event 

 
Belang van 

• Frequentie 
• Duur 
• Intensiteit 
• Latentie 

Toepassing 
• Gemakkelijk observeerbare gedragingen 
• Duidelijk afgebakend 

o  Bv wat is positieve feedback, wat is negatieve feedback  
 
Voordelen 

• Sensitief voor gedragingen die niet vaak voorkomen 
• Mogelijk verschillende variabelen tegelijk te bestuderen 
• Indruk van frequentie en beloop over tijd  

Nadelen 
• Artificiële gedragssequentie 
• Niet geschikt voor niet-afgebakend gedrag 
• Betrouwbaarheid moeilijker vast te stellen 
• Beperkt inzicht in hoe en waarom van gedrag 
• Vergelijking over situaties heen moeilijk 

 
 

4.4. Beoordelingsschalen (‘Ratings’) 

 
Types 
Toepassing 

• Evalueren van algemene gedragsaspecten 
• Kwantificering van indrukken (over gedrag)  

 
Voordelen 

• Efficiënt voor variëteit aan gedragingen 
• Zowel individu als hele groep, vergelijking mogelijk 
• Beoordeling van subtiele gedragsaspecten 
• Eenvoudig statistisch te verwerken 

Nadelen 
• Subjectief, aannames spelen centrale rol 
• Beperkte betrouwbaarheid 
• Geen informatie over kwantitatieve aspecten zoals frequentie, duur, latentie 
• Geen inzicht in A en C van ABC 
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5. Betrouwbaarheid en validiteit 
 
Worden beïnvloed door  

• Observator 
• Setting 
• Codeersysteem 
• Kind / andere betrokkenen 
• Interacties van bovenstaande factoren 

ð Elk van bovenstaande factoren kan een foutenbron zijn  
 
Observatorbias 

• Centrale neiging 
• Te positieve/negatieve beoordeling 
• Primacy effect 
• Halo effect 
• Verwachtingseffect 
• Persoonlijke theorie en/of waarden 
• Aandachtsproblemen (zgn. ´observer drift´) 

• Doorheen observatie niet zo gefocust op wat de bedoeling was 
• … 
 

Setting en codeersysteem 
• Niet-representatieve setting 
• Complexiteit van het scoresysteem 
• Te brede dimensies in scoresysteem 
• Invloed van externe cues 
• Mechanische problemen 

 
Kind en/of andere betrokkenen 

• Reactiviteit 
• Reactie op cues van de observator 
• Zgn. ´behavior drift´ 

• Focus op hoofbonken maar plots is het gedrag verandert naar haar uittrekken (dan is je 
codeersysteem niet meet zo goed) 

 

6. Verslaglegging 
 
Onderscheid tussen 

• Observaties 
• Interpretaties 
• Conclusies 

Vermelden welk kader aan interpretaties ten grondslag ligt  
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7. Nogmaals: observatie Michiel 
 

• Observaties ordenen volgens schema van Verhulst 
• Bespreking in kleine groepjes 

o Vergelijk met medestudent 
o Voor- en nadelen van gebruikte interpretatiekader? 

• Korte centrale nabespreking 
 

8. Voorbeelden van interpretatiekaders 
 
 

8.1. Schema van Verhulst (2003) 

• Contact 
o Kwaliteit 
o Oogcontact 
o Contact met de ouders 

• Stemming en affect 
• Gedrag (algemeen) 
• Gewetensfunctie 
• Spel 

 
Michiel observatieschema 

• Algemeen 
o uiterlijk 
o bewustzijn en oriëntatie 
o lichamelijke klachten 

• motoriek 
o fijn  
o grof 

• Zintuigen 
o Functies 
o Oog-hand 
o Stoornissen 

• Presentatieniveau en denken 
o Spraak 
o Taal 
o Denken 
o Kennis 
o Activiteit, aandacht, impulsiviteit, frustratietolerantie 

 
® goed om je eerst idee te geven over het individue 
® Het is te individu gericht, er wordt niks over omgeving gezegd of de interactie met omgeving 
® altijd denken hoe je het gaat interpreteren en waarom je observeert 
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8.2. Voorbeeld: Leuvens schema voor participerende spelobservatie 

 
           AANDACHT 

 
Pedagogische handelingen 
 

• Aanwezigheid manifesteren 
• Belangstelling tonen 
• Fysiek contact bieden 

 
 

            HULP 
 
Pedagogische handelingen 
 

• Informeren 
• Structureren 
• Variëren 
• Suggereren 

 
 

           GRENZEN 
 
Pedagogische handelingen 
 

• Aangeven 
• Afspreken 
• Opleggen 

 
 
 

     SANCTIONEREN 
 
Pedagogische handelingen 
 

• Belonen 
• Straffen 
• Negeren 
• Sanctioneren 

 
 
 
 
 
 
 

Observatietopics 
 
• Aandacht vragen 
• Negeren 
• Fysiek contact zoeken 

Observatietopics 
 
• Verbaal hulp vragen 
• Non-verbaal hulp vragen 

Observatietopics 
 
• Zich eraan houden 
• Uitesten 
• Direct of indirect grenzen 

vragen 
• Overtreden 
 

Observatietopics 
 
• Als belonging ervaren 
• Beloning negeren, weigeren, 

protesteren, boos worden 
• Als straf ervaren 
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8.3. Voorbeeld functionele gedragsanalyse 

 
~ (naar Cladder & Bosch, 2002) 
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                        DEEL 3: Domeinen     
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12. Op niveau van individu: cognitieve vaardigheden 
 

1. Intelligentieonderzoek 

1.1. Relevantie 

• Hypothesetoetsend (onderkennende hypothese)  
• Hypothesegenererend (vervolgonderzoek)  

o Onderzoeken waar opvallende sterktes en zwaktes van komen  
• Niveaubepaling: kader voor interpretatie andere informatie 

o Om atypische intelligentie met te vergelijken 
• Gestandaardiseerde observatie (kan vergeleken worden met minder gestructureerde situatie)  
• Sterkte/zwakteprofiel aanknopingspunt voor interventie 
• Indicerend voor prognose (voornamelijk op groepsniveau, op individueel niveau voorzichtig zijn)  
• Vereist voor toegang tot voorzieningen (?!) 

 
 

1.2. WISC-III-NL – WISC-V-NL 

Zie OPO Psychodiagnostiek in bachelor voor  
• Vergelijking WISC-III-NL en WISC-V-NL 
• CHC-model (basis en inspiratie voor ontwikkeling WISC) 

 
® Practicum WISC-III-NL of WISC-V-NL à filmpjes over WISC-V-NL op Toledo 
® Hiërarchische analyse volgens Kaldenbach à geoefend in practicum voor WISC-III-NL; zie ook WISC-V-NL in 
scorehulp op Toledo 
 
1.2.1. Conclusie van OPO Psychodiagnostiek 
NIET:  

® Stop met afnemen van Wechsler-test à betrouwbare en valide schatting van algemene intelligentie 
WEL: pleidooi om Wechsler-tests intelligent te gebruiken 

• Bewust zijn van wat je meet en niet meet 
• Kijk naar resultaten in termen van cognitieve sterktes en zwaktes 
• Vul aan met andere cognitieve (sub)tests om vollediger profiel van cognitieve vaardigheden te verkrijgen 
• Gebruik met gefundeerd theoretisch kader 

 

1.2.2. COTAN-beoordeling WISC-V-NL 
• Uitgangspunten testconstructie   goed 
• Kwaliteit testmateriaal    goed 
• Kwaliteit handleiding    goed 
• Normen     voldoende 
• Betrouwbaarheid     goed 
• Criteriumvaliditeit    onvoldoende 

 
® COTAN = Nederlandse commissie dus nederlandse normering (er is eigenlijk te weinig info om over goede 
criteriumvaliditeit te kunnen spreken)  
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1.2.3. KCD-beoordeling WISC-V-NL 

 
® Vlaamse beoordeling: in grote lijnen parallel maar onvoldoende evidentie voor test-hertest (heeft binnen 
onderzoek te weinig aandacht gekregen)  
 

1.2.4. Richtlijnen voor rapportage WISC (maar ook bij andere testen) 
• Alle normscores en IQ’s vermelden 

o Naamgeving van score’s is heel verschillend ® duidelijk aangeven wat je onder ‘lage score’ verstaat  
• Betrouwbaarheidsintervallen 
• Normgroep 
• Relatie met specifieke vraagstelling 
• Praktische implicaties (wat kan je wel of niet besluiten op basis van de resultaten) 

 
1.3. Kritische bedenkingen – Maes et al. 2015  

• Relativiteit van de IQ-score 
• Stabiliteit van intelligentie op jonge leeftijd is beperkt 
• Profiel van cognitieve vaardigheden 
• Gebrek aan differentiatie 
• Factoren die resultaten van een IQ-meting kunnen beïnvloeden 

 

2. Neuropsychologisch onderzoek:  
 

2.1. Kennismaking 
 
® Globaal bedoeld om verband te zoeken tussen hersenen en gedrag – rekening houdend met de invloed van de 
psychosociale leefomgeving  

 
2.2. Relevantie 

• Enerzijds ® Verklaring van onverwachte discrepanties in functioneren 
• Anderzijds ® Sterkte- en zwakteprofiel als aanknopingspunt voor interventie (handelingsgericht) 
• Neuropsychologisch profiel is GEEN gedragsdiagnose 

o Niet omdat bepaalde neurologische profielen samenhangen met een bepaalde problematiek dat je de 
logica kan omdraaien. Voor gedragsdiagnose heb ik gedragscriteria nodig! 
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HANDELINGSGERICHT AANKNOPINGSPUNT:  
Profiel van sterke en zwakke kanten (vorm van descriptieve diagnostiek) 
 
 
 aanpak: bv training, stimuleren en compensatie van zwakke kanten door sterke kanten  
 
 
2.3. Functiedomeinen binnen neurologisch onderzoek  
 

 
 
Er zijn nog andere manieren om in te delen (cfr. Indeling hoofdstuk Lemiere & Noens, 2015)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ð Voorbeeld Wisconsin Card Sorting Test = taak in oorsprong bedoelt om cognitieve flexibiliteit in kaart te 
brengen = mate waarin iemand in staat is om op een soepele manier te denken  

o 4 stapels met kaarten die je op verschillende dimensies kan onderscheiden (vorm, kleur en aantal)  
o Onderste kaart moet op de juiste stapel worden gelegd (dit zonder extra uitleg)  

§ Je krijgt feedback en op basis daarvan moet je het criterium te weten komen  
§ Criterium kan plots veranderen en dan gaan ze kijken hoelang het duurt voor je aanpast  

o Beoogt te meten hoe snel iemand kan overschakelen  
o MAAR: je hebt nog heel wat andere cognitieve functies nodig om deze taak te kunnen uitvoeren  

§ Werkgeheugen: onthouden wat je al hebt geprobeert 
§ Inhibitie: in staat zijn om al gebruikte respons te onderdrukken  

ð Voorbeeld Tower Task: opdracht om ringen zo te verplaatsen zodat bepaalde eindpositie wordt bereikt zonder 
dat er een grote ring op een kleine ring komt  

o Wil je plannen en organiseren mee bereiken MAAR: ook andere functies nodig (schakelen in je 
hoofd…)  

o Moeilijk om constructvaliditeit (zo zuiver mogelijk meten) en ecologische validiteit (representatie van 
het dagelijkse leven) 

ð EF in het leven van alledag: vragenlijst voor dagelijkse functies  
o Concepten worden onzuiver gemeten want ze zijn met elkaar verweven  

 
BESLUIT: Je kan bij onmogelijk de neuropsychologische functies zuiver uit elkaar trekken  
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2.4. Keuze instrumentarium  
 

• Selectie ~ vraagstelling (eerst goed nadenken over vraagstelling)  
o Vaak gebruik gemaakt van standaard batterijen (vaste combinatie van taken en testen om soort van 

brede screening te doen van neuropsychologische functies)  
o Gevolg = ruw gemeten en weinig uitspraken over onderliggende functies  
o Goed nadenken wat je wil weten (met daarbij aandacht voor construct- en ecologische validiteit)  

• Selectie ~ psychometrische kwaliteiten 
o Beperkte psychometrische gegevens 
o Beperkte Vlaamse/recente normgegevens 

 
2.5. Enkele aandachtspunten 
 

• Werk hypothesetoetsend! 
• Testing the limits 

o Meer tijd/richtlijnen toelaten dan mag ® zinvol maar wel nadenken of dit niet de gestandaardiseerde 
scoring niet in de weg staat  

o Om er achter te komen wat de achterliggende grenzen liggen 
• Procesbenadering versus productbenadering 

o Procesgericht – kwalitatief: hoe?  
o Productgericht – kwantitatief: wat?  
o Ter illustratie: Rey-Osterrieth Complex Figure (oorspronkelijk voor visueel geheugen) 

§ 4 elementen voor scoring:  
• Organisatie (proces/product): er wordt gekeken of de aansluitingen wel op de juiste 

plek zitten  
• Stijl (proces): kijken of figuur in grote gehelen in getekend of in losse elementen  
• Accuraatheid (product): aanwezigheid van alle elementen  
• Fouten (product): rotatie, perservatie, misplaatsing, conflatie 

§ Verschillende kleuren aanreiken dan zie je echt hoe die te werk is gegaan 
• Standaardisering procesmetingen 

o Vb bij hierboven ‘dit ziet er gefragmenteerd uit’ ® moet gestandaardiseerd worden  
• Evenwicht constructvaliditeit – ecologische validiteit 
• Triangulatieprincipe 

o Convergentie tussen bronnen met zelfde meetpretentie 
o Divergentie tussen taken met verschillende meetpretentie 

 
 

3. Ondersteunende materialen 
 

• OPO Psychodiagnostiek – hand-outs over CHC, kiezen van een instrument 
• WISC-V-NL filmpje en word-document 
Þ Extra toelichting CHC & WISC V = GEEN LEERSTOF  
Þ Als metingen samenhangen: convergerende evidentie  
Þ Als metingen niet samenhangen (heel verschillende resultaten): divergerend  
Þ In resultaten opzoek gaan naar wat convergeert en wat de conclusies versterkt  
Þ Maar ook gevoelig zijn met wat niet convergeert want dat kan een andere samenhang hebben 
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Voorbeeld 1: Braingame Brain 
• https://www.gamingandtraining.nl/beschrijving-braingame-brian/  
• https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/Braingame-

Brian 
• Interventionele deel  
• Illustratie dat meer op interventionele luik zitten  

 
Voorbeeld 2: Zelf plannen 

• https://www.acco.be/nl-be/items/9789401411660/Zelf-plannen-trainershandleiding  
• https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/Zelf-Plannen  
• Is aan bod geweest in het bespreken van de effectladder  
• Interventionele luik!  
• Heel veel interventies richten zich o pcognitieve vaardigheden  
• Wees zeer kritisch! Veel van de voorgestelde interventies missen effectiviteit 
• Bij interventies op cognitieve vaardigheden – opzoek naar evidence based en wat we met die interventie al 

dan niet kunnen  
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13. Op niveau van individu: sociaal-emotioneel functioneren  
 
Empirische cyclus diagnostiek en interventies 
In kaart brengen van & ondersteunen, begeleiden, behandelen van  

=> HET SOCIAAL-EMOTIONEEL FUNCTIONEREN  
 

Verschillende manieren om naar dit ontwikkelingsdomein te kijken…  
• Volgens de ontwikkelingsfasen per leeftijd 

 
• Volgens gehanteerde indelingen van componenten  

 
• Vanuit oogpunt van belevingsonderzoek 

 

1. Belevingsonderzoek  
• Wat is belevingsonderzoek? ® wat psycholoog doet als hij socio-emotioneel functioneren in kaart brengt 
• Thema’s binnen belevingsonderzoek ® beleving van feiten, situaties,… 
• Plaats van belevingsonderzoek in het diagnostisch ondz. 
• Hoe kan je een belevingsonderzoek vorm geven? 
• Analyse van belevingsonderzoek, kritische kanttekeningen 
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1.1 Wat is belevingsonderzoek?  

• Geen eenduidig concept, eerder een parapluterm 
• Analyse van ervaringen, emoties, cognities, verwerking,… 
• Omtrent feiten, situaties, zichzelf, gezin, peers,… 
• Innerlijke wereld 
• Hoe aan bepaalde aspecten van het zelf en de omgeving betekenis wordt gegeven 

 
Momentane ervaringen van een situatie worden bepaald door heel wat factoren, het zijn deze factoren die een rol 
spelen in het wel/niet meer/minder activeren van emotie, cognitie, gedrag 
® Bij diagnostiek wil je deze factoren beter begrijpen 
® Je gaat op zoek naar de betekenis achter het gedrag 

 

1.2 Thema’s binnen belevingsonderzoek  

- Temperament 
- Identiteit 
- Zelfwaardegevoel 
- Emotieregulatie 
- Hechting 
- Sociaal functioneren 

 
Voorbeeld: (G. Verrydt & J. DeBoel UPC KuLeuven, Vleugel K (zie tekst bij cursusmateriaal) 

• Belevingspsychodiagnostiek tijdens kinderpsychiatrische observatie- opname 
o Eerste kennismaking 
o Reden opname 
o Schoolbeleving 
o Relationeel functioneren 
o Emotioneel functioneren 
o Gezinsbeleving 

→ via gesprek, observatie, specifieke vragenlijsten, metaforen, tekeningen, spel, testing, projectief materiaal, 
creatief materiaal... 
® Overzicht niet vanbuiten kennen: principe dat wat je als diagnosticus doet, je moet sowieso kiezen  

 
 

1.3 Plaats van belevingsonderzoek in het diagnostisch ondz. 

Op onderkenningsniveau, bv. 
• ‘Jan heeft een laag zelfbeeld’ 
• ‘Marijke heeft de dood van haar oma onvoldoende verwerkt’ 
• ‘Ellen heeft emotieregulatieproblemen’ 

 
Op verklaringsniveau, bv. 

• ‘De schoolprestaties van Emma zijn gedaald, omdat ze erg lijdt onder de echtscheiding van haar ouders’ 
• ‘Sander voelt zich eenzaam, omdat hij zich buitengesloten voelt uit zijn gezin’ 

 
® Je kan dat denken maar misschien spelen er nog andere dingen mee 
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1.4 Hoe kan je een belevingsonderzoek vormgeven? 

• Via directe methoden 
o Gesprekken/ gestructureerde interviews 
o Vragenlijsten/ testen 

• Via indirecte methoden 
o Spelobservatie 
o Projectieve testen 

 
Voorbeeld van interview 

• Zelf geconstrueerd 
• Bestaand, bv. Gehechtheidsbiografisch Interview (George, Kaplan, & Main, 2001) 

o 15 vragen over gehechtheidservaringen uit de jeugd en hoe iemand de effecten van deze ervaringen 
op het moment van het interview beschrijft, evalueert en relateert aan het huidige functioneren 

o Codering transcript via strikte regels 
o Narratieve samenhang en coherentie verhaal zijn belangrijke indicatoren 
o Classificatie type gehechtheidsrepresentatie: veilig, gereserveerd, gepreoccupeerd, gedesorganiseerd 
o Alleen voor getrainde codeurs!  

• ‘Ik zou graag willen dat u probeert een beschrijving te geven van de relatie die u had met uw ouders toen u nog 
klein was. Zou u zo vroeg mogelijke herinneringen willen ophalen? We denken aan de eerste tien jaar.’ 

• ‘Nu zou ik u willen vragen vijf kenmerken of typeringen te kiezen voor de relatie die u als klein kind met uw 
moeder had. Ik denk dan weer aan de eerste tien jaar.’ 

• Niet zomaar vragen ® kind moet in de mood zijn  
 
Voorbeeld van vragenlijst 

• Bv: CompetentieBelevingsSchaal voor Kinderen (CBSK, 8-12, Veerman et al., 1997) 
o 36 vragen, twee groepen met tegenovergestelde stelling 
o Schalen: 

§ Schoolvaardigheden 
§ Sociale acceptatie 
§ Sportieve vaardigheden 
§ Fysieke verschijning 
§ Gedragshouding 
§ Gevoel van eigenwaarde  

o Scores > pc 85: zeer hoog; < pc 15: zeer laag 
• Sommige kinderen vinden dat ze erg goed zijn in hun schoolwerk” maar “Andere kinderen maken zich er soms 

zorgen over of ze hun schoolwerk wel goed doen”.  
• Het kind kiest de stelling uit de groep die het meest past bij zichzelf en maakt dan de keuze 1 (Helemaal waar 

voor mij) of 2 (een beetje waar voor mij). 
• Andere voorbeelden: 

•  
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Projectieve testen:  
• Diverse methoden waarin een ambigue stimulus wordt aangeboden met de vraag deze te verduidelijken, of 

waarin gevraagd wordt een respons te genereren in het kader van een hele open opdracht (Lilienfeld, 2000) 
• Projectieve tests bestaan al heel lang, worden veelvuldig gebruikt maar zijn erg gecontesteerd 
• Ze gaan terug op projectie-hypothese en theorie van Freud over projectie als verdedigingsmechanisme 
• Pojectie-hypothese = In het proces van verduidelijken van de ambigue stimulus projecteert cliënt aspecten van 

de eigen persoon en persoonlijkheid; hetzelfde gebeurt bij het genereren van responsen op de open opdracht 
 

Voorbeelden van projectieve tests 
• Associëren, bv. Rorschach  
• Construeren, bv. Children’s Apperception Test (CAT) 

o De CAT is een projectieve test die gebruikt wordt om te bekijken of bepaalde cognitieve functies zoals 
fantasie en inlevingsvermogen behoorlijk tot ontwikkeling zijn gekomen bij kinderen. Het kind krijgt 
een vage afbeelding te zien waarop dieren staan afgebeeld. De afbeeldingen zijn zo opgesteld dat ze 
op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden. Het doel van de test is om de 
belevingswereld van het kind in kaart te brengen en om te bekijken welke thema’s het kind aanbrengt. 

o De wijze waarop we anderen ervaren wordt niet enkel bepaald door de realiteit van de relatie. Ook 
voorgaande (vroegkinderlijke) relatie- ervaringen spelen mee in ons huidige beleven en aanvoelen van 
nieuwe contacten. Onze belevingen worden in belangrijke mate gefilterd en vervormd door het 
innerlijke verwachtingspatroon dat we hebben over relaties. We bekijken de wereld eigenlijk door een 
vervormende bril. Binnen het psycho-diagnostisch onderzoek is het erg belangrijk om te achterhalen 
met welke “bril” het kind de omgeving tegemoet treedt.  

• Aanvullen, bv. Zinaanvultest, bv. ‘Story Stems’ 
o De Attachment Story Completion Task maakt gehechtheidsrepresentaties zichtbaar die kinderen over 

zichzelf en anderen hebben gevormd. De test bestaat uit een aantal basisverhaaltjes ('story stems') en 
een vooropgezette scène met poppetjes en andere attributen. 

o De Zinaanvultest beoogt het vaststellen van huidige conflicten en wordt individueel afgenomen bij 
personen van 13 jaar en ouder. De afname duurt ongeveer 30 min. De test bestaat uit 70 
onafgemaakte zinnen die de proefpersoon moet aanvullen. Voor jongere kinderen bestaat er een 
kinderversie.  

• Uitbeelden, bv. poppenspel 
 

1.5 Analyse van belevingsonderzoek, kritische kanttekeningen 
• Nomothetisch: er zijn normen of regels die moeten worden gevolgd bij het scoren 
• Ideografisch: men gaat op zoek naar de specifieke betekenissen, het unieke verhaal 

o Leidende vragen: wat valt je op?, wat raakt je? (‘meaning-making proces’) 
o Er wordt gekeken naar de vorm van het narratief, bv. stiltes, haperingen, plotse emoties 
o Er wordt gezocht naar een link binnen het materiaal, naar convergerende betekenissen 
o Men durft te interpreteren en latente betekenissen naar voren te halen, vanuit ‘evidence-based’ 

theorie 
• Beide werkwijzen sluiten elkaar niet uit  

 
Aandachtspunten bij directe methoden 

• Op welke theorie is methode gebaseerd? 
• Is er rekening gehouden met sociale wenselijkheid bij het beantwoorden van vragen? 
• Complexiteit scoring bemoeilijkt soms gebruik in praktijk 
• Bij zelf-geconstrueerd interview: criteria 
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Aandachtspunten bij indirecte methoden  
• Sterke punten 

o Kan het diagnostisch onderzoek openbreken 
o Kan het unieke naar voren halen 
o Kan kinderen helpen om betekenis te geven en narratief op te bouwen 
o Kan therapeutisch zijn 

• Zwakke punten 
o Beperkte betrouwbaarheid en validiteit 
o Weinig empirische onderbouwing voor theorieën waarop sommige methoden beroep doen 
o Risico op bias bij diagnost is groot; risico op ‘hineininterpretieren’, nl. een tekst zó uitleggen dat men 

daarin het bewijs vindt van een vooropgezette mening 
o Interpretatie vraagt grote bekwaamheid 
o Oppassen bij sommige doelgroepen, bv. ASS-kenmerken 

 

2. Interventies sociaal-emotioneel functioneren 
 
Mogelijke doelstellingen:  

• Komen tot betere zelfwaardering 
• Komen tot een grotere ik-sterkte (weten wie je bent, wat je doet)  
• Komen tot betere impulsbeheersing of zelfcontrole 
• Komen tot een betere emotieregulatie 
• Versterken van de hechting tussen ouder en kind 
• ... 

 
Mogelijke interventies:  

• A: Uitzetten behandelklimaat  
• B: Werken rond emoties:  

o Nood aan wetenschappelijke onderbouwing 
o Uitgewerkte methodieken rond (specifieke) emoties 

• C: Mentaliseren  
• ... 

 

2.1 uitzetten behandelklimaat:  

“Het systeemdenken benadrukt dat interactiepatronen een kinderpsychiatrische problematiek bij het kind of de jongere 
mede kan initiëren, in stand houden of verergeren. Tegelijkertijd betekent dit dat interacties net ook corrigerend en 
helend kunnen werken. Het behandelteam zal, via het aangaan van een therapeutische zorgrelatie met kind én ouders, 
helend inwerken op deze interactionele processen tussen ouder en kind…  
We zoeken samen naar de positieve krachten van het kind of de jongere en naar de wijze waarop helende 
interactiepatronen kunnen ingezet worden. Het kind en zijn ouders worden als het ware ondergedompeld in een warm 
veilig bad waarin ze, met respect en zorg, geholpen worden om uit de stagnatie te komen en terug in beweging te 
geraken. We willen een kwaliteitsvolle ontwikkeling van het kind stimuleren ondanks symptomen of beperkingen, het 
kan ertoe bijdragen dat symptomen verdwijnen of verminderen” (uit Visietekst Vleugel K, behandelgroepen) 
 
® Klimaat schappen waar kinderen bereid zijn zichzelf te tonen (in alle aspecten, ook in boos zijn)  
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→ via bad van corrigerende en/of helende interacties 
• Positief in beeld brengen en versterken  

o Hele gewone spullen: post-its met duim met compliment over jezelf  
o Complimenten geven  

• Houvast geven  
o Beelden en metaforen  
o Gevoelswaaier  
o Spanningsthermometer – gevoelsmeter  

§ Iemand die altijd extreem reageert, opzoek gaan naar het oranje (als je oranje voelt komen 
dan weet je dat je niet in rood hoeft te gaan) 

o Mindmap  
o Taal en verhaal 
o …  

• Leren voelen  
• Leren denken  
• Leren samenleven  

o Tot waar verdraag je mensen in je buurt, wat is je grens  
• Psycho-educatie  

o Uitleggen wat iets is en hoe het komt dat ze bv uitbarstingen hebben  
 

2.2 Werken aan emoties: Uitgewerkte methodieken  

 
Emotie-regulatie: vb uitbarstingen -> gedrag staat niet in verhouding tot emoties (kunnen niet reguleren) 
Emotie-expressie: je ziet geen expressie maar je komt wel te weten dat er een enorm verdriet zit  
Emotie-herkenning: bij uzelf of andere opmerken als iemand boos is  
 

2.3 Mentaliseren  

• Veel gebruikte term binnen wereld van psychotherapie  
• Fundamentele gemeenschappelijke factor in psychotherapeutisch handelen, ongeacht theoretische scholing 
• Term afkomstig uit hechtingsdenken, psycho-analyse en cognitieve gedragstherapie 
• Fonagy, Bateman en collega’s ontwikkelden uitgebreide theorie over mentaliseren, over het vermogen tot 

reflectief functioneren 
 
= Het gaat om het vermogen jezelf en de anderen te zien en te begrijpen in termen van mentale toestanden: 
gedachten, gevoelens, meningen, behoeften, wensen, verlangens. 

® Het verwijst naar alle mentale processen (niet alleen cogn.) 
® Het gaat over het proces waarbij we “met hart en ziel besef hebben van hart en ziel” 
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Voorbeelden:  
• Voorbeeld van mentaliseren in dagelijks leven 

o bv. plots beseffen: “Waarom zeg ik dit nu? 
o bv. het lastige gedrag laatste tijd bij je zoon koppelen aan recente verhuizing 

• Voorbeeld van niet-mentaliseren in dagelijks leven 
o bv. plots kus eisen van je dochter die opgaat in spel met bal 
o bv. dochter barst al vertellend in tranen uit en vader blijft voor zich uit staren 

• Voorbeelden van situaties waarin mentaliseren nodig is 
o bv. wanneer je je kind dat een woedeaanval heeft, moet kalmeren 
o bv. wanneer je je partner moed wil inspreken 

 
Het vermogen van mentaliseren ontwikkelt zich in interactie met je verzorgingsfiguren 

ð Kan doorheen de ontwikkeling verstoord geraken 
ð Therapie kan gericht zijn op het helpen mentaliseren, op het bevorderen van het mentaliseren bij ouder en 

kind 
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14. Individu – adaptieve vaardigheden  
 

1. Definitie en domeinen 
® Adaptief gedrag is op niveau van het individu maar de context staat ermee in verhouding 
Mogelijke vragen  

• Heeft mijn zoon een verstandelijke beperking? 
• Wat is de mate van ernst van de verstandelijke beperking? 
• Welke ondersteuningsnoden heeft mijn dochter? 
• Waarom heeft Kaat moeite met het maken van vrienden? 

 

1.1. Defintie:  

ð De effectiviteit en de mate waarin iemand beantwoordt aan de eisen van persoonlijke onafhankelijkheid en 
sociale verantwoordelijkheid, verwacht van zijn leeftijd en cultuur.(Grossman, 1973) 

ð Het geheel van conceptuele, sociale en praktische vaardigheden die aangeleerd zijn en toegepast worden door 
de persoon in zijn/haar dagelijks leven. (AAIDD: Schalock, 2010) 

o AAIDD: grote organisatie die zich specifiek richt op mensen met ontwikkelingstoornis  
 
® Doorheen de tijd meer consensus rond adaptief gedrag  
 

1.2. Multidimensionaliteit 

Domeinen van adaptief gedrag: 
• Praktische vaardigheden 

o O.a. persoonlijke en huishoudelijke vaardigheden, beroepsvaardigheden, gebruik van geld en 
telefoon, veiligheid, gezondheidszorg, vervoer 

• Conceptuele vaardigheden 
o O.a. expressieve en receptieve communicatie, lezen en schrijven, begrip van geld, tijd en getallen  

• Sociale vaardigheden 
o O.a. interpersoonlijke vaardigheden, sociale verantwoordelijkheid, zelfvertrouwen, opvolgen 

 

1.3. ‘Bredere’ omschrijvingen 

• Motorische vaardigheden 
• Storend / maladaptief gedrag 

 
® We moeten ons hiervan bewust zijn omdat sommige instrumenten voor adaptief gedrag zich hierop baseren  

 

1.4. Kenmerken van adaptief gedrag 

• Situatiespecifiek (verwachtingen van omgeving kunnen verschillen)  
• Gerealiseerde i.p.v. potentiële mogelijkheden: gedefinieerd door ‘doen’ i.p.v. ‘kunnen’ 

o Wat iemand doet in die verschillende situaties  
• Ecologische validiteit (gaat over dagelijks leven dus heel valide)  
• Leeftijdsgerelateerd (verschillende curves op de verschillende leeftijden)  
• Normgerelateerd (afhankelijk van wat normatief word gezien)  
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1.5. Gerelateerde termen 

• (Zelf)redzaamheid 
• Sociale redzaamheid 
• Sociaal aanpassingsgedrag 
• Sociale competentie 
• Sociaal functioneren 
• Life skills 

 
® leggen sterk de nadruk op sociale component  
 

2. Plaats binnen diagnostisch proces 

2.1. Plaats in het diagnostische proces - Cliëntniveau 

• Onderkenning: classificatie en differentiaaldiagnostiek 
o In kaart brengen heel belangrijk voor bv classificatie verstandelijke beperking 

• Onderkenning: individueel-descriptieve diagnostiek (sterkte/zwakteprofiel) 
• Verklaring: verklaring voor problemen in het leven van alledag bv. Gedragsproblemen 

o Kan mismatch zijn tussen adaptieve vaardigheden individu & verwachtingen omgeving 
• Indicerend: aanknopingspunt voor interventie en handelingsplanning 
• Evaluatie van interventie 
 

2.2. Plaats in het diagnostische proces - Groepsniveau 

• Beleid, bijv. 
o Ondersteuningsbehoefte van bv populatie  
o Populatiebeschrijving 
o Differentiatie aanbod, groepsindeling 

• Onderzoek, bijv. 
o Longitudinaal onderzoek 
o Profilering bij verschillende klinische groepen 
o Effectonderzoek 
o Matching van onderzoeksgroepen 
o IN vraag stelling van ecologische validiteit bij IQ ® adaptief gedrag heel valide  

 

3. Specifiek intermezzo: classificatie verstandelijke beperking 
 

3.1. Verstandelijke beperking (AAIDD, 2010) 

• Significant limitations in both intellectual functioning and in adaptive behavior, which covers many everyday 
social and practical skills.  

o 2 componenten: intellectueel functioneren & adaptief gedrag 
• This disability originates before the age of 18. 

o Voor de leeftijd van 18 jaar 
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adaptief gedrag is bepalend voor functioneren individu 
 

3.2. Verstandelijke beperking DSM-5 (APA, 2013) 

• Significante beperkingen in het intellectueel functioneren 
o Bvb. redeneren, problemen oplossen, plannen, abstract denken, oordelen, schools leren en leren door 

ervaringen 
o Moet bevestigd worden door een klinische beoordeling én geïndividualiseerde, gestandaardiseerde 

intelligentietest 
• Significante beperkingen in het adaptieve functioneren 

o leiden ertoe dat de betrokkene niet kan voldoen aan de standaarden van persoonlijke 
onafhankelijkheid en sociale verantwoordelijkheid  

o Blijvende ondersteuning vereist 
• Start in de ontwikkelingsperiode 

 
Ernst van verstandelijke beperking 

•  Licht (317) 
•  Matig (318.0) 
•  Ernstig (318.1) 
•  Zeer ernstig (318.2) 

Let op: Niveaus worden gedefinieerd volgens het adaptieve functioneren en niet meer volgens de IQ-scores! 
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Voorbeeld: Mate van ernst VB (DSM-5, APA, 2013) 
• Conceptuele domein  

o Het vermogen om conceptuele vaardigheden te verwerven is beperkt. De betrokkene begrijpt in het 
algemeen weinig van geschreven taal of van concepten waar getallen, hoeveelheden, tijd en geld bij 
komen kijken. Verzorgers geven gedurende het hele leven uitgebreide ondersteuning bij het oplossen 
van problemen. 

• Sociale domein 
o Gesproken taal is sterk beperkt in woordenschat en grammatica. Spraak kan beperkt blijven tot zinnen 

bestaande uit een word of kortere frasen en kan worden aangevuld met andere vormen van 
communicatie. Spraak en communicatie richten zich voornamelijk op het hier en nu van de dagelijkse 
gebeurtenissen. Taal wordt meer gebruikt voor sociale communicatie dan voor uitgebreide 
uiteenzettingen. De betrokkene begrijpt eenvoudig geformuleerde uitingen en communicatie met 
behulp van gebarentaal. Relaties met gezinsleden en bekende anderen vormen een bron van plezier en 
ondersteuning. 

• Praktische domein 
o De betrokkene heeft ondersteuning nodig voor alle dagelijkse activiteiten, waaronder maaltijden, 

aankleden, wassen en de stoelgang. Hij of zij heeft altijd toezicht nodig. Mensen met een ernstige 
beperking kunnen geen belangrijke beslissingen nemen over het eigen welzijn of dat van anderen. Voor 
volwassenen is er structureel ondersteuning en hulp nodig bij de uitvoering van huishoudelijke taken, 
vrijetijdsactiviteiten en werk. Vaardigheden verwerven vergt een langdurig leerproces en structurele 
ondersteuning. Bij een aanzienlijke minderheid is sprake van slecht aangepast gedrag, waaronder 
zelfbeschadiging. 

 
 

3.3. Verstandelijke beperking 

• Cognitief én adaptief significant benedengemiddeld functioneren (AAIDD / APA) 
• Vereist duometing (cognitief & adaptief) 
• Vereist vergelijking met populatienorm, zowel cognitief als adaptief 

 

3.4. Adaptieve en cognitieve ontwikkeling 

• In normale ontwikkeling redelijk gelijk oplopend 
• Een significante achterstand in één van beide duidt op een probleem 

o Omdat ze samen opgaan wilt niet zeggen dat ze aan elkaar gelinkt zijn  
• Correlationeel ≠ causaal 

 

4. Plaats binnen Vlaamse onderwijs en welzijn 
• Regelgeving onderwijs en welzijn 

o Om toegang te krijgen tot buitengewoon onderwijs 
o Adaptief gedrag als slagboomdiagnostiek = beneden gemiddeld nodig om toegang te krijgen tot range 

van voorzieningen  
• Protocollen Kwaliteitscentrum Diagnostiek 
• Prodia-protocollen ® conclusie van al die protocollen is dat instrumenten niet voldoende adaptief gedrag in 

kaart brengen  
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5. Diagnostische instrumenten 

5.1. Diagnostiek van adaptief gedrag 

• Informeel 
o Gesprek met ouders / leerkrachten / verzorgers 
o Observatie 

• Formeel: instrumenten 
 

5.2. Instrumenten adaptief gedrag 

Tot 2020 was er in Vlaanderen geen enkel instrument voor het evalueren van adaptief gedrag dat beantwoordt aan de 
volgende criteria:  

• inhoudelijk bestaand uit meerdere subdomeinen van adaptief gedrag (de 3 domeinen) 
• voldoen aan de psychometrische vereisten van validiteit en betrouwbaarheid 
• genormeerd zijn voor de Vlaamse algemene populatie 

 
Instrumenten klinische praktjk:  

ð Vineland  
o Instrument waar men in Nederland mee werkt  
o Conceptueel verouderd en niet gestandaardiseerd op Vlaamse populatie  

ð SRZ 
o Sociale redzaamheid voor zwakzinnige 
o Wel ontwikkeld voor Vlaamse populatie  
o Instrumenten specifiek voor toepassingen in zorg maar niet voor algemene populatie  

ð PEDI-NL 
o Normen voor nederlandstalige populatie maar vooral focus op praktische vaardigheden  
o Geen volledige dekking multidimensionaliteit  

 

5.3. Interpretatie van score op instrumenten 

• Bij onderkennende diagnose 
o gebruik algemene populatienormen indien mogelijk 
o gebruik meest recente normen van populatie VB indien mogelijk 

• Bij andere vragen 
o gebruik een normgroep die qua niveau, leeftijd en leefomstandigheden zo dicht mogelijk aansluit bij 

de cliënt (Vineland-Z, SRZ-i) ® Bij handelingsgerichte: proberen afstemmen op persoon in kwestie  
• Maak bij de rapportering steeds melding van instrument + versie 

o Gehanteerde normgroep (met expliciete vermelding van zowel leeftijd als aard van normgroep)  
o Gemiddelde, standaarddeviatie en minimale en maximale score van die normgroep 
o Door cliënt behaalde score en betrouwbaarheidsinterval 
o Interpretatie in termen van ‘niveau’ van functioneren  

 

5.4. Hoe keuze maken? 

• meest optimale instrument, rekening houdend met 
o soort vraag (classificerend of handelingsgericht)  
o niveau van VB 
o leeftijd 

• knelpunten ondervangen door convergentie van informatie (meerdere instrumenten)  
• zie beslissingsboom 
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5.5. ABAS-3 – NIEUW  

• Breed leeftijdsbereik (0-80 jaar) 
• Multi-informanten rapportage  
• Vlaamse (en Nederlandse) normen 
• Meerdere subdomeinen van adaptief gedrag 

 
Aantal versies:  

• Ouderversie: 0 jaar – 4 jaar 
• Leerkrachtversie: 2 jaar – 4 jaar 

 
• Ouderversie: 5 jaar – 17 jaar 
• Leerkrachtversie: 5 jaar – 17 jaar 

 
• Zelfrapportage volwassenen: 18 jaar – 80 jaar 
• Informantenversie volwassenen: 18 jaar – 80 jaar 

 

 
ð 3 domeinen zijn onderverdeeld in vaardigheidsgebieden  
ð Werk: optioneel voor volwassenen  
ð Motoriek: alleen meegenomen voor heel jonge kinderen  

 
Scoring  

• Ruwe scores die worden omgezet in afgeleide scores (gelijk aan intelligentie test)  
• Analyse afzetten tegen normale populatie  
• Ook binnen individueel profiel kijken naar significante sterktes/zwaktes  
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6. Casussen 

6.1. Classificerende diagnostiek  

Casus Ruben, 3 jaar 
• Gedrag: 

o Druk en onstuimig 
o Kent weinig grenzen naar gevaar toe 

• Sociaal:  
o Weinig interesse in anderen  
o “negatieve aandacht”  

 
® hypothese verstandelijke beperking  

® Adaptief functioneren (hoeft niet persé te lage score op alle domeinen, mag ook op één domein) 
® Intelligentie  

 

6.2. Handelingsgerichte diagnostiek  

• 2 identieke casussen  
• Binnen adaptieve scores andere sterktes en zwaktes  
• Focus binnen handelingsplan zal anders liggen  
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15. Gezin en opvoeding  
 

1. Nadruk op diagnostiek 
 

1.1. Opfrissing theoretische kaders gezin en opvoeding 

 
Gezin (2 manieren om naar gezinnen te kijken) 

• Structurele kenmerken 
• Dynamische kenmerken 

o Wat gebeurt er in gezinnen 
o Hoe veranderen gezinnen 

® vertalen zich in perspectieven 
 

1.1.1. Verschillende perpectieven voor gezinnen 
• Contextuele theorie  
• Systeemtheorie 
• Theorie van het sociaal leren 
ð Zie opvoedingsproblemen in gezin en school OF Orthopedagogiek: theorieën, doelgroepen en werkvelden 

 
Contextuele theorie ~ (Bowlby, Ainsworth) 

• Centraal ‘intergenerationele loyaliteit’ 
• Toenemende aandacht voor dimensie ‘sensitiviteit’ (Bretherton, 1988) 

 
Systeemtheoretisch theorie 

• Onderscheid maken van verschillende subsystemen binnen ruimer systeem: 
o Subsysteem van de partners 
o Subsysteem van de ouders (vb co-parenting) 
o Subsysteem van de brussen (vb differentieel opvoeden) 

 
 
 
~(Minuchin) 

• Cohesie (bekeken als continuüm) 
~ (volgens Olson, Sprenkle & Russell (1979) verder uitgewerkt 
o Kluwengezinnen  
o Verbonden gezinnen 
o Onderscheidbare gezinnen 
o Loszandgezinnen 

 
• Adaptatie (bekeken als continuüm) 

~ (volgens Olson, Sprenkle & Russell (1979) verder uitgewerkt 
o Rigide gezinnen 
o Gestructureerde gezinnen 
o Soepele gezinnen 
o Chaotische gezinnen 
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Andere structurele aspecten 
• Hiërarchie  
• Alliantie (samengaan van leden) 
• Coalitie (samengaan tegen andere leden van systeem) 
• Parentificatie 

 
Sociaal leren ~(Patterson) 

• Centraal: inhoud van interactieprocessen 
• Thema: (disfunctionele) communicatie 

® Coërcieve gezinsrelaties (wederzijdse dwang) 
 

1.1.2. Perspectieven over Opvoeding 
• Gedragscomponent: gedrag 
• Betekeniscomponent:  

o voelen  
o denken 

• Illustraties  
 
Gedragscomponent 

• Stijlen: vaste configuraties van opvoedingsdimensies 
• Afzonderlijke opvoedingsdimensies (gevormd door gedragingen) 
• Concrete gedragingen 

 
Configuraties ~(Baumrind, 1971) 

• Democratisch / Autoritatief  
• Permissief 
• Autoritair / restrictief 

 
Configuraties  ~(Maccoby & Martin, 1983) 

•  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Configuraties  
~(Baumrind, 1991) 
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Afzonderlijke dimensies 
~(Van Leeuwen, 2015) 

• Warmte/ondersteuning (doet denken aan responsief) 
• Controle 

o Gedragsmatige controle – psychologische controle 
o Proactieve controle – reactieve controle 

• Autonomieondersteuning (laatste tijd ook veel aandacht voor) 
 
Opvoedingsvaardigheden 
~(Patterson, Reid & Dishion, 1992) 

• Positieve bekrachtiging 
• Positieve betrokkenheid 
• Leiding geven, grenzen stellen 
• Monitoring, supervisie 
• Probleemoplossing 

~(Voets, Michielsen & Hertens, 2005) 
• Steunen 
• Sturen 
• Stimuleren 

 
Betekeniscomponent 
~(Colpin & Grietens, 2000) 

• Opvoedingsdoelen ® conatief 
o Wat willen ouders bereiken in het opvoeden?  
o Dat uit zich in het gedrag (daarom gedragscomp en betekeniscomp verweven) 

• Opvoedingscognities ® cognitief 
• Opvoedingsbelevingen ® affectief 

o De emoties in het opvoeden 
o Algemeen 
o specifiek: opvoedingsstress 

 
1.1.3. Opvoedingsproblemen 

• Primair versus secundair 
• Vraag van het kind: sturen, steunen, stimuleren 
• Aanbod van de ouder: pedagogisch besef, pedagogisch inzicht, pedagogische vaardigheden 
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Orthopedagogisch kader (naar Hellinckx) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Determinanten van ouderlijk handelen volgens Belsky (1984) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2. Diagnostiek van gezins- en opvoedingsfactoren: process 

 
 
Plaats in diagnostische proces 

• In elk van de fase kan dat van orde zijn 
• Soms zlefs al in het begin 
• Soms komt het pas onderweg naar voren 

 
Diagnostiek van opvoedingsgedrag en gezinsfunctioneren 
~(Colpin et al., 2016) 

• Intakefase en hypothesevorming 
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o Valkuil: parent blaming (groep vs. individu) 
§ Risico als je expliciet vraagt naar gezinsfactoren zonder dat ouders weten waarom je dat doet 

dan lijkt het of je hen de schuld geeft 
o Nadruk op opvoeding als transactioneel proces 
o Rol van OK-relatie: risico én protectief 

• Onderzoeksfase 
o Verschillende middelen, verschillende informanten 
o Triangulatieprincipe 

§ Meerder bronnen, meerder informanten 
o Instrumentarium:  

§ informeel: gesprek, observatie 
§ formeel: vooral vragenlijsten, enkele interview 
§ vooral Nederlandse normen, vaak verouderd 
§ psychometrische eigenschappen veelal onvoldoende 

® nooit op 1 instrument kan en mag varen, want er zijn nog problemen mee 
® zwakke kwaliteit van instrumentarium 
® belangrijk om je te verdiepen in die instrumenten en om te weten wat je nodig hebt 

 
ð overzichten: zie literatuursuggesties 
ð http://www.prodiagnostiek.be/?q=materialendatabank als voorbeeld 

 
 

1.3. Diagnostiek van gezins- en opvoedingsfactoren: instrumentarium 

 
Vragenlijsten  
~(Van der Broucke, 1990; Van Leeuwen, 2015) 
 

• Voordelen 
o Efficiënt 
o Sluiten aan bij concepten 
o Coverte aspecten 
o Normgegevens 
o Informatie waar gezinsleden in gesprek niet zo gauw mee komen 

• Nadelen 
o Subjectief (hoeft niet perse een nadeel te zijn 
o Antwoord- en sociale wenselijkheidstendensen 
o Statisch 
o Individuele scores, niet gezin als geheel 

 
Gesprekken en observaties 

• (Intake)gesprekken vanuit orthopedagogisch perspectief 
• Participerende gezinsobservatie 

o Eerder besproken 
• Pedagogische spelobservatie 

o Al spelend met kinderen zelf experimenteren met je pedagogische aanpak 
o Zicht krijgen op de pedagogische vraag van de kinderen 
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Pedagogische (intake)gesprekken 
~(naar Hellinckx et al., 2002) 
 

• Analyse van de klacht 
o Informatie 
o Beleving 

• Analyse van de verwachtingen 
o Aard (duur, inhoud, resultaat) 
o Betrokkenheid 
o Weerstanden 

§ Bv. Mensen maken kritische opmerkingen dat ze niet met een pas nieuwe persoon (jij) wille 
werken 

• Analyse van het gezinssysteem 
o Persoonskenmerken 

§ Gezondheid / fysieke gesteldheid 
§ Persoonlijkheid en vitaliteit (levendigheid) 
§ Eigen opvoedingsgeschiedenis van ouders 

o Subsysteemkenmerken 
§ Partnerrelatie 
§ Siblinggroep 

o Algemene gezinskenmerken 
§ Gezinsorganisatie 
§ Gezinscultuur 
§ Gezinsdynamiek 

o Contextkenmerken 
§ Materiële omstandigheden 
§ Familiale omgeving 
§ Buurt en vriendenkring 

• Analyse van het opvoeden 
o Pedagogische vraag  

§ sturen – steunen – stimuleren 
o Pedagogisch aanbod 

§ Gedragscomponent: sturen, steunen, stimuleren 
§ Betekeniscomponent: 

• Doelen 
• Cognities 
• Emoties 

§ Betrokkenheid en beschikbaarheid 
§ Plaats van de opvoeding in het totale gezinsfunctioneren 

o Operationaliseren van het opvoeden 
§ Voorkomen en aard van de verschillende samenlevingsaspecten 
§ Hanteren van situaties 
§ Klimaat 

 
Inhoudelijke exploratie 

• Verzamelen van kritische incidenten 
o Zaken die kritisch zijn omdat ze kenmerkend zijn voor het opvoeden  
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o Bv; hoe gaat het slapen gaan? Hoe gaat het thuiskomen van school?... 
• Anekdotisch vertellen 
• Filmisch rapporteren 
• Visualiseren, bijvoorbeeld m.b.v. duplo- of playmobilpoppetjes, genogrammen 

 
 

Genogrammen 
• Bowen (1966): functioneren van een gezin is bepaald 

door ontwikkelingen over generaties heen  
• Genogram om de familie in diagram te zetten over 

minstens drie generaties heen.  
• Uitgewerkt in begin van de sessies, gebruikt als 

therapeutisch instrument tijdens verdere 
samenwerking 

 
 
De symbolen: feitelijk niveau            De symbolen: beleving van de interacties 

 
 

Een voorbeeld: Britney en haar familie 
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2. Nadruk op ouderbegeleiding / interventies 
 

® Bij interventies situering in cursus en introductie in breder veld van ouder & gezinsbegeleiding  
o paraplu domein voor vele dingen 

 

2.1. Introductie ouder- en gezinsbegeleiding 

 
Ouderbegeleiding 

• Ondersteunen en versterken van het ouderschap 
• Het is geen gezinstherapie, maar echt ouders begeleiden in rol van ouders 
• Containerbegrip  
• Veel disciplines komen elkaar hier tegen 

 
Twee tradities 

• Educatief 
o Balans tss draaglast en draagkracht, verantwoordelijkheidsbesef 
o Kunnen vaardigheden in zitten, emotionele elementen.. 
o Ouderschap an sich  

• Therapeutisch 
o Hulpverlening aan gezinnen vanuit therpeutische visie 
o Ouderschap kan een topic zijn maar niet exlusief het onderwerp 

ð Lopen nu door elkaar in de praktijk 
 
Ouderbegeleidende positie 
~(Van der Pas, 2006) 

• Ouderschap impliceert een besef van verantwoordelijk zijn 
• Ouderschap maakt kwetsbaar 

o Ze zijn vaak onzeker, zoekend.. (is normaal) 
• Ouders vragen consult 

o Blijvend, tijdloos 
o Proces van vallen en opstaan 
o ‘Goed-genoeg-ouder’ 

§ Tonene dat de perfecte ouder niet bestaat 
o Ouderrol naast andere rollen 

 
 
 
 

 
4 types ouderbegeleiding 

• Voorlichting en advisering  
o opvoed telefoon, opvoedingswinkel 

• Ondersteuning en praktische begeleiding 
• Oudertraining 

o Gestructureerde programma’s 
o Stop 4-7 (er wordt daar aan gedragsproblemen gewerkt) 

• Oudertherapie 
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~(naar: Kousemaker & Timmers-Huigen, 1985) 
• Gewone opvoedingssituatie  

o Er zijn altijd vragen en uitdagingen dus hier ook 
o Opzich wel een competente ouder 

§ Basiscompetentie gevoel  
• Opvoedingsspanning 

o De gewone vragen vinden niet snel meer een oplossing 
• Opvoedingscrisis 

o Vaak multiproblem  
• Opvoedingsnood 

o Ook hulpverlening komt er niet altijd makkelijk door 
 
 
Matrix 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

® Om orde in het veld aan te brengen 
® 2 parameters: horizontaal – dimensie van opvoedingsproblemen (ervaren door cliëntsysteem) 
® Verticaal – verschillende vormen die de ondersteuning kan aannemen 

 

2.2. Prototypische interventies 

 
Bekijk de volgende interventies en tracht ze te situeren in de matrix (slide 15), 

• Video-interactiebegeleiding / videohometraining voor ouders van baby’s: 2 korte clipjes: 
o https://www.youtube.com/watch?v=aFeMGEKeVWo  

https://www.youtube.com/watch?v=phdR63swu_w  
• Thuisbegeleiding met inbegrip van video-interactiebegeleiding: video als bijlage bij deze presentatie, vele 

studenten hebben die reeds gezien in de BA PW, dus een korte opfrissing kan volstaan. 
• Ondersteuning van gescheiden ouders: 2 vormen: 

o Boek ‘Een week mama – een week papa’: https://www.kinderrechtencommissariaat.be/actueel/een-
week-mama-een-week-papa  

o Kinderen uit de Knel: http://www.kinderenuitdeknel.be/ 
https://www.youtube.com/watch?v=enYze792AyA 

 
® Opdracht om prototypische interventies te kijken  
® (voorbeeld van hoe ouder-gezins begeleiding eruit kan zien)  
® Eerste vbn: heel verschillend van toepassing en kan je op verschillende plaatsen in matrix plaatsen  
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® Bij baby’s: gewone opvoedingssituatie – met overlap naar opvoedingsspanning (zelden of nooit in één vak te 
plaatsen) bij bovenste as vast houden dat het gaat om beleving van de betrokkenen 

® Als bij ouders babytraining wordt ingezet -> bij specifieke doelgroepen om opvoedingsspanning te voorkomen 
(eerder preventief bedoeld) maar neemt niet weg dat er bij sommige ouders al van opvoedingsspanning 
sprake zou zijn  

® Verticaal: ondersteunen & praktisch begeleiden & elementen van voorlichting & advisering 
® Toepassing zit links boven in matrix  
® Videohometraining 2de vb: bij ouders opening om aan de slag te gaan  
® Situeren in opvoedingscrisis – opvoedingsnood  
® Zeker componenten van training maar ook ondersteunen en praktisch begeleiden  
® Ondersteuning van gescheiden ouders:  
® Boek: vooral nuttig inzetten bij opvoedingsspanning, verticaal: voorlichting & advisering (kan ook ingezet 

worden bij praktische begelding maar boek opzich is voorlichting en advisering)  
® Knel: hoe iets wat ontstaan is van therapeutische stroming, educatieve componenente heeft  
® zitten elementen van voorlichting – meer dan alleen therapie (valkuil dat het in het fillmpje allemaal therpaie 

heeft genoemd)  
 
 
ð Nabespreking 
 
Illustratie 

- Consultatieve 
- Ouderbegeleiding 
- PraxisP 

 
Indicatiestelling 

• In principe hele gezin (zeker bij de start) 
• Hulpvraag / engagement van het gezin (vrijwillige hulpverlening) 
• Meestal kortdurend, maar intensief 

o Als het langer duurt is het meestal minder intensief 
• Indien langer: laagfrequent 
• Geen crisisinterventie 
• Inbedding in regionaal netwerk 

o Wel ingebed in netwerk om in geval van crisis te kunnen samenwerken met partners  
 
Uitgangspunten (ouderbegeleiding zou moeten zijn…) 
~(Hellinckx et al., 2002) 

• Laagdrempelig 
• Vraaggericht 
• Hulp op maat 
• Methodisch 
• Empowerend 

 
Werkwijze 

• Aansluiting diagnostiek – interventie 
• Intakefase 
• Doelen, inhoud en vorm in overleg met het gezin 
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• Evaluatie 
• (Indien nodig verwijzing) 

 
Pedagogische intakegesprekken 

• Analyse van de klacht 
• Analyse van de verwachtingen 
• Analyse van het gezinssysteem 
• Analyse van het opvoeden 

 
Inhoudelijke exploratie 

• Anekdotisch vertellen 
• Verzamelen van kritische incidenten 
• Filmisch rapporteren 
• Visualiseren, bijvoorbeeld m.b.v. duplo- of playmobilpoppetjes, genogrammen 

 
Opvoeden  

• Voelen 
o Reflectie: stilstaan ‘wat voel ik?’ ‘wat voel ik als ouder in mijn opvoedende rol?’ 

 
§ Steun op affectieve niveau, waar haal ik mijn steun en waar  
§ Kan ik met mijn behoefte aan steun ergens terecht  
§ Reflectie oefening om ouders te laten nadenken zodat ze zelf kunnen identificeren welke 

steunbronnen ze al vinden in hun netwerk en naar welke bronnen ze opzoekj moeten gaan  
o Aan de slag 

§ Brug tussen diagnostiek en interventies  
§ Als je dat hebt geidentificeerd – hoe aanpakken, welke steunbronnen bestaan er allemaal  
§ En zo gerichte aanknopingspunten zoeken 
§ Suggesties gegeven met hoe je met elementen aan de slag kan gaan  
§ Voorbeelden: 

• Energievoedende activiteiten (wat geeft mij energie) 
• Tijd vrijmaken: dumpen, doorgeven, doen 
• Beroep doen op netwerk 
• Netwerk uitbreiden 
• Financiële en fiscale vragen en tegemoetkomingen 

 
• Denken  

o Niet uitputtend 
o De ontwikkeling van je kind 
o Begrijpen van het gedrag van je kind 



 
 

132 
 

o Toekomstverwachtingen 
o Je competent voelen als ouder 
o Denken kan over verschillende componenten gaan 
® Allerlei ideen van hoe we ouders helpen om stil te staan bij aantal vragen die met dat denken te 

maken hebben  
® Vb: wat vind ik belangrijk voor toekomst van mijn kind? Afhankelijk van deze verwachtingen ga je uw 

opvoeding anders vormgeven (concreet maken in hier en nu)  
® Wat zit er achter die opvoeding en hoe loopt dat in het dagelijks leven  
® Vanuit reflectie oefeningen keuzes maken waar verder meer te werken  

  
• Doen 

o Steunen 
o Stimuleren 
o Sturen  
® Reflectieopdrachten om ouders te laten nadenken over basisvragen  
® Wat is mijn natuur als ouder (waar ben ik sterk in) (waar ben ik minder goed in)  
® Wat heeft mijn kind eigenlijk nodig? (sturing? Steun? Stimulering?)) 
® Hoe verhoudt mijn aanbod zich tot wat men kind nodig heeft  
® Ouders doen nadenken, wat ze doen en waarom ze doen, en balans nog beter laten werken  
® Hele duidelijke aansluiting tussen diagnostische en interventionele  
® Laten ouders zelf nadenken om die brug hiertussen zo nauw mogelijk te maken  
® Is ook iets dat doorheen de tijd verandert! - kan zijn dat je het als ouder heel goed doet maar in 

puberteit verandert er zoveel en moet je opnieuw zoeken  
® Leren om om de zoveel tijd erbij stil te staan en te herevalueren  
® Je gaat jezelf als hulpverlener overbodig maken en clieten zelf de tools geven  
 

 
Gebruikte methodieken 

• Afhankelijk van indicatiestelling 
• Waar mogelijk evidence-based 
• Bronnen bijv.: 

o NJI 
o Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten, onder redactie 

van Braet & Bögels, in 2020 uitgegeven bij Boom 
o  https://www.boompsychologie.nl/productgroep/101-49_Behandelprotocollen-kinderen 

® Reflecteren – nadenken en aan de slag  
® En die probeer je zoveel mogelijk met elkaar te verbinden  
® Indicatiestelling is cruciaal!  
® Cruciaal is dat methodieken gebaseerd is op indicatiestelling en goed aansluit of fase waarin ouders zitten  

 
Ouderbegeleiding: fasering 
~(Peeters, 2005) 

• Uitputting 
® Ademruimte scheppen 

• Machteloosheid 
® Controle herstellen 

• Evenwicht 
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® Goodness of fit bewerkstellingen 
Þ In ouderbegeleiding kan je vaak 3-tal fasen onderscheiden  
Þ Eerste: draagkracht vergroten – draaglast verminderen  
Þ Tweede: focussen op wat wel goed gaat & focussen op succeservaringen  
Þ Derde: echt verfijnen, uitdagingen meegeven  
Þ Één van de grootste valkuilen: timing & afstemming van wat jij aanbiedt als begeleider op wat cliëntsysteem 

op dat moment kan dragen  
 

Coping 
• Emotiegericht 
• Actief-vermijdend 
• Probleemgericht 
• Positief 

 
® Vaak te maken met 2 ouders – of meer!  
® Niet iedereen op zelfde manier probleemhantering  
® In ouderbegeleiding periode aansluiten bij noden van één ouder, andere periode aansluiten bij noden andere 

ouder  
® Ook heel expliciet maken – zodat ouders niet het gevoel hebben dat je gen rekening houdt met hun noden  
® Ouderbegeleiding in MATRIX: opvoedinsspanning – ondersteuning (met voorlichting – oudertraining) geen 

therapie want educatieve elementen  
® Kunnen elementen van crisis hebben maar is geen crisisinterventie  

 
 

2.3. Kritische reflectie 

 
Reflecties 
~(Ince, 2013) 

• Algemene criteria voor effectiviteit 
• Effecten opvoedprogramma’s algemeen 
• Effecten universele opvoedsteun 
• Effecten specifieke opvoedprogramma’s 
• Werkzame factoren 

 
Algemene criteria voor effectiviteit 

• Inhoudelijke kenmerken; effectiever naarmate 
o Duidelijke theorie; gestructureerd, gestandaardiseerd curriculum 
o Verschillende methoden (informatie, rollenspel) 
o Evenwicht omvang problematiek, intensiteit interventie, omvang beschikbare inzet 
o Aansluiting eigen probleemervaring cliënten 
o Empowerment 
o Beschikbaar in verschillende leefsituaties 
o Overeengekomen concrete doelen 
o Inzetten op positieve relaties met begeleider of personen eigen omgeving 
o Activering netwerk 

• In- en uitvoeringsfactoren 
o Kwaliteit van interventie: ‘fidelity checks’ 
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o Evaluatie van uitkomsten van interventie 
o Bereik en blijvende participatie van ouders 
o Opleiding, leiding en stabiele bezetting van uitvoerders 

 
Effecten opvoedprogramma’s 

• Positieve effecten op ouders en kinderen 
o Gevoel van competentie, zelfvertrouwen bij ouders 
o Opvoedingsvaardigheden bij ouders 
o Beginnende gedrags- en emotionele problemen bij kinderen 

• Effecten eerder klein 
• Vooral effect op moeders onderzoek, maar vaders lijken minder te profiteren 
• Methodologische kwaliteit erg wisselend 
• Hoe later later je ingrijpt – hoe moeilijk het wordt 

 
Effecten universele programma’s 

• Weinig onderzoek, moeilijk te onderzoeken 
• Belang breed gedeeld 
• Meer onderzoek, veelbelovend 
• Vooral groepsgerichte opvoedprogramma’s en home-visiting programma’s onderzocht 
• Groepsgerichte programma’s: effecten op 

o Gevoel van competentie ouders 
o Opvoedvaardigheden ouders 
o Responsiviteit en sensitiviteit ouders 
o Welzijn ouders 
o Beginnende gedragsproblemen kinderen 

• Ook kortdurende programma’s effectief 
• Programma’s met frequente huisbezoeken grotere effecten 
• Vooral effecten op KT onderzocht, maar ook aanwijzingen voor LT 
• Digitale hulpmiddelen: veelbelovend en kosteneffectie 

 
Werkzame factoren 

• Beperkt onderzocht 
• Bij lichte problematiek: algemeen werkzame elementen, waaronder relatie tussen hulpverlener en ouder! 
• Bij ernstige problematiek meer specifiek werkzame factoren, maar meer onderzoek noodzakelijk 
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16. School  
 

1. Handicapcreatietheorie (Fougeyrollas, 1995) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

® handiciap bestaat niet, maar een handicap situatie wel 
® persoon in rolstoel is geen handicap maaar is gwn een kenmerk 
® vanaf het moment dat de omgeving mismatched met de noden van persoon dan is er sprake van een handicap 
situatie 
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2. Voorbeeld individuele kenmerken 
 
Een meisje van 12 jaar dat je al enkele maanden behandelt in een SoVa-training (te agressief/dominant gedrag), verteert 
de overstap naar het secundair onderwijs niet goed. Ondanks dat ze thuis hard werkt voor school, liggen haar punten 
onder de verwachting (in het 6de leerjaar had ze 88%). De klastitularis zegt aan de moeder: “Het gaat niet zo goed: het 
is me niet duidelijk of het is van niet kunnen of van niet weten hoe aan te pakken, maar ik denk dat je eens verder zal 
moeten kijken want dit zal fout aflopen anders”. Moeder klopt dan bij jou aan om “eens verder te kijken”.  
Hoe pak je dit aan? 

Þ Probleem op school kan een staartjes zijn van een breder probleem (breedt genoeg kijken) 
Þ Kijken hoe ze studeert (gesprek met haar) ® kijk breed!, niet alleen ‘wat doe je’ maar ook ‘hoe doe je het’ 

 
Studiestrategieën 

• Cognitieve en affectieve vaardigheden die een noodzakelijke voorwaarde vormen voor efficiënter leren 
• Kenmerken: 

o Doelgericht 
o Metacognitief gereguleerd 
o Bevordert automatisering 

 
Meten van studiestrategieën 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• TAP = Think-Aloud Protocol  

o altijd over specifieke taak, nooit algemeen 
• VaSEV = Vragenlijst Studie- en Examenvaardigheden 
• LASSI = Learning Attitude and Study Strategies Inventory 

 
 
Voorbeeld van een TAP 

• Doelgroep huidig protocol: niveau laatste graad secundair onderwijs 
• Ze moeten luidop zeggen wat er in hun hoofd opgaat 
• Gaat niet om juist of fout maar om hoe ze het doen 
• 4 taken 

o Frans 
o Nederlands 
o Aardrijkskunde 
o Wiskunde 

• Uitdagend, niet te moeilijk 
• Herinnering/aanmoediging indien nodig 

 
 

è Patronen afleiden 
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Scoring casus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

® aanduiden wat ze wel of niet doen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiestrategieën 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

139 
 

Conclusie TAP 
• Sterktes en zwaktes bepalen 
• Bijsturen waar nodig: 

o Individu 
§ Mindmaps leren maken 
§ Teksten leren structureren (bv. kleurcodes) 

o Omgeving 
§ Eenvoudige en duidelijke lay-out 
§ Duidelijk maken van alle doelstellingen, verwachtingen en deadlines van elke opdracht 

 
 

3. Voorbeeld omgevingskenmerken 
 

Stapsgewijze zorg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MDO overleg 

Þ = Multidisciplinair overleg 
Þ Steeds meer doen zich complexe onderwijs- en thuissituaties voor. Hierbij worden vaak verschillende 

onderwijs-, zorg- en hulpverleners ingeschakeld.  
Þ In dergelijke situaties is een goede samenwerking met alle betrokken partijen noodzakelijk. Een 

multidisciplinair overleg in de vorm van een rondetafelgesprek streeft naar een betere samenwerking en naar 
een goede afstemming van de zorg op de noden en verwachtingen van de leerling. 
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4. Brede basiszorg: Universal Design for learning 
 
Ontstaan: architectuur 

• Van bij de start (ontwerp) rekening houden met de realiteit van een diverse populatie  
o Efficiënter dan individuele oplossingen achteraf 
o Op voorhand nadenken ‘hoe kan dit gebouw dat we gaan bouwen toegankelijk zijn voor iedereen?  

• Aanpassingen achteraf zijn niet nodig 
o Kosten besparen 
o Meteen flexibiliteit inbouwen 

• Voordelen voor veel mensen 
o Inclusieve gedachtengoed 

 
UDL  

• Diversiteit onder de studenten is de norm 
• Flexibel curriculum sluit aan bij de beperkingen en talenten van alle studenten 
• Aanpassingen achteraf en op maat zijn minder nodig 

 
UDL: 3 principes 

• Principe 1: Informatie op verschillende manieren aanbieden  
o Bv. voorzien van zowel visuele als auditieve informatie 
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o Bv. informatie flexibel en digitaal ter beschikking stellen zodat studenten dit zelf kunnen aanpassen 
indien nodig 

o Bv. linken leggen tussen verschillende onderdelen door het gebruik van een mindmap 
o Bv. voorbeelden en tegenvoorbeelden gebruiken  

• Principe 2: Studenten op verschillende manieren met materiaal laten omgaan en laten aantonen wat ze 
geleerd hebben 

o Bv. gebruik maken van een rollenspel 
o Bv. gevarieerde vormen van examenvragen gebruiken (reproductie, inzicht, toepassing) 

• Principe 3: Studenten op verschillende manieren betrokken laten voelen 
o Bv. werken met voorbeelden uit de leefwereld 
o Bv. werken met zelfreflectieverslagen 
o Bv. zelfreflectietools gebruiken 

 

 
 
 

5. Brede basiszorg: Anti-stigma interventies 
 
Hoe wapen je een individu best tegen stigma? 

• Interventies in de omgeving 
• Interventies bij het individu 
• Rolafwisseling, inleefmoment ® ‘jij gaat vandaag in de schoenen van iemand met…’ 

 
 

3: Provide options for comprehension

3.1 Activate or supply background knowledge

3.2. Highlight patterns, critical features, big ideas, and
       relationships

3.3 Guide information processing, visualization, and
      manipulation

3.4 Maximize transfer and generalization

9: Provide options for self-regulation 

9.1 Promote expectations and beliefs that optimize 
motivation

9.2 Facilitate personal coping skills and strategies

9.3 Develop self-assessment and re! ection 

6: Provide options for executive functions 

6.1 Guide appropriate goal-setting

6.2 Support planning and strategy development

6.3 Facilitate managing information and resources

6.4 Enhance capacity for monitoring progress

Universal Design for Learning Guidelines
I. Provide Multiple Means of 

Representation

1: Provide options for perception

1.1 Offer ways of customizing the display of information

1.2 Offer alternatives for auditory information

1.3 Offer alternatives for visual information

4: Provide options for physical action

4.1 Vary the methods for response and navigation

4.2 Optimize access to tools and assistive technologies

7: Provide options for recruiting interest 

7.1 Optimize individual choice and autonomy

7.2 Optimize relevance, value, and authenticity

7.3 Minimize threats and distractions

2: Provide options for language, mathematical 
expressions, and symbols

2.1 Clarify vocabulary and symbols  

2.2 Clarify syntax and structure  

2.3 Support decoding of text, mathematical notation, 
and symbols

2.4 Promote understanding across languages

2.5 Illustrate through multiple media

5: Provide options for expression and communication

5.1 Use multiple media for communication 

5.2 Use multiple tools for construction and composition 

5.3 Build ! uencies with graduated levels of support for 
practice and performance

8: Provide options for sustaining effort and persistence 

8.1 Heighten salience of goals and objectives

8.2 Vary demands and resources to optimize challenge

8.3 Foster collaboration and community   

8.4 Increase mastery-oriented feedback 

II. Provide Multiple Means of 
Action and Expression

III. Provide Multiple Means of 
Engagement

Resourceful, knowledgeable learners Strategic, goal-directed learners Purposeful, motivated learners

© 2011 by CAST. All rights reserved. www.cast.org, www.udlcenter.org 
APA Citation: CAST (2011). Universal design for learning guidelines version 2.0. Wake!eld, MA: Author.
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Stigma in de klas 
• Experiment van Harris (1991) 

o Leerling en die krijg als instructie ‘zometeen moet je een opdracht maken maar die is niet simpel. Je 
krijgt ondersteuning van iemand die je niet kent, maar zelfde leeftijd.’ Helft van de kinderen kreeg de 
aanvulling ‘maar hij heeft ADHD’. Bij beide deden de ondersteuningslln hetzelfde, heel 
gestandaardiseerd 

§ Bij ADHD was minder vriendelijke interactie, minder zeggen en de credit voor zichzelf nemen 
o Verwachtingen beïnvloeden mee het gedrag 
o Minder vriendelijk 
o Minder spraakzaam 
o Minder erkenning geven voor aandeel 

 
• “Sociale verwerping” 

o meest uitgesproken bij jongens (vs meisjes),  
o bij adolescenten (vs kinderen), 
o bij expliciete vermelding van ADHD (vs kenmerken) 
o Redenen:  

§ gevaar  
§ “biologisch” verklaring 

 
Omvang van het probleem 
® Interview bij ouders van een kind met ADHD: 

• 77% heeft stigma t.a.v. hun kind ervaren 
• 44% is bezorgd over het ADHD-beeld in de maatschappij 
• 40%  voelt zich sociaal verworpen of geïsoleerd 
• 21%  vindt dat hulpverleners of schoolpersoneel hun zorgen niet voldoende ernstig nemen 

 
Stigma bestaat uit… 

A. Stereotypen: set van overtuigingen over een groep die meestal gedeeld worden in een gemeenschap 
Bv. “Tegenwoordig krijgen ze te snel de diagnose”  

B. Vooringenomenheid: negatieve gevoelens ten aanzien van een bepaalde groep (affectieve component) 
Bv. “Ik vind het niet prettig ze in mijn klas te hebben” 

C. Discriminatie: het gedragsmatig gevolg van stereotypen en vooringenomenheid 
Bv. “Joren en Max, zwijgen! Dat kletsen is ook weer die   
ADHD zeker, Joren? Ga jij maar op de gang staan!” 

 
Vergroten van coping skills 

• Adequaat leren delen van diagnose 
• Assertiviteit verhogen 

o Als er pesterijen zijn dan wten hoe je erop moet reageren 
• Gevolgen van stigma melden 
• Werken aan problemen geassocieerd met de stoornis 

 
Kennis vergroten 

• Gericht op leerkrachten en zorgfiguren: 
o Psycho-educatie (opleiding en navorming)  
o Universal Design for Learning (vóór aanpassingen) 
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• Gericht op medeleerlingen 
o Sensibilisering (bv. klasgesprek, bekende voorbeelden) 
o Correctie (van leerlingen en media-berichten) 
o Aanpassen van taal (retardatie vs beperking) 

 
Ervaring vergroten 

• Gericht op leerkrachten en zorgfiguren: 
o Diversiteitsstage 
o Inleefmomenten 
o Trainen van (gespreks)vaardigheden 

§ Mensen leren wat ze moeten doen 
o … 

• Gericht op medeleerlingen: 
o Laten samenwerken 
o Buddy-project 
o Inleefmomenten 
o … 

 
 

6. Brede basiszorg: leerkracht-leerling relatie 
 
Wat kan een leerkracht, ongeacht de inhoud van de leerstof, doen om een leerling te brengen tot verhoogd(e) 
psychosociaal functioneren, zelfregulatie en schools presteren? 

Þ Geen te autoritaire positie aannemen 
Þ Variatie brengenn (instructional support) 

 
Teaching through interactions framework  
è Centraal concept LLI/TSI 
~Downer et al., 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
Goede causale verbanden 
Bidirectioneel  
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6.1. Emotionele steun 

 

 
Lkr is adhoc hechtingsfiguur 
Lln hecht aan lkr  

Þ dan gaat lln zich veilig voelen en meer uitproberen (exploratie, secure base)  
Þ wanneeer het niet gaat als verwacht dan is de leerkacht er om je op te vangen, stress reductie (safe haven) 

 
 

Schoolcontext è leerkracht als ad hoc hechtingsfiguur: 
• Klasniveau: emotionele steun 
• Dyadisch niveau: nabijheid, afwezigheid van conflict 

 
 

 
 
 

6.2. Instructionele steun 

 
Schoolcontext 
• Klasniveau: instructionele (en organisationele) steun 
• Dyadisch niveau: afhankelijkheid & scaffolding 
 
 
® Weinig instructionele steun, kinderen verbeteren niet 
® Veel instructionele steun, groep van lage zelfe-regulatie 
verbetert heel goed! Achterstand is weggewerkt 
® Zij die het het meest nodig hebben halen de meeste winst 
eruit 



 
 

145 
 

Scaffolding:  
• = het begeleiden van kinderen bij een taak zodat ze taken kunnen uitvoeren die net buiten hun bereik liggen 
• Er vindt een verschuiving plaats van externe regulatie naar zelf-regulatie op het tempo van het kind 
• Met kleine ingrepen en kleine vraagjes stellen en zo kan het kind daarop steunen om net een stapje hoger te 

gaan 
• Direct effect: modelling  

o Voorbeeld geven welke vragen er op welk oment gesteld moeten worden 
• Indirect effect: taalstimulatie 

o Woorden geven om het denken te structureren en te ordenen 
 
 

6.3. Organisationele steun 

 
Leerkracht als externe gedragsregulator 

• Wanneer het kind zelf te veel energie moet steken in structuur en voorspelbaarheid in de klassetting, gaat dit 
ten koste van focus op andere cognitieve taken 

• Routine inbouwen  
• Bij goed klasmanagement wordt de leerkracht een belangrijke externe gedragsregulator, waardoor meer 

cognitieve ruimte voor het kind overblijft 
• Bv als keerkracht ervoor zorgt dat het stil is in de klas enzo dan gaat jouw eigen capaciteit naar de dingen waar 

het nodig zijn en niet meer naar die andere dingen want de leerkracht brengt je in de best mogelijkeconditie 
 

Klasmanagement training 
5 types interventies: 

• gericht op de antecedenten van het gedrag 
o Gemiddelde ES=0.25 (klein effect) 
o Mogelijke interventies: 

§ Geluidsreductie (=extra-taak stimulatie) 
§ Variëren van kleur, lettertypes, etc. (=intra-taak stimulatie) 
§ Laten kiezen tussen taken 
§ Leren nota nemen 
§ Leren plannen 
§ Uitgebreide instructies opdelen in kleinere deelopdrachten 
§ Remedial teaching (bv. taal, rekenen) 

• gericht op de consequenten van het gedrag 
o Gemiddelde ES=1.12 (groot effect) 
o Effectieve interventies: 

§ Token economy 
§ Response cost (punten verliezen als je lang niet naar mcdo bent geweest) 

o Beloningsgevoeligheid van ADHD! 
• door peers uitgevoerd 

o Gemiddelde ES=0.80 (groot effect; kleine n) 
o Verschillende vormen: 

§ Sturen & ondersteunen bij het uitvoeren van een opdracht 
§ Feedback verlenen op prestaties 
§ Op niveau van de klas wenselijker 
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• door ouders uitgevoerd 
o ES=2.00 (groot effect; slechts 1 studie) 
o Ouder wordt getraind in het ondersteunen van huiswerk m.b.t. taaloefeningen 

• gericht op versterking van zelf-regulatie & combinaties van bovenstaande 
o Gemiddelde ES=0.71 (matig effect) 
o Variatie in effectiviteit naargelang de combinatie: 

§ Antecedent- en consequentgerichte interventies combineren wel effectief 
 

 

6.4. Executieve funties 

 
ð Hogere-orde EF (bv. redeneren, plannen en organiseren, probleem-oplossingsvaardigheden) 

 
Zet je EF-bril op! 

• 14-weken interventie, geïmplementeerd door de leerkracht 
• Bouwstenen: 

o EF Interactie (3w)  ≈ emotional/instructional support 
o EF Activiteiten (3w) ≈ EF spelen en opdrachten 
o EF Organisatie (3w) ≈ organizational support 
o Integratie (5w) 

• Leerkrachttraining: 
o 1 dag workshop 
o handleiding training 
o 12x ½ dag in-classroom coaching 
o 4x school team supervisie 

 
 
6.4.1. Hoe werk je aan EF? 
® 3 bouwstenen  
 
Interactie (eerste 3 weken) 
      De lege EF-bril 

o In de klas hangt er een grot ebril en daar kunenn glaasjes ingehangen worden, per week wordt er 
gefocust op 2 glaasjes (dat zijn specifieke strategieen die ingaan op leerkracht lln relaties) 

• STOP-DENK-DOE 
o Doelgroep: kleuters  
o Doel: kinderen controle geven over eigen gedrag, gedachten en emoties (impulscontrole) 
o Leerkracht wordt getraind door die instructie te geve om zijn leerling te versterken in impulscontrole 
o Rijmpje: bv.  

§ “Stop, ik denk na en antwoord pas daarna.” 
§ “Stop, ik denk na, vooraleer ik verder ga.” 

o Aanleren en expliciet oefenen: EF-activiteiten 
o Steeds blijven herhalen (werkgeheugen) 
o Visualiseren (werkgeheugen en flexibiliteit) 
o Variant jongere of anderstalige kleuters: stop-symbool of ‘Ik stop. Ik luister.’ 
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• Aandacht op zintuigen 
o Doel:  

§ Aandacht van kleuters richten op zintuigen d.m.v. picto’s 
§ Niet laten afleiden door irrelevante prikkels en impulsen = impulscontrole 

o Werkwijze: 
§ Picto’s overlopen 
§ Vragen welke nodig zijn voor de taak 
§ Onnodige zintuigen à impulscontrole 

o Visuele cues  

 
Top-down processen versterken (EF) 
   + 
Bottom-up processen inhiberen (natuurlijke reacties) 

 
Verbetert inhibitiecontrole 

 
Activiteiten  

® EF-reactiespelen in grote of kleine groep (bv junglespeed) 
® EF-geheugenspelen 
® EF-gezelschapsspelen in kleine groep 
® EF-bewegingsspelen  
® EF-prentenboeken 
® EF-poppenspelen 

 
Organisatie 

® Vermijd visuele en auditieve overprikkeling 
® Laat de kleuters op Montessori-matjes werken 
® Stimuleer de kleine vertelkring 
® Schakel zoemsessies in 

 
 

7. Verhoogde zorg: Redelijke aanpassingen 
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17. Gezinsvervangend en -aanvullend aanbod deel 1: pleegzorg 
 

1. Inleiding  
 

1.1. Als er nood is aan gezinsvervangend/aanvullend aanbod … 

Þ kind/jongere heeft recht om op te groeien bij hun ouders 
Þ hoofdverantwoordelijkheid voor de zorg/bescherming van mdj ligt bij het gezin (kinderrechtenverdrag) 
Þ wat als er sprake is van een verontrustende leef- en opvoedingssituatie? 

Þ Overheid moet gezinnen ondersteunen in hun opvoedingstaak (zij komen op de 2de plaats)  
Þ Ondersteunen als antwoord op verontrusting 

 
Als gezin er niet in slaagt om kinderen te beschermen of verzorgen ® verontrustende leef- en opvoedingssituatie 

Þ Verschillende vormen van ambulante of residentiële hulp bieden ondersteuning als antwoord op de 
verontrusting. 

Þ  In sommige situaties zijn er meer dwingende maatregelen nodig en neemt de overheid de beschermingstaak 
over door gerechtelijke tussenkomsten. 

 
 

Þ Subsidiariteit en vrijwilligheid als basispijlers van de jeugdhulp 
o Subsidiariteit = eerst putten uit ambulente ondersteunings- en begeleidingsaanbod 

(contextbegeleiding, dagcentrum GGZ) ® Rechtstreeks toegankelijk  
§ Pas als dit ontoereikend is komt het residentiële aanbod voor integrale jeugdhulp ® Niet 

rechtstreeks toegankelijk  
§ Alle aanvragen volgen zelfde procedure: schriftelijk gemotiveerd en ingediend bij 

intersectorale toegangspoort 
§ Team indicatiestelling onderzoekt aanvragen en bepaalt welke jeugdhulp het best aansluit  
§ Team jeugdhulpregie zoekt uit wie effectief gaat helpen  

o Vrijwilligheid = de regie voor het hulpverleningsproces ligt zoveel mogelijk bij het gezin zelf  
§ Hulpverlener zoekt samen met gezinnen naar hulp die zij nodig hebben (lukt niet altijd)  
§ Ouders trekken zich terug terwijl hulpverlener twijfelt of de ontwikkelingskansen van 

kinderen in gedrang komen  
• Jongeren kan aangemeld worden bij Ondersteuningscentrum Jeugdzorg OCJ of 

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling VK 
• Die proberen de situatie te deblokkeren en gaan na of er een dwingende 

hulpverlening nodig is  
• Als ze er niet in slagen om met gezien een hulpverleningsplan op te stellen ® 

jeugdrechtbank  
 

Þ Spanningsveld tussen vrijwillige en gerechtelijke jeugdhulp 
o Klachtenlijn krijgt menldingen over volledige proces in jeugdhulp 
o 2 bewegingen:  

§ Hulpverleners houden verontrustende leefsituatie lang in vrijwilligheid ® proberen situatie 
opnieuw veilig te maken (kinderen blijven soms lang in onveilige situaties)  
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§ Beweging van gerechtelijke naar vrijwliige jeugdhulp loopt moeilijk ® zodra een hulp- en 
ondersteuningsplan werkt, kunnen gezinnen terug worden doorgewezen naar vrijwiliige 
jeugdhulp (krijgen ze stilaan regie weer in handen) 

 
“Verontrustende. Situaties”  

• Een 13-jarig meisje loopt van huis weg en komt bij een ambulante hulpverleningsdienst langs, maar weigert 
haar identiteitsgegevens door te geven... 

• Na de weekends thuis komt Lena altijd compleet overstuur terug in de leefgroep. Je krijgt als begeleider 
gaandeweg informatie, maar je mag er niets mee doen... 

• Een pasgeboren baby leeft bij een zwaar drug-verslaafde, alleenstaande moeder... 
 
In de Integrale Jeugdhulp omschrijft men verontrustende situaties als  
=“situaties die als dusdanig door een hulpverlener, een cliënt of een derde als verontrustend worden ingeschat of 
beoordeeld omdat ze: de ontwikkelingskansen van een minderjarige bedreigen (de provisie-, protectie-, of 
participatierechten van de minderjarige worden geschonden); de (psychische, fysieke of seksuele) integriteit van een 
minderjarige of van één of meer gezinsleden aantasten; of een combinatie van deze perspectieven omvatten.” 

 

1.2. Indicatiestelling pleegzorg/residentiële zorg 

® Bij ‘verontrusting’ 
® T.m.m. ernst van de problematiek versus draagkracht van het gezin  
® Nood aan uithuisplaatsing?  
® Welke hulpverleningsvorm?  

 
“Wanneer blijkt dat de opvoedingssituatie verontrustend is, mogen we niet aarzelen en moeten jongeren tijdelijk of 
permanent uit huis geplaatst worden. Bij uithuisplaatsing is pleegzorg het eerste alternatief.” 
Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 ® zie ook Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind 
 

• Internationale richtlijnen benadrukken dat kind best bij zijn ouder(s) of verzorger woont  
• Als dit niet lukt, zoekt met gezinsvervangende omgeving ® pleeggezin 
• Jeudzorg = prioritaire oplossing bij uithuisplaatsing van minderjarige  

o Team indicatiestelling moet binnen de toegangspoort altijd eerst pleegzorg in overweging nemen  
o Jeugdrechter heeft verantwoordingsplicht als hij niet voor pleegzorg kiest  

 

 
® Vaak binnen de gezinnen problemen op verschillende domeinen  
® Voornamelijk de wisselwerking tussen en cumulatie van dergelijke problemen maken gezinsituaties vatbaar 

voor escalaties  
o Eerst: gezinsgerichte, vraaggerichte, empowerende, integrale en geïntegreerde hulpaanpak 

§ Dit in nabijheid van de thuissituatie  
o In situatie met kwetsbare gezinnen: laagdrempelige manieren om gezin te ontlasten door kind tijdelijk 

elders op te vangen (kinderopvang, preventieve vormen van pleegzorg – steungezinnen)  
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§ Al dan niet in combinatie met opvoedings- of gezinsondersteuning 
o Pas wanneer belangen van kind worden geschaad kan een scheiding worden opgelegd door overheid  

§ De ‘Richtlijnen voor alternatieve zorg bij kinderen’ van de Verenigde Naties (2010) stelt in dit 
kader: wanneer het eigen gezin van het kind, zelfs met voldoende ondersteuning, niet in staat 
is adequate zorg aan het kind te bieden, of het kind in de steek laat of er afstand van doet, is 
de overheid verantwoordelijk voor het beschermen van de rechten van het kind en moet de 
staat zorgen voor passende alternatieve zorg, samen met of via lokale bevoegde autoriteiten 
en naar behoren gemachtigde maatschappelijke organisaties. 

 

1.3. Beslissen over uithuisplaatsing ( indicatiestelling ) 

= een middel in een langdurig traject 
“Uithuisplaatsing is geen doel op zich, maar een ingrijpend middel om ervoor te zorgen dat de jeugdige veilig is en zich 
goed kan ontwikkelen, of om een jeugdige een behandeling te geven die anders niet mogelijk is” (Richtlijn 
Uithuisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming, Bartelink, C., Ten Berge, I., & Van Vianen, R., 2015) 

® Gaat rechtstreeks in tegen basisrecht ouders en kind om samen te leven  
o LAATSTE redmiddel voor als er geen andere oplossingen meer zijn 
o Uithuisplaatsing hypothekeert doorgaans de mogelijkheden om een oplossing in het gezin zelf te 

vinden. Overweging tussen:  
§ Enerzijds: alle kansen om op te groeien in thuissituatie vrijwaren  
§ Anderzijds: niet te laat interveniëren opdat veiligheid en ontwikkeling niet onherroepelijk in 

gedrang is  
® Niet alleen moment van beslissing, = traject  

o Er zijn reeds heel wat trajecten opgestart  
o Steeds ernaar streven om kind zo snel mogelijk, binnen vooraf afgebakend termijn, weer na huis te 

laten gaan  
o Recht op regelmatige evaluatie van de plaatsing  
o De noodzakelijkheid van uithuisplaatsing moet voortdurend kunnen worden aangetoond 

® Als uithuisplaatsing met focus op terugplaatsing onvoldoende heeft geresulteerd in een stabiele en veilige 
thuissituatie in het gezin ® uithuisplaatsing krijgt duurzamer karakter 

o Uithuisplaatsing krijgt nieuwe positiie in traject  
® Uithuisplaatsing als middel impliceert dat er steeds moet worden voldaan aan 3 aspecten: doelgericht, 

participatief en gefaseerd 
 

= een proces dat zeer zorgvuldig dient te gebeuren 
”Het is evenwel essentieel dat een dergelijk besluitvormingsproces zorgvuldig gebeurt. Dit betekent (Bartelink et al) 

® Dynamische besluitvorming 
o Ook informatie over historiek problem, hulpverlening in verleden en toekomstige situatie  
o Belangrijk om ook te kijken hoe gezin begeleid kan worden in functie van terugplaatsing 
o Ook nagaan of ouder opvoeding terug kan opnemen  

® Dergelijke besluitvorming moet zorgvuldig gebeuren  
1. systematisch, planmatig en methodisch werken 
2. gebruik maken van beschikbare wetenschappelijke kennis 
3. onderscheid maken tussen informatie die je verzamelt, de beoordeling ervan en de beslissingen die eruit 

voort vloeien 
4. in dialoog met cliënten, transparant zijn over conclusies, beslissing en onderbouwing daarvan naar 

ouders, jeugdigen, collega’s en andere hulpverleners 
5. verantwoord met betrekking tot de veiligheid van het kind, de omgeving en de betrokken hulpverlener” 
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® Deze kwaliteitseisen van besluitvorming hebben heel wat implicaties  
o Belang van methodisch werken en gebruik van wetenschappelijke kennis  

 

1.3.1. Criteria  voor uithuisplaatsing 
Vier belangrijke vragen:  

1. Zijn de opvoedingscapaciteiten van ouders en de ontwikkelingsbehoeften van kinderen op dit ogenblik in 
balans? 

2. In welke mate is de balans in evenwicht te brengen met steun inzake de gezins- en omgevingsfactoren? 
3. Zijn de opvoedingscapaciteiten en ontwikkelingsbehoeften binnen een korte termijn (bv. 6 maanden) in 

balans te brengen? 
4. Is uithuisplaatsing nog te voorkomen met een gerichte interventie? 

 
Indicatoren die meest geassocieerd worden met rechterlijke beslissing tot uithuisplaatsing: ernst van mishandeling, 
opvoedingscapaciteiten van ouders en het gezinssysteem  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur: Model gebaseerd op het 
Framework for the Assessment of 
Children in Need and their Family 
(Department of Health, 2000) 
overgenomen uit Richtlijn 
Uithuisplaatsing voor jeugdhulp en 
jeugdbescherming (Bartelink et al., 
2015) 
 
 

 
Backe-Hansen (2003): in literatuur vooral aandacht aan ‘why’ en niet ‘how’ ® Om te komen tot een beslissling van 
uithuisplaatsing hangen beide aspecten samen  
® onderzocht ‘how’ (door hulpverleners gehanteerde strategieën) ® 2 strategieën om uithuisplaatsing te bepleiten 

1. Trump card strategie = gebaseerd op één enkel voor het kind zeer ongunstig element in het gezinsleven dat 
zwaar doorweegt zoals bijvoorbeeld druggebruik van een ouder 

2. Puzzelstrategie = gebaseerd op een combinatie van verzamelde gegevens over het gezin waarbij het beeld van 
een zeer ongunstige en onveilige opvoedingssituatie wordt gecrëerd  

 
5 criteria bleken dominant in de besluitvorming  
1) het risico dat het kind loopt op verdere verwaarlozing en/of mishandeling;  
(2) de ernst van de verwaarlozing en/of mishandeling;  
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(3) het lichamelijk en psychisch functioneren van de primaire verzorger van het kind;  
(4) de bereidheid tot samenwerking van de primaire verzorger met de hulpverlener;  
(5) de leeftijd van het kind.  
OPMERKELIJK: psychosociale conditie van het kind zelf (kindkenmerk) wroden niet als belangrijk motief genoemd  
 
Van Dam & ten Haaf: uithuisplaatsing gebeurt wanneer een minimale kwaliteit van opvoeding niet langer 
gegarandeerd kan worden  

® Inadequate opvoedingssituatie: slechte lichamelijke of geestelijke conditie van de moeder, ernstige 
verwaarlozing/mishandeling, opvoedingsonbekwaamheid van de moeder, hevige gezinsconflicten en 
problematische gezinsrelaties.  

® Belangrijke overwegingen:  
o Verhouding draagkracht-draaglast  
o (2) de effectiviteit van eerdere hulpverlening;  
o (3) de werkbaarheid van het cliëntsysteem (de veiligheid van de opvoedingssituatie (als enige 

doorslaggevende criterium), de motivatie van de betrokkenen 62 om mee te werken en de 
vaardigheden van de betrokkenen);  

o (4) de leeftijd van het kind;  
o (5) de emotioneel/affectieve reactie van het kind op de uithuisplaatsing; en  
o (6) de duur van de uithuisplaatsing.  

 
1.3.2. Criteria  voor pleegzorg 
“keuze voor pleegzorg is bij uithuisplaatsing beste optie” 
Wanneer toch niet? vaak gewerkt met contra-indicaties ® pleegzorg aangewezen tenzij er contra-indicaties aanwezig 
zijn:  

• hulpverleningsgeschiedenis met frequente overplaatsingen 
• voorspelde onveiligheid van de pleegzorgsituatie 
• gedrags- en emotionele problemen die integratie in weg staan 
• te grote zorgnoden die mogelijkheden van gezinsopvang overstijgen 

® deze moeten niet als ‘absoluut’ worden gezien  
® Bij start van plaatsing moeten ze goed in kaart worden gebracht (om aanwezigheid van risicofactoren te erkennen 
en opzoek te gaan naar protectieve factoren die negatieve effect gaan milderen) 
 
Contra-indicaties die gebruikt worden in praktijk (maar zonder wetenschappelijke bevestiging) ® werkpunten  

• geen expliciete hulpvragen  
• moeilijk bespreekbaar zijn van pleegzorg voor ouders  
• sterke loyaliteiten van (pleeg)kind mer ouders  

 
Studie van Courtney (1998) ® kind- en ouder-kindkenmerken die van belang zijn voor de voorkeur pleegzorg – 
residentiële voorziening 

® predictoren voorkeur hulpverleners: leeftijd kind, gedragsproblemen, hulpverleningsgeschiedenis 
® Pleegzorg: jonger, geen voorgande plaatsing of voorgaande ook pleegzorg 
® Residentiëel: ouder, handicap, gedragsproblemen of voorgaande plaatsing in residentiële voorziening 

 
Nederlands onderzoek (2000) ® praktijk van indicatiestellingen in de jeugdzorg  

® Samenhang tussen type gedragsproblemen en type geïndieerde zorg  
® Internaliserende gedragsproblemen: vaker intensieve ambulante hulpverleningsvormen  
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® Externaliserende gedragsproblemen: dagopvang of residentiële zorg  
® Geen gedragsproblemen: pleegzorg  

 
Onderzoek Hellinckx & De Munter (1994) ® kinderen met ernstig delinquent en/of agressief gedrag in Vlaanderen 
eveneens een grotere kans op plaatsing in een residentiële voorziening dan in een pleeggezin.  
 
Studie Emans & Robbroeckx (1997) ® kinderen met een indicatie pleegzorg onderscheiden zich van andere kinderen 
door gedragsproblemen, verwaarlozing, een vermoeden van ontwikkelingsachterstand, een instabiele 
opvoedingssituatie bij overbelaste en weinig daadkrachtige ouders, met een psychiatrische problematiek.  
 
Informatie over de hulpverleningsgeschiedenis van het kind wordt volgens De Meyer (2003) meer genoemd bij 
indicatiestelling voor pleegzorg dan residentiële zorg. Zo is volgens De Meyer de hulpverleningsgeschiedenis de enige 
reden om kinderen niet in een pleeggezin te plaatsen.  

 

2. Enkele thema’s uit de pleegzorg 
 

2.1. Wat is pleegzorg?  

Pleegzorg Vlaanderen ( zie www.pleegzorgvlaanderen.be ) 
Pleegzorgers vangen in hun gezin kinderen of volwassenen op die door een ernstig probleem niet in het eigen gezin of 
zelfstandig kunnen wonen. De opvangperiode varieert van kort tot meerdere jaren, van éénmaal een weekend per 
maand tot 7 dagen op 7. 

 

2.2. Voor wie is pleegzorg?  

Kinderen en Jongeren (0-18 jaar) 
• in een problematische opvoedingssituatie 
• met gedrags- of emotionele problemen 
• met een handicap 
• met een psychiatrische problematiek 

 
Volwassenen 

• met een handicap 
• met een psychiatrische problematiek 

 

2.3. Wie zijn de pleegzorgers? 

Netwerkpleegzorg 
• in een gezin uit het netwerk van het kind, een gezin dat het kind al kent  
• bv. bij nonkel/tante, meter/peter, grootouders, buur, leerkracht... 

 
Bestandspleegzorg 

• in een gezin uit een lijst van erkende pleeggezinnen, een gezin dat het kind nog niet kent 
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2.4. Verschillende vormen van pleegzorg 

 

2.4.1. 4 vormen van pleegzorg: 
Ondersteunende pleegzorg  

• DOEL: kortstondig verblijf (bv. weekend/vakantie/opvang acute nood/crisis)  
• WAT: tijdelijke ondersteuning of aanvulling op ander regulier verblijf  
• TOEGANKELIJKHEID: rechtstreeks, omvat ook crisispleegzorg  

Perspectiefzoekende pleegzorg 
• DOEL: orïentering en begeleiding naar duidelijke en duurzame oplossing 
• WAT: max. 6 maanden (kan max 1 keer worden verlengd) – er wordt intensief gewerkt met pleegkind, 

pleeggast en omgeving (ook andere hulpverleningsbronnen kunnen worden ingeschakeld)  
• TOEGANKELIJKHEID:  niet rechtstreeks voor pleegkinderen, voor pleeggasten wel rechtstreeks  

 
Perspectiefbiedende pleegzorg 

• DOEL: aanbieden van stabiel leefklimaat door langdurig verblijf in pleeggezin 
• WAT: kan vele Jaren – wanneer terugkeer naar huis niet in het belang van pleegkind is – 

continuïteit,opvoedingszekerheid en optimale ontwikkeling staan centraal (indien toegekend door 
jeugdrechter max 3jaar)  

• TOEGANKELIJKHEID: niet rechtstreeks voor pleegkinderen, voor pleeggasten wel rechtstreeks  
 

Behandelingspleegzorg 
• DOEL: omvat behandeling van pleegkind met extra training/begeleiding pleegzorger (specifieke psychiatrische 

of emotionele en gedragsproblemen) 
• WAT: in combinatie met andere hulp- en dienstverlening / psychiatrische ziekenhuis 
• TOEGANKELIJKHEID: dienst pleegzorg bepaalt zelf of behandelingspakket bovenop generieke begeleiding 

noodzakelijk is  
 
PERMANENCY:  

• Lange tijd werd pleegzorg gezien als een louter tijdelijke maatregel  
• Sinds aantal jaren PERMANENCY = erkenning aan situaties waarbij er ondanks maximale inspanning mbt 

contextbegeleiding hereniging niet in het belang van het kind is en minderjarige in de praktijk langdurig 
worden geplaatst en vaak herplaatst  

o Slechts 26% van de pleegkinderen keren terug naar huis  
• Deze paradigmashift zorgde voor een tweedeling binnen pleegzorg:  

o Kortdurende, perspectiefzoekende pleegzorg ® alles op alles zetten voor hereniging van kind met 
gezin  

§ Aangewezen bij eerste of tijdelijke uithuisplaatsing  
§ Natuurlijke gezin intensief begeleiden  
§ Door bijkomende vorm van perspectiefbiedend komt er een druk te liggen op een vooraf 

overeengekomen periode waarin perspectief voor kind moet worden bepaald  
• Dat perspectief moet zo snel mogelijk worden uitgeklaard (6-12 maanden) ® 

onzekerheid is schadelijk voor ontwikkeling kinderen en welbevinden ouders  
• Concurrent planning = tijdens deze periode kan tegelijkertijd en gradueel worden 

uitgezocht of er andere opties zijn voor garanderen stabielie leefsituatie 
o Langdurige pleegzorg ® pleegzorg als stabiele perspectiefbiedende opvoedingsvariant  

§ Ondanks maximale inspanning mbt contextbegeleiding geen terugkeer ® ontwikkeling erg 
gehypothekeerd omwille van onzekerheid en veelvuldige breuken  
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§ Met perspectiefbiedende pleegzorg ingezet op stabiele en langdurige opvoedingsvariant  
• Zekerheid dat er op continue, stabiele en voorspelbare manier wordt voorzien in 

basale fysieke en emotionele noden  
• Valkuil van deze tweedeling: verwijzers kiezen te makkelijk voor perspectiefbiedend terwlijl 

perspectiefzoekend traject nog niet werd ingezet 
• Binnen alle pleegvormen kan een onderscheid worden gemaakt tussen netwerk- en bestandspleegzorg  

 
2.4.2. Pleegzorg bij Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel 

• Recent en kleinschalig (12 zorggezinnen) 
• Aansluitend bij lange traditie van gezinsverpleging 
• Doelgroep zijn kinderen en jongeren met verstandelijke beperkingen én psychiatrische problematiek 
• Gedeelde zorg met backup in K-dienst 
• Valt onder ziekenhuiswetgeving en deels onder Jongerenwelzijn (Pleegzorg) 

 

2.5. Enkele cijfers over pleegzorg 

• 7.756 pleegkinderen, -jongeren, -volwassenen in 2019 
• Ruim 6.000 pleeggezinnen 
• 72% van de pleeggezinnen zijn netwerkpleeggezinnen, 28 %  zijn bestandspleeggezinnen.  

 

 
® Aandeel van netwerkpleeggezinnen wordt steeds groter  
® Verklaringen toename: nadruk om voor minst ingrijpende oplossing te kiezen, tekort aan 

bestandspleegouders, belangrijke nadruk op behoud familieband  
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2.6. Taken pleegzorgorganisaties 

• Bekendmaken van pleegzorg 
• Rekruteren van pleeggezinnen 
• Selecteren en voorbereiden van pleegzorgers 
• Matching pleeggezin-pleegkind 
• Begeleiding pleegzorgers, pleegkind en ouders/context 
• Het hele pleegzorgproces opvolgen van plaatsing tot nazorg 
• Partnerschap aangaan met pleegzorgers in participatief model 
• Caseload pleegzorgbegeleider: ±25 dossiers per fte 
 

Vlaanderen telt 5 provinciale diensten voor pleegzorg  
Wie controleert en subsidieert de pleegzorgdiensten?  

® Erkend en gesubsidieerd door agenschap Opgroeien 
® Vergunningsvoorwaarden + staan onder toezicht van opgroeien en de zorginspectie 
® Subsidies worden berekend op basis van aantal ingezette begeleidings- of behandelingsmodules op jaarbasis  

 

2.7. Selectie van pleegouders 

• Iedereen kan pleegouder worden, mits aan drie voorwaarden is voldaan: 
o alle meerderjarigen uit het (kandidaat-)pleeggezin: uittreksel strafregister 
o voldoende draagkracht: kenmerken persoon pleegzorger, competenties, materiële mogelijkheden, 

gezins- en contextkenmerken 
o pleegzorg moet gedragen zijn door heel het gezin 

• Bij positieve toets: gemotiveerd attest 
• Geen limiet inzake max. aantal pleegkinderen 
• Attest kan worden ingetrokken en herscreening kan worden gevraagd 
• Ook netwerkpleegouders moeten worden gescreend en moeten attest hebben 
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Een complex veld:  

 Schofield & Ward, 2011 
 

Pleegouderschap ≠ gewoon ouderschap (Grietens et al, 2019) 
• Geen gezamenlijke geschiedenis met pleegkind 
• Pleegkind voelt bij komst niet eigen (wenproces) 
• Pleegkind brengt eigen systeem mee 
• Pleegouder-zijn voelt minder onvoorwaardelijk, vanzelfsprekend en voor goed 
• Gezag meestal niet bij pleegouders 
• Pleegkind moet zich een plek verwerven in het gezin 
• Bevestiging van ouderschap door pleegkind kan lang uitblijven 

 
“Wij zijn behalve ouders ook pleegouders. Er is niet veel verschil, vind ik. Gevoelsmatig dan. En bij alle vijf moest dat 
gevoel in het begin groeien, van veel houden van tot intens houden van, meestal heb je daar maar een paar uurtjes 
voor nodig...of een kind nou uit je buik komt of uit je hart.” (www.grootgezin.nl) 
  
“De grootste prijs aller tijden kreeg ik van onze dochter van 8 jaar toen ze 3 was en enkele maanden bij ons woonde. 
Het was een kusje. Spontaan gegeven. Van een meiske waarvan men dacht dat ze zich misschien nooit meer zou 
kunnen hechten. Dat moment vergeet ik nooit.” (www.grootgezin.nl) 
 
Voor alle partijen is er winst, maar ook verlies! 

• Pleegkind: ‘ambiquous loss’ verlies wordt te vaak toegedekt of niet genoemd (‘ambiguous loss’) 
• Biologische ouder: ‘disenfranchised grief’ kind kwijt maar je mag niet echt rouwen want het is je 

eigen schuld 
• Ook de pleegouders verliezen 
• En hun eigen kinderen 
• Hoe gaat het pleeggezin om met verlies en hoeveel verlies kan het aan? 

 

2.8. Wat zijn sleutels tot succesvolle plaatsing? 

 
Bij pleegouders 

• juiste motivatie 
• er moet een ‘bonding process’ ontstaan 
• flexibiliteit en ontspannen benadering van het (pleeg)ouderschap 
• realistische verwachtingen 
• inzicht en scherpte 
• kunnen afstand nemen van gedrag pleegkind 
• emotionele investering  
• ‘commitment’ (cf. Lo et al., 2015) 
• bereidheid om samen te werken met pleegzorginstelling 
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Bij begeleiding 
• goede antwoorden op de (opvoedings)vragen en behoeften van pleegouders 
• emotionele ondersteuning 
• continuïteit in de begeleiding 
• aandacht voor het héle gezin 

 
Bij de eigen kinderen in het pleeggezin 

• Geïnformeerd worden 
• Mee kunnen beslissen 
• Kunnen praten en aandacht krijgen 
• Beschermd worden 
• Voorbereid worden op komst/vertrek pleegkind 

(Thompson & McPherson, 2011; Höjer, Sebba & Luke, 2013) 
‘My parents asked me if it was OK, and I said it wasn’t, but they didn’t care!’ 
(Höjer and Nordenfors, 2006, p. 155) 
 
 

3. Enkele voorbeelden van ondersteunend materiaal 
 

8.4. Hoe kan je kinderen voorbereiden op de beslissing en de plaatsing? 

 
• Duidelijke informatie geven 
• Mee laten kiezen naar welk pleeggezin ze gaan 
• Kennismaking voorbereiden, bv. via Pleegzorgkit 
• Laten gewennen 
• Samen boekjes lezen 

 

8.5. Verderop tijdens de plaatsing: ‘Life story work’ 
• Samen met pleegkind een Levensboek maken 

• Vragen, o.a. 
• wie ben ik? 
• hoe zien mijn gezin en familie eruit? 
• waar heb ik mijn eerste levensjaren doorgebracht? 
• hoe ben ik hier terechtgekomen? 
• hoe ziet mijn huidige situatie eruit? 
• hoogtepunten en dieptepunten? 

• Doelen, o.a. 
• kinderen kans geven om een coherent narratief op te bouwen over hun leven 
• kinderen helpen om hun verleden te verwerken 
• veerkracht stimuleren 
• zelfbeeld verhogen 
• identiteit ontwikkelen 
• ‘permanence’ opbouwen 
• helpen rouwen om verlies 
• hogere-orde behoeften aanspreken (o.a. creativiteit, zelfactualisatie) 
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® ‘Life story work’ is geen vastomlijnde methodiek maar een verzamelterm 
® Theoretische onderbouwing vanuit diverse invalshoeken 
® Eerder een ‘practice-based evidence’ dan een ‘evidence-based practice 

 
Let op: 

• realiteit is vaak erg confronterend 
• niet alles is te reconstrueren 
• volg ritme, behoeften en ontwikkeling van het kind 
• houd rekening met wat kind aan kan (trauma-informed) 
• heb aandacht voor positieve herinneringen 
• zorg ervoor dat het kind geschiedenis kan internaliseren 
• zorg ervoor dat levensboek up to date blijft 

 
‘A coherent narrative is not simply a chronological account of events. It is the subjective integration of cumulative 
experience and has implications for every aspect of a child’s life. It is forever and always a work in progress, and such a 
perspective clearly positions life story work in the realm of fundamental entitlement for all children and particularly 
those who have experienced trauma and disruption.’ (Atwool, 2017, p.71) 
 

8.6. Verderop tijdens de plaatsing: de Behoeftentool 

 
In gesprek gaan met pleegkinderen over hun behoeften: Behoeftentool (Steenbakkers, van der Steen, & Grietens, 
2019) 
 

• 45 kaartjes over diverse behoeften (o.a. veiligheid, zelfontplooiing) 
• Te sorteren naar belangrijkheid 
• Gevolgd door gesprek 
• Door professionals of pleegouders te gebruiken 
• Kan worden herhaald doorheen de tijd 

 
Voorbeelden 

• ‘Alles kunnen vertellen en bespreken met mijn pleegouder(s)’ 
• ‘Dat mijn vrienden betrouwbaar zijn en mij goed kunnen steunen’ 
• ‘Een plek hebben waar ik even alleen kan zijn’ 
• ‘Dat mijn pleegouder(s) mij voorbereiden om op mijn eigen benen te staan’ 
• ‘Begrijpen waarom ik in een pleeggezin woon’ 
• ‘Wat vroeger gebeurd is een plekje geven’ 
• ‘Dat mijn pleegouder(s) rekening houden met wat ik wel en niet fijn vind’ 

 
 

 
 
 
 

 

  



 
 

160 
 

18. Gezinsvervangend en -aanvullend aanbod deel 2: residentiële zorg 
 
Residentiële jeugdzorg:  

• is waar ‘jeugdigen 24 uur van de dag worden opgevangen en begeleid. Daarbij kan er sprake zijn van een 
verblijf van een aantal dagen per week tot de hele week’ (Harder et al., 2006, p. 13) 

• ‘richt zich op jongeren en hun omgeving die het op allerlei vlakken moeilijk hebben en waardoor de jongere op 
een tijdelijke, alternatieve en veilige plek moet wonen’ (https://www.jeugdhulp.be/themas/residentiele-
jeugdhulp) 

 

1. Waarom staat de residentiële jeugdzorg zo ter discussie? 
 

1.1 Deïnstitutionalisering van de zorg 

Tot de jaren ’80: 
• Tehuizen of internaten met grote leefgroepen of zalen met 20-30 kinderen (“instituten”) 
• Kindertehuizen waar jonge kinderen in opgroeien 
• Weeshuizen 
• Management en leiding vaak religieus 
• Weg van de stad 

 
Daarna 

• Kleinschaligheid en afbouw grote instellingen 
• Andere zorgvormen ontstaan (vb begeleid zelfstandig wonen) 
• Minder kinderen <12j. 
• Professioneel management en professionele leiding  
• Terug naar de stad 

 
® Andere sectoren bouwen residentiële zorg ook af 

 

1.2 Groeiende aandacht voor gezin en context (‘community’) 

• In de jaren ‘90 piekt het gezinsgericht denken en worden vandaaruit vele interventies ontwikkeld (bv. ‘Families 
First’) 

• Vanaf 2000 en later: aandacht voor context van kinderen en gezinnen, o.a. belang van netwerken en ‘civil 
society’ idee 

• Invloed gehechtheidsparadigma 
o Belang van connecties en verbinding met primaire zorgfiguur 

• Beleid maakt dat residentiële plaatsing niet meer eerste keus is 
 

1.3 Outcome-onderzoek blijft in gebreke (James, 2011) 

• Er is weinig onderzoek over de outcome (‘output’) van residentiële zorg 
• En haast niets over de ‘throughput’ (‘black box’) 
• Het weinige onderzoek is vaak van bedenkelijke kwaliteit 

 
®  zie ook meta-analyse De Swart et al, 2012 
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Illustratie van moeilijkheden van zo’n onderzoek: waar moet je u op richten?  

 
 

1.4 Onderzoek zoomt vooral in op negatieve uitkomsten en processen 

(zie onder meer Bilson, 2009; DeSena, 2005; McCall, 2013; Berens, 2015) 
 

• Negatieve groepsdynamieken (o.a. ‘deviancy training’ en negatieve besmetting) 
• Interpersoonlijk geweld in leefgroepen 
• Ontevredenheid bij cliënten 

o Bv ouder zegt ‘mijn kind zegt nu woorden die die eerst niet kende’ ® ja dat kan  
• Problemen bij personeel 
• Discontinuïteit in de zorg 
• Hoge kosten 

o Er komt veel personeel bij kijken 
• Het ‘geïnstitutionaliseerde’ kind 
• Depersonalisatie (vb gebrek aan persoonlijke bezittingen)  

o Levert niet alleen een breuk met thuismilieu op maar ook met gewoon gezinsleven 
o Dat gewone is niet meer een deel van het kind 

 

1.5 Commissies naar ‘historic abuse’ in instellingen 

• Getuigenissen van mishandeling  
• Doet niet goed aan het beeld over de residentiële zorg  

 

1.6 Gevolgen  

 
® Residentiële zorg kampt met een serieus imagoprobleem (Holmes et al., 2018) 
® Alle andere middelen moeten uitgeput zijn alvorens wordt geplaatst 
® Eindstation (‘last resort’) waar men nog moeilijk uit geraakt`  

o Alles doen om te voorkomen dat ze ‘uw kind afpakken’ 
® Nauwelijks maatschappelijke en professionele waardering 
® Overheden willen nog maar weinig investeren in residentiële zorg (omdat ze eerst naar pleegzorg willen gaan) 
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‘There is indisputable evidence that institutional (i.e. residential) care has negative consequences for both individual 
children and for society at large.’ 
 
‘It is alleged that the UN Convention on the Rights of the Child includes an obligation of ‘resorting to institutional care 
only as a last resort and as a temporary response.’ 
 

ð Verenigde naties legde belangrijke na te steven doelstellingen voor (goedgekeurd door 192 lidstaten)  
o Gebruik van residentiële zorg moet beperkt blijven tot gevallen waarin dergelijke omgeving wenselijk 

en noodzakelijk is + bijdraagt aan belang van het kind 
o Alternatieve zorg aan jongeren kinderen (<3jaar) in een gezinssituatie bieden  
o Ontwikkelen van alternatieven binnen kader van de de-institutionalisering strategie  

ð Hieruit besluiten we dat  
o desinstitutionalisering hoog op de internationale agenda staat, vooral bij kinderen jonger dan 3 jaar  
o het gebruik van residentiële voorzieningen moet worden beperkt tot het strikt noodzakelijke  
o wanneer residentiële opvang toch noodzakelijk is, er moet worden geopteerd voor kleinschalige 

alternatieven met een doorgedreven gezinsklimaat  
o er duidelijke objectieven, zorgstandaarden en evaluatie moet worden voorzien 

 
 

2.  Welke toekomst heeft de residentiële jeugdzorg nog? 
® Het heeft er lang somber uitgezien voor de residentiële jeugdzorg, maar de laatste jaren is er een kentering 
 

2.1 Hoe komt dit? 

• Alternatieven voor residentiële jeugdzorg kennen zo hun grenzen (zie bv. Allen & Vacca, 2011; Grietens, 2012) 
• Er is wellicht een doelgroep af te bakenen (want in sommige situaties is het gewoon nodig) 
• Niet overal in de wereld heeft residentiële jeugdzorg een slechte naam 

 

2.2 Gevolgen 

• We zien stilaan terug de mogelijke meerwaarde van residentiële jeugdzorg 
o Kleinschalige en gezinsgerichte residentiële opvangalternatieven 

• Nieuwe initiatieven ontstaan (o.a. programma’s, interventies) 
• Er wordt meer en beter wetenschappelijk onderzoek verricht 

o Evidentie dat residentiële zorg wel degelijk een effectief alternatief kan zijn  
• Overheden willen weer investeren 
• Sterk streven naar kwaliteit van zorg, vraagt om investering in uitbouw visie en kader residentiële zorg 

o Verblijfsduur beperken  
 

Aangezien deze opvanginitiatieven een tijdelijk karakter moeten hebben en een draaischijffunctie vervullen in functie 
van een meer stabiele oplossing (terug naar huis of toeleiding naar een perspectiefbiedend pleeggezin) krijgen deze 
voorzieningen ook een belangrijke rol inzake het optimaliseren van de context rond het kind en/of het voorbereiden 
van het kind en zijn context op een meer definitieve plaatsing. Het voorbereiden op een meer definitieve plaatsing 
houdt ook in dat deze optie grondig met alle betrokkenen wordt doorsproken, dat er gewerkt wordt aan het 
acceptatieproces bij het gezin.  
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2.3 Wat is dan de doelgroep van residentiële jeugdzorg? 

In een aantal gezinnen is de problematiek dermatig hevig, pervasief en complex dat alleen nog intensievere vormen 
van hulp, zoals residentiële behandeling, uitkomst lijken te bieden 

 

 
 

2.4 Uitbouw visie en kader 

 
“Wonen op een andere plek dan thuis”  (cf. Rapport Opgroeien, 2021) 
 

• indien alternatieve vorm van wonen/leven zich opdringt 
• in eerste instantie organiseren in een ver doorgedreven gezinsklimaat 
• indien zorginhoudelijk niet realistisch 
• kinderen/jongeren begeleiden en ondersteunen in (kleinschalige) residentiële woonvormen 
• zo kort als mogelijk, zo lang als nodig 
• nood aan duurzaam perspectief op opgroeien 
• dit vraagt om een duidelijk kader en visie rond gepaste kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning 

o daar komt orthopedagoog in beeld 
 
Leidende principes:  

• De jongere & zijn unieke situatie vragen maatwerk 
o Toch een gemeenschappelijk gebeuren met die kinderen 

• Gewoon als het kan 
• Bijzonder als het moet 
• De jongeren en zijn netwerk als co-expert  

 
cf. Driegraadsstrategieën van Kok 
1ste graad: Uitzetten positief klimaat 
2de graad: specifieke groepsdynamieken  
3de graad: individuele handelingen  
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3. Kwaliteitskenmerken residentiële zorg  
ð orthopedagogische basiszorg (care) 
ð zorg en behandeling door inzet van interventie (cure) 
ð aspecten m.b.t. personeel & organisatie (randvoorwaarden) 

 

3.1 orthopedagogische basiszorg (care) 
Hanteren van het leefgroepklimaat: gericht op het bevorderen van welzijn en ontwikkeling kind/jongere 
 
Kern ORTHO-pedagogisch denken en handelen (Kok, 1991; Ter Horst, 2006; Knorth, 2005):  zoeken naar en realiseren 
van de afstemming tussen:  

® Specifiek pedagogische handelen <-> specifieke predagogische vraag 
 

3.1.1. Kwaliteit begeleiding  
• Goede alliantie of behandelrelatie met hulpverlener is algemeen werkzame factor, met name bij jeugdigen 

met externaliserende problematiek (Karver et al., 2005; 2006; Shirk & Karver, 2003; van Yperen et al., 2010) 
o Die relatie is super belangrijk 

• Maar niet vanzelfsprekend 
o “those who are the most emotionally guarded and those who have the most difficulty relating – i.e., 

those most in need – are likely to receive the least sensitive caregiving” (Moses, 2000, p. 486) 
o “Ik zal nooit helemaal veranderen zoals zij dat willen…” (15-jarig meisje in jeugdgevangenis) 
o Niet uw eigen kind dus geen onvoorwaardelijke relatie  
o Kinderen brengen pathologie in leefgroep ® continu van bewust wat de patholologie met een kind 

doet en wat dit teweeg brengt  
§ Hoe deze het relationele gegeven beïnvloeden 

o Vertrouwensrelatie doet vaak beroep op capaciteiten die de kinderen net niet hebben (en daarvoor 
ook binnekomen) 

 
3.1.2. Kenmerken ‘goede’ groepsleider (Izzo et al. 2014) 

1. Sociaal en positief: aardig, leuk, opgewekt, makkelijk in de omgang (40.9%) 
2. Betrokken: grapjes maken, samen met jongeren dingen doen (22.5%) 
3. Begripvol: begrijpen hoe het is om in een instelling te verblijven, weten wat de jeugdige leuk vindt, hoe hij/zij is 

en zich voelt (18.8%) 
4. Benaderbaar: altijd beschikbaar, maken geen problemen en oordelen niet negatief (14.7%) 
5. Oprecht: geeft om de jeugdige, wil dat jeugdigen succes hebben (13.6%) 

 
3.1.3. Responsiviteit bij groepsleiders 

• Intuïtie: beheersmatige aanpak dominant bij “moeilijke” jeugdigen met externaliserende problematiek 
o Goede leider is zich hiervan bewust en zoekt naar alternatieven om jongere te beheersen 

• Impact van reactie groepsleiders wordt wel eens vergeten: “als jullie niet naar mij luisteren, dan luister ik ook 
niet naar jullie” (Meerdink, 1999) 

• Leren omgaan met ‘pain-based behavior’ (Anglin, 2002) 
o Er zit een betekenis achter het gedrag en jongeren moet voelen dat je oog hebt voor die betekenis 
o Ze moeten voelen dat je hen wil bereiken  
o Maar tegelijkertijd ook grenzen nodig (met liefde alleen kom je er niet) 

• Ad hoc hechtingsfiguur, maar niet een vervanging voor de ouders 
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→ inzetten op veiligheid 
→ nood aan duidelijk beleid rond omgaan met agressie (we zeggen nee tegen grensoverschrijdend gedrag) 
→ nood aan andere vorm van autoriteit 

Cf. Nieuwe Autoriteit en Geweldloos verzet (Haim Omer, 2011 
 

3.1.4. Andere kwaliteitskenmerken (care) 
• ondersteunen van de relatie tussen de kinderen onderling (groepsdynamiek) 
• aandacht voor de normale ontwikkeling en het gewone 

o Vb naar de dierentuin, sinterklaas  
• nastreven van volwaardig partnerschap met gezin en de sociale context van het kind/de jongere:, zie bv. Small 

et al, 2014: 
 

o Behoud en versterk waar mogelijk de banden tussen kind/jeugdige en familie 
o Faciliteer en steun volledige en actieve participatie van familieleden in dagelijks leven in de instelling 
o Blijf verantwoordelijkheden delen met ouders en familieleden, neem gezamenlijk beslissingen en zoek 

actief partnerschap met hen 
 

3.2 zorg en behandeling door inzet van interventie (cure) (2de graad Kok)  

intentioneel inzetten van therapeutisch klimaat en interventies 
= bewust inzetten van bepaalde aspecten binnen leefgroepwerking en/of via bijkomende interventies of therapieën  
met oog op bereiken van bepaalde behandeldoelstellingen 
® Vb bewonersvergadering waar iedereen zijn ding mag zeggen (intentioneel dingen inzetten om werk te maken van 
de doelstellingen) 
 
3.2.1. De leefgroep als leerruimte 

• ‘… a culture that stresses learning through living and where the heart of teaching occurs in a series of deeply 
personal, human relationships.’ (Whittaker et al, 2014, p.97) 

• of de leefgroep als therapeutisch milieu in ‘the other 23 hours’ (Trieschman et al., 1969) 
• Zie ook sociaal competentiemodel (Spanjaard & Slot, 2015) 
• of... 

® handboeken die basis zijn voor mensen die er werken  
® Het hangt van de functie van de voorziening af op wat ze focussen (cure of care) 
® Hangt ook af van uw visie, psycho-dynamisch, systeemdenken,…  
 
 
 
Vb sociaal competentiemodel als basis van hoe je uw groep gaat vormgeven 
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Op vb vanuit gedragstherapie: kinderen moeten punten verzamelen 

 
 
‘Therapeutic residential care (TRC)’, 

• een integratief, trauma-informed model voor residentiële jeugdzorg 
• ‘Therapeutic residential care involves the planful use of a purposefully constructed, multi-dimensional living 

environment designed to enhance or provide treatment, education, socialization, support, and protection to 
children and youth with identified mental health or behavioral needs in partnership with their families and in 
collaboration with a full spectrum of community-based formal and informal helping resources.’ (Whittaker et 
al., 2014, p.94) 

 

3.2.2. Werkzame factoren (zie cursustekst Van den Bruel & Stroobants, 2016) 
 

❏ werken met context 
❏ inzetten van therapieën 
❏ gedragsmatige aanpak 
❏ multimodaal en multimethode 
❏ inzetten op motivatie (&acceptatie) 
❏ participatie gezin 
❏ krachtgericht werken 
❏ samenhang en continuïteit 

❏ voorbereiding en begeleiding plaatsing 
❏ nazorg 
❏ zorg op maat 
❏ gespecialiseerd en intensief 
❏ duidelijke structuur en opbouw 
❏ theoretisch onderbouwd 
❏ integriteit en monitoring 
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3.3 aspecten m.b.t. personeel & organisatie (randvoorwaarden) 

❏ Duidelijke visie 
❏ Duidelijke organisatiestructuur 
❏ Goede selectie en begeleiding/vorming/training personeel 
❏ Stabiliteit 
❏ Positieve moraal (impliceert zeer duidelijk beleid rond omgaan met agressie) 
❏ Autonomie 
❏ Consensus inzake uitvoering hulp 
❏ Goede werkomstandigheden (vb verwarming die stuk is) 
❏ Externe samenwerking en kennisdeling 
❏ Rechtspositie 

 
Waar ligt de mogelijke meerwaarde van residentiële jeugdzorg? 

 
® grootste meerwaarde in het massaal inzetten van kwaliteitsvolle begeleiding als ondersteuning  
® in samenwerking met ouders 
 

4. Hoe ziet de residentiële jeugdzorg in Vlaanderen er momenteel uit? 
® INGEWIKKELD  
 
2 grote subgroepen  

• Private (o.a. tehuizen) vs publieke aanbod (Gemeenschapsinstellingen) 
• Er is ook residentiële opvang voor kinderen en jongeren uit kwetsbare milieus vanuit VAPH (MPI) en K&G 

(CKG) 
 
Vroeger aparte sectoren ® integrale jeugdzorg  
 
Verblijf in een voorziening” (zie jeugdhulp.be) 
Door wie op privaat niveau? 

● centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG), gesubsidieerd door Opgroeien; 
● multifunctionele centra (MFC), gesubsidieerd door VAPH; 
● organisaties voor bijzondere jeugdzorg (OVBJ), gesubsidieerd door Opgroeien; 
● centra voor integrale gezinszorg (CIG), gesubsidieerd door Opgroeien; 
● GES+ voorzieningen, gesubsidieerd door Opgroeien. 

Door wie op gemeenschapsniveau?  
● gemeenschapsinstellingen, gesubsidieerd door Opgroeien; 
● Vlaams detentiecentrum, gesubsidieerd door Opgroeien; 
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4.1 Welke typemodules biedt men momenteel aan in private aanbod residentiële jeugdzorg 

Verblijf 
• Verblijf minderjarigen lage frequentie 
• Verblijf minderjarigen hoge frequentie 
• Verblijf in functie van diagnostiek lage frequentie 
• Verblijf in functie van diagnostiek hoge frequentie 
• Crisisverblijf of time-out (kortdurend) 
• Time-out (Gemeenschapsinstellingen) 
• Kamertraining 

 
Diagnostiek 

• Diagnostiek in het kader van de bijzondere jeugdbijstand (OOOC’s) 
 
Begeleiding 

• Contextbegeleiding (intensiteit: basis – midden – hoog) 
• Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (intensiteit: midden – hoog) 
• Dagbegeleiding in groep 
• Ondersteunende begeleiding 

 
• voorbeeld: https://www.sporen.be/wat-doen-we/hulpaanbod (OVBJ) 
• voorbeeld: https://www.averegina.be/ voorstellingsfilmpje (VAPH) 

 

4.2 Wat biedt men momenteel aan in publieke aanbod residentiële jeugdzorg 
 
drie gemeenschapsinstellingen in Vlaanderen:  

• gemeenschapsinstelling De Kempen: campus De Markt en campus De Hutten te Mol (Antwerpen) 
• gemeenschapsinstelling De Zande: campus Beernem, campus Ruiselede en campus Wingene (W-Vl.) 
• gemeenschapsinstelling De Grubbe te Everberg (Vlaams-Brabant) 

 
® voor minderjarige delictplegers (diefstel, drugs, geweld, inbraak,…)  
® apart werking voor herstelgerichte time-out voor jongeren uit een verontrustende opvoedingssituatie binnen 
gerechtelijke maatregel 
® aanbod is exclusief gesloten en modulair: oriëntatie, begeleiding, t-o 
 
het Vlaams detentiecentrum (8 cellen, onderdeel gevangenis Beveren)  
® jongeren in overgang van minderjarig naar meerderjarig  
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19. Ruimere context  
 

Inhoud 
• betekenis van “ruimere context” 
• belang van betrekken van de ruimere context in het diagnostisch proces 
• belang van betrekken van de ruimere context in het proces van interventies 

 

1. Betekenis ‘ruimere context’ 
 

Þ Bio-ecologisch model van Bronfenbrenner (1977) 
o Elk gedrag van iemand moet altijd begrepen worden vanuit de context waarin het gedrag plaatsvindt 
o Ook hoe werken de ouders en leerkrachten samen 

Þ Determinanten van ouderlijk gedrag (Belsky, 1984) 
Þ Orthopedagogisch denkkader, model van Hellinckx 
Þ Ecologisch model vanuit sociale leertheorie (Patterson) 

 

2. ‘Ruimere context’ in het diagnostisch proces 
 

Þ Opvoeding en ontwikkeling vinden plaats in en worden beïnvloed door contexten waarin ouders en kinderen 
zijn ingebed 

Þ Om functioneren van kind en/of problemen in de opvoeding te begrijpen is het nodig om deze ruimere context 
waarbinnen de opvoedingssituatie zich voordoet, te exploreren  

 

2.1. Casussen  

 
• Hanne 9j, nieuw samengesteld gezin, niet luisteren, roepen indien zin niet krijgt, daagt uit, ruzie met kleine 

broer, mama kan het niet meer verdragen, is moe, ruzie met partner hierover, bezoekregeling papa 
(hertrouwd, weinig contact), mama en partner werken in zorg, wisselende shiften, verwenning door 
grootvader (prinsesje), zorgen rond kleine broer 

• Cindy 11j, jongste van 4 kinderen, ouders gescheiden, beide ouders sterke traumatische 
voorgeschiedenis/borderline functioneren/invaliditeit, zorgen rond jongste: wisselend functioneren, heel jong 
vs volwassen, continu gespannen, blokkeert bij momenten, kan broer-zus niet met rust laten, lokt negativiteit 
uit, traject geweest in OBC met 3 andere kinderen, heeft niet geholpen 

• Mark 10 jaar, ASS-diagnose, loopt helemaal vast op school/thuis, enig kind, beide ouders werken voltijds, 
warme en betrokken ouders, echter ten einde raad, ze zien hun kind afzien, weten niet hoe hem te helpen of 
te ondersteunen, expliciete pedagogische hulpvraag, het lijden is groot 

 

2.2. Enkele componenten 

Echtelijke relatie 
• Ondersteunend? Warm? Sfeer? 
• Hoe wordt er onderling gecommuniceerd? 
• Hoe wordt er omgegaan met spanning, stress? 

o Als jij als hulpverlener die spanning voelt dan kan je er van uitgaan dat het kind dat ook voelt 
• Scheiding? Nieuw samengesteld gezin? 

o Plaats van het kind/de jongere 
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• Onderscheid tussen het koppel als ouders en het koppel als man en vrouw (beïnvloed elkaar vaak) 
• Soms intimiteit bestuderen tussen het koppel  
— Hanne ® gevoel dat papa haar op de tweede plaats zetten en nu weinig contact 
— Cindy ® doorheen het proces voelde we dat ze vooral met mama aan de slag gingen en papa deed niet veel, 

voelde de kwaadheid van mama en Cindy voelde die kwaadheid van mama. Dat bepaalde mee hoe Cindy zich 
gedroeg 
 

Ruimere familierelaties 
• Is er sprake van praktische ondersteuning? 
• Kunnen rekenen op emotionele steun? 
• Sprake van spaningen of stress? Steun of moeien? 
• Voorgeschiedenis ouders? Sprake van transgenerationele problematiek 

o Hechting? Misbruik? Mishandeling?  
o Wat nemen mensen mee van hun eigen opvoeding? 

• Relatie met schoonfamilie?  
• Sprake van pathologische interactiepatronen?  
• Life-events? Bv. Overlijden, ziekte, verhuis, jurid.proces… 
• “ja ik heb wel broers maar dat is crapuul” ® wat betekent dit?  
• Geheimen in gezinnen, dingen die mensen niet mogen weten 
— Marc ® ze deden geen beroep meer op de ruimere context, ze zijn geïsoleerd geraken 
— Hanne ® werd verwend door opa, en mama werd heel streng beoordeeld door papa , opa wou dat een beetje 

goedmaken door kleindochter te verwennen 
— Cindy ® ouders rugzak vol mishandeling 

 
Mate van en kwaliteit van sociale steun 

• indien minder personen ter beschikking  ter ondersteuning als ouder:  
o minder positieve beleving van de opvoeding 
o meer denken er minder greep op te hebben 
®   sociale isolatie is een ernstige bedreiging voor kwaliteit van de gezinsrelaties 

• Op wie kan het gezin rekenen? Vrienden? Familie? 
• Andere steunfiguren? Buren?  
• Hoe vaak contact? Nabij of veraf? 
• Hoe ondersteunen zij dit gezin? (opvang? Huishouden? Bij opvoeding/als ouder? Financieel?...) 
• Wordt dit geapprecieerd? Of bron van stress en spanning?  
• In staat tot ontmoeten en verwerven van nieuwe steunfiguren? 
• Wordt de steun als steun ervaren?  
• Steun vragen is vaak moeilijk! Zelf steun geven is makkelijker 

 
 

SES  
• link opvoedingsstijl 
• lage SES: meer autoritaire opvoedingsstijl, meer restrictief, directief, intrusiever, sterkere gericht op controle, 

meer gepaard met afkeuring en straf; minder gericht op stimuleren van competentie 
• gezinnen met hogere SES: meer autoritatieve opvoedingsstijl; minder strikt, stimuleren meer initiatief, , 

ongebonden denken, open voor dialoog en inspraak discussie 
• afhankelijk van opleidingsniveau: ander impact op opvoedingsstijl: 

o al dan niet helpen bij schoolwerk 
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o al dan niet veel boeken in huis 
o al dan niet cognitief stimulerend  
o stimuleren van talen 

• cfr. indeling: indicatoren voor SES: financieel kapitaal, menselijk kapitaal, sociaal kapitaal 
• positie op maatschappelijke ladder? 
• Toegang tot scholing? Arbeid? Vrijetijdsbesteding? Cultuur? 
• Financiële mogelijkheden/problemen? 
• Opleiding ouders? Vaardigheden, capaciteiten, kennis? 
• Kansarmoede (beknotting in onderwijs, arbeid, huisvesting)? 
• Voeding? Gezondheid? 
• Schoolse stimulering van kind/jongere? 
• Gaat NIET alleen over financiële! 

 
Werksituatie 

• Arbeid als bron van verrijking of eerder bron van stress en ergernis? 
• Voltijds? Deeltijds? Nachtwerk? Weekendwerk? 
• Verhouding werk – opvoeding – huishouden – vrije tijd? Nog tijd voor gezinsactiviteiten/individuele aandacht 

kind? 
• Link jobinhoud – eigenheid functioneren ouder? 
• Bij multiproblem gezinnen vaak weinig flexibel om een nieuwe afspraak te maken, schrik om werk te verliezen, 

in dit soort gezinnen maakt het werk het moeilijk 
 
Buurtkenmerken  

• Gevoel van sociale integratie? 
• Betrokken on plaatselijke ruimere gemeenschap (school? Kerk? Sportclub? Vrijwilligerswerk?...) 
• Goed contact met buren?  
• Delinquentie? Aanwezigheid van geweld of bendes?  
• Moeilijk om te exploreren 

 
Culturele factoren 

• Culturele achtergronden? Religieuze achtergronden?  
• Nationaliteit? Etnische-culturele minderheidsgroep? 
• Cultuurspepcifieke ontwikkelingstrajecten?  Opvoedingspraktijken?  
• Betekeniswereld? Waarden? Normen? Gedragsrepertoires?  
• Migratie – geschiedenis? 
• Maatschappelijke positie? 

 

2.3. Vbn. diagnostische instrumenten  

 
®gebruik van indicatoren voor assessment of gebruik van instrumenten: 
 
Nijmeegse Ouderlijke Stress Index (NOSI) (De Brock et al., 1992) 

ð Met dit gezinsdiagnostisch instrument kan worden nagegaan vanuit welke potentiële stressbronnen binnen de 
opvoedingscontext daadwerkelijk stress of belasting wordt ervaren door de ouders. De NOSI is oorspronkelijk 
bedoeld voor ouders met kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar, maar is zodanig opgezet dat afname ook 
mogelijk is bij ouders van kinderen in de leeftijd van 2 tot ongeveer 13 jaar. 
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Vragenlijst Gezinsfunctioneren voor Ouders (VGFO) (Veerman et al. 2012) 
ð door ouders in te vullen vragenlijst om problemen binnen het gezin in kaart te brengen. De lijst bestaat uit 63 

uitspraken, waarbij de ouder aangeeft in hoeverre elke uitspraak op hem of haar van toepassing is. Aspecten 
die aan bod komen zijn: Basiszorg, sociale contacten, opvoedingsvaardigheden, jeugdbeleving, veiligheid in het 
gezin, individueel functioneren en partnerrelatie. 
 

De Sociale Steunlijst (SSL) (Van Sonderen, 1993) 
ð Op basis van grondig conceptueel onderzoek zijn enkele instrumenten geconstrueerd die (aspecten van) 

sociale steun betrouwbaar en valide kunnen meten: het meten van de hoeveelheid verkregen steun (SSL-I) en 
de tevredenheid over de verkregen steun (SSL-D) op een rijtje gezet. 
 

→ zie hoofdstuk 6 diagnostiek van socio-econ. factoren (Vanderfaeillie & Stroobants) 
 
 

3. ‘ruimere context’ in het proces van interventies 
 

3.1. Evolutie binnen hulpverlening 

 
• vanaf 2000 en later: aandacht voor context van kinderen en gezinnen, o.a. belang van netwerken en ‘civil 

society’ idee;  
• nastreven van volwaardig partnerschap met gezin én de sociale context van het kind/de jongere: 
• netwerkversterkend werken: nieuwe visie, nieuwe methoden 

 
Zie vorig college 

• Behoud en versterk waar mogelijk de banden tussen kind/jeugdige en familie 
• Faciliteer en steun volledige en actieve participatie van familieleden in dagelijks leven in de instelling 
• Blijf verantwoordelijkheden delen met ouders en familieleden, neem gezamenlijk beslissingen en zoek actief 

partnerschap met hen 
 
Netwerkversterkend werken 

• werkt pas echt als er vanuit de samenleving geïnvesteerd wordt in de ‘civil society’. 
• Daarom moet ook gesleuteld worden aan de leefbaarheid en de sociale cohesie in wijken. Willen bewoners 

aan elkaar informele zorg bieden, dan moeten ze op elkaar betrokken zijn. Dat veronderstelt maatschappelijke 
ontwikkelingen die lijnrecht ingaan tegen de individualistische samenleving die zich de laatste decennia 
ontwikkelde. Blijven investeren in een zorgzame samenleving is dan geen overdreven luxe. 
Þ If you get stuck, enlarge the system” 

o systeemtherapeut Carl Withaker 
Þ “It takes a village to raise a child” 

o Afrikaans gezegde, basisgedachte Nieuwe Autoriteit 
Þ “Een vitaal netwerk verhoogt het welzijn van mensen” 

o nieuw uitgangspunt binnen welzijns- en hulpverl.-werk 
• hoe groter het probleem hoe minder snel mensen hulp roepen in de ruime context (bv ‘babysit? Nee dat gaat 

niet met zo ne moeilijke kleine’) 
• = speerpunt binnen welzijn- en hulpverleningswerk 

o juist eigen aan gezinnen met problemen / kind met problemen: alsmaar meer geïsoleerd 
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o anderen niet willen belasten ; vuile was niet buiten willen hangen; schaamte; confronterend “ik ben 
een slechte ouder” 

o Hoewel dit een belangrijk uitgangspunt is in beleid, leven er in de praktijk nog veel vragen rond de 
concrete invulling hiervan. Een vraag waar zij tegenaan lopen, is hoe zij het informele sociale 
netwerk van gezinnen kunnen versterken. De informele steun die mensen elkaar bieden is in de loop 
van de tijd steeds meer verdwenen. Familie, vrienden en goede bekenden blijven op de achtergrond 
als een gezin hulp nodig heeft en steun bieden is een zaak van professionals en instanties geworden. 
De nadruk op het versterken van het sociale netwerk en de eigen oplossingsmogelijkheden van 
gezinnen is niet nieuw. Door de tijd heen is dit – onder allerlei verschillende benamingen – een 
terugkerend verschijnsel. Denk bijvoorbeeld aan termen als empowerment, oplossingsgericht, 
competentiegericht en vraaggericht werken, eigen kracht. Steeds weer worden er vanuit beleid 
nieuwe termen gebruikt voor het versterken van het sociale netwerk en eigen 
oplossingsmogelijkheden en zoeken hulpverleners naar middelen om dit in de praktijk vorm te geven. 
Het lukt ze echter vaak niet om het sociale netwerk daadwerkelijk te activeren en in te zetten als 
hulpbron.  

 
Verschillende subdoelstellingen mogelijk:  

• activeren bestaand sociaal netwerk 
• uitbreiden van bestaand sociaal netwerk 
• ouders / jongeren helpen om sociaal netwerk in te schakelen 
• versterken van, hiertoe nodige, sociale vaardigheden 
• creëren van randvoorwaarden om dit mogelijk te maken 
• … 
ð “nieuwe visie met nieuwe rol voor de hulpverlener” (Melis, 2015) 

 
Voorbeelden 
 
“Ik  herinner  me  vorig  jaar,  of  wanneer  was  het,  stond  er  in  De  Morgen  een  reportage  van  ‘hoe  vind   je  als  
volwassene  een  vriend?’  en  ik  dacht  toen  verdomme,  maar  dat  is  waar he.  Ik  weet  verdomd   goed  waarover  ik  
spreek.  Dat  doe  je  niet  zomaar…  Ik  bedoel,  bij  kinderen  is  dat  iets  heel  anders.   Die  zijn  daar  heel  spontaan  in,  
die  zijn  daar…  ja…  Dus  een  netwerk  opbouwen  als  je  er  nog  geen   hebt  als  volwassene  is  niet  zo  evident  hoor.  
Het  klinkt  allemaal  mooi,  maar  het  is  niet  zo  evident”  (Deelnemer  met  armoede-ervaring,  focusgroep  ronde  3).  
(Kostet et al, 2018) 
 
“Ik  voel  mij  ook  soms  ongemakkelijk  om  met  mijn  vriendin  iets  te  gaan  drinken.  Want  elke  zaterdag   of  in  de  
vakantie  of zo,  mijn  vrienden  zijn  allemaal…  ze  werken  allemaal  en  hebben  een  goede   situatie.   Financieel   
hebben   ze   geen   probleem,   maar   ze   weten   mijn   situatie.   Sommigen…   soms   betalen die voor mij,  maar  ik  
voel  mij  altijd… Ik  voel  mij  altijd  beschaamd.  Op  den  duur  wil  ik  niet   meer  met  mijn  vriendinnen  naar  buiten  
gaan  en  dus  ik  probeer  zoveel  mogelijk  met  mensen  die  in   dezelfde  situatie  zitten  te  blijven,  om  mij  niet  
anders  te  voelen”  (Deelnemer met  armoede-ervaring,   focusgroep  ronde  2).  (Kostet et al, 2018) 
 
“Ik  vind  ook  nog  een  voorwaarde  het  internet.  Ik  vind  dat  bijna   een   basisbehoefte   geworden.   Om   financiële   
redenen   kan   ik   mij   geen   internetaansluiting   permitteren.  (…)  Om  een  voorbeeld  te  geven,  al  mijn  broers  en  
zussen  hebben  internet  en  er  is  een   verjaardagsfeest  voor  een  van  mijn zussen  die  vijftig  jaar  wordt.  Op  een  
bepaald  moment  stel  ik   vast  van:  die  zijn  via  het  internet  een  liedje  voor  haar  aan  het  maken.  En  ik  zei  ‘en  
ik’?  Ah  ja, dat  is   waar!  En  toen  zei  een  broer,  want  ondertussen  was  het  liedje  al  af,  ja  maar  vanavond  vind 
je  het   nog  in  je  brievenbus.  En  ja,  ik  vind  dat  zo  erg…” (Deelnemer focusgroep  ronde  2). (Kostet et al, 2018) 
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3.2. Verschillende werkmodellen mogelijk 

 
Persoonlijke competentieversterking 

Þ verwijzen we naar methoden die in eerste  instantie  gericht  zijn  op  het  bijbrengen  van  kennis,  het  
aanleren  van  vaardigheden  en  het  doen  reflecteren  over en/of  werken  aan  de eigen  houding.  De  
betrokkene  kan  op  die manier  leren  hoe  sociale netwerken opgebouwd en versterkt kunnen worden. Een 
professionele begeleider ondersteunt  het leerproces.  Hogan  e.a. (2002)  spreken  van  “interventions   that   
target   social   skills   attempt   to   improve   naturally   occurring   support   systems   by   teaching   
relationship   skills;   the   professional   group   leaders  are  directive  and  follow  a  defined  curriculum”  (p. 
399). 
 

Persoonlijke vriend (bv. buddy) 
Þ bevat methoden die een vrijwillige sleutelfiguur inschakelen om  de betrokkene te ondersteunen. Deze 

methoden noemt men ook ‘buddywerkingen’, ‘duoYmethoden’ of ‘maatjesprojecten’. Een (professionele) 
coördinator koppelt een vrijwilliger aan de betrokkene die  zich in een kwetsbare situatie bevindt. Vervolgens 
doet het koppel alledaagse dingen samen. Dit kan  gaan  van  een  ontspannende  wandeling  tot  een  
concertbezoek  of  het  samen  regelen  van  administratieve  zaken (Van  Robaeys  &  LyssensYDanneboom,  
2016).  De  wijze  waarop  de  koppeling  gebeurt, is veelal afhankelijk van de concrete doelstelling en visie van 
de betrokken organisatie of het  betrokken  project.  Er  zijn  bijvoorbeeld  buddyYprojecten  die  mensen  
koppelen  op  basis  van  gemeenschappelijke  interesses  en  projecten  waarin  een  zogenaamde  kansrijke 
buddy  wordt  gekoppeld aan iemand die geconfronteerd wordt met kansarmoede.  
 

Persoonlijk netwerk (bv. EKC) 
Þ zijn afgeleid of sluiten nauw aan bij ‘personY centered planning’ (zie O’Brien & O’Brien, 2000). Dit werkmodel 

kenmerkt zich doordat de betrokken  persoon (de ‘centrale persoon’) een zelfgekozen netwerk rond zich 
betrekt. Vaak bestaat dit netwerk  uit  het  natuurlijke  netwerk, meerbepaald  familie en  vrienden. De  
centrale  persoon en  zijn  of haar  netwerk werken vervolgens samen aan een bepaald plan of bepaalde 
probleemstelling met als doel  sociale  steun  te  bevorderen.  Het  proces  wordt  vaak  gefaciliteerd  door  een  
vrijwillige  of  betaalde  groepscoördinator.  Slechts  uitzonderlijk,  en  als  het  netwerk  het  zelf  nodig  acht,  
wordt  er  beroep  gedaan  op  (multidisciplinaire)  hulpverleners en maken  zij als  het ware  deel  uit  van  dat  
persoonlijk  netwerk.  
 

Lotgenotennetwerk   
Þ gaat  uit  van  ‘peer  support’:  “giving   of   assistance   and   encouragement   by an   individual   considered   

equal” (Dennis,  2003,  p.  323).   Dit  zijn  methoden  en  praktijken gericht op het  samenbrengen van een 
groep mensen met een gedeelde of vergelijkbare  levenservaring  (bv.  mensen  met  armoedeYervaring,  
mensen  met  een  beperking,  mensen  die  ongeneeslijk ziek zijn). Lotgenoten kunnen elkaar begrijpen, 
steunen en ervaringen met elkaar delen  (Hendrix, 2001). Dit begrip of de erkenning van een ervaring alleen al 
zorgt vaak voor sociale steun.  Lotgenoten die worden samengebracht in een groep kennen elkaar bij aanvang 
niet noodzakelijk, maar  duurzame vriendschappen kunnen er wel uit voortvloeien.   
 

Contextgericht werken 
Þ omvat  een  breed spectrum  aan  interventies  die  vanuit  professionele organisaties in hulpY en 

dienstverlening worden ingezet. Kenschetsende eigenschappen  Persoonlijke netwerkversterking bij mensen in 
armoede 24/115 zijn dat men mobiel werkt in het gezin, in de familie, in de omgeving van de kwetsbare 
persoon en dat  men op die domeinen werkt waar de persoon zich beweegt (Collart, Deneffe, Floré, 
Demuynck, & Tibo,  2011).  Indien  gecombineerd  met  (semiY)residentiële  ondersteuning,  is  de  
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contextgerichte  ondersteuning gericht op een terugkeer naar of behoud van de eigen context. Het betekent 
dat de  ondersteuning of de zorg niet volledig door een professioneel team in handen wordt genomen, maar  
dat de hulpverleners samenwerken met de krachten in het netwerk van de kwetsbare persoon.  
 

Vrijwiligerswerk via organisatie 
Þ verstaan we netwerkversterking via het  decretaal  ‘ingebouwd  vrijwilligerswerk’,  d.w.z.  vrijwilligerswerk  dat  

georganiseerd  en  uitgevoerd  wordt binnen een bestaande organisatie waar ook beroepskrachten actief  zijn 
en waar de vrijwilligers  aanvullende  taken  uitvoeren  (Belgisch  Staatsblad,  2009).  Organisaties  kunnen  
inspelen op  de  motivaties  van  vrijwilligers  door  hen  op een adequate manier  te  ondersteunen en  door  
de  nodige  waardering te tonen voor hun vrijwillige inzet (Orwig, 2011; Skoglund, 2006).  
 

Netwerkversterking via regio, buurt 
Þ is een werkmodel waarbij netwerkversterking tot stand komt  in de buurt of omgeving van de persoon via een 

professionele organisatie. Men kan het vatten onder  de noemer ‘community building’ of ‘buurtgericht 
werken’ (Minkler & Wallerstein, 2012).  

Þ (Kostet et al. 2018, onderzoeksrapport) 
 

3.3. Enkele voorbeelden vanuit residentiële zorg 

 
• maximaliseren contact met eigen gezin (telefoon, bezoek) 
• betrekken van broers en zussen 
• stimuleren betrokkenheid grootouders/familieleden 
• hobby’s indien mogelijk laten doorlopen; opstart hiervan stimuleren en activeren 
• gezinswerking: WIJ activeren, doorbreken ‘vuile was niet buitenhangen’... 
• oudergroepen en gezinsnamiddagen 
• stimuleren deelname lotgenotengroep 
• familie-overleg, zelf installeren of via organsiatie (EKC) 
• indien nodig op zoek naar steungezin, opvanggezin…  

 
 

3.4. Eigen kracht – conferentie 

 
• een manier om het sociale 
• netwerk van een gezin 
• te activeren 

 
De Eigen Kracht-conferentie is een manier om het sociale netwerk van een gezin te activeren. Kern van de Eigen 
Kracht-conferentie is dat families zelf een plan bedenken, waarmee zij hun problemen kunnen oplossen. Het gezin 
nodigt voor de Eigen Kracht-conferentie mensen uit die een belangrijke rol vervullen als het gaat om hun welzijn.  
De Eigen Kracht Centrale concludeert dat Eigen Kracht-conferenties werkzaam zijn voor:  
1. Het bevorderen van de sociale cohesie (kring van actieve betrokkenen rondom gezin wordt vergroot);  
2. Het verbeteren van de situatie voor het kind (aantal zorgpunten neemt af, veiligheid en welzijn van het kind 

worden vergroot);  
3. Het activeren van familie en bekenden (gemiddeld 80% van de afspraken die in plannen zijn vastgelegd, worden 

opgepakt door familie en bekenden, het merendeel van de hulp en steun wordt ook daadwerkelijk gegeven);  
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4. Kostenbesparing (vervangen van professionele hulp door hulp van familie of netwerk, vaker beroep gedaan op 
goedkopere netwerkpleegzorg in plaats van residentiële zorg);  

5. Regie meer bij de families (families maken zelf een plan, vragen zelf sneller om hulp, meer contact tussen 
professionele hulp en hulp uit netwerk).  
 
ð Ook is er onderzoek gedaan naar de samenstelling van het sociale netwerk tijdens een Eigen KrachtConferentie 

(De Groot & De Jong, 2013). Zij onderscheiden vijf typen sociaal netwerk tijdens Eigen Kracht-Conferenties: het 
familienetwerk, het vriendennetwerk, het gezinsnetwerk, het gemengde netwerk en het professionele 
netwerk. Zij pleitten aan de hand van Granovetters theorie over strong ties en weak ties, dat het gemengde 
netwerk het meeste kans biedt op het realiseren van sociaal kapitaal.  

 

3.4.1. Voorbeeld 
 
Voor het gezin Peeters 

• Aanmelding: ‘deze kinderen kunnen niet in dit gezin blijven’ 
• Herhaling: ‘Hoe kan dit gezin ondersteund worden zodat de kinderen veilig kunnen opgroeien’ 
=     de vraag voor de conferentie zo open mogelijk 
• Mensen komen in beeld en denken mee… 

 
Uit het plan voor Kevin en Jonas 

• GSM met vier nummer in geprogrammeerd, die de jongens 24u/24u mogen bellen als ze zich niet veilig voelen 
• Nonkel Frank gaat met papa naar het CAW voor schuldbemiddeling 
• Nancy gaat samen met mama informeren bij de jeugdbeweging 
• Bompa brengt Jonas elke zondag naar de voetbal en blijft daar tot hij klaar is 

 
3.4.2. Wat zijn Eigen Kracht-conferenties 
 

• Besluitvorming 
o Samen met mensen die je vertrouwt, nadenken over de toekomst 
o De kring groter maken 

• Burgerschap 
o De regie blijft bij het gezin en de familie 
o Zelf beslissingen nemen 
o Eigenaar blijven van de eigen problemen èn oplossingen 
o Recht om eerst zelf een plan te mogen bedenken 

 
Twee belangrijke pijlers 

• Recht op besloten tijd 
o De familie overlegt zelf, binnen de eigen kring, met de mensen die zij zelf hebben uitgenodigd en die 

met hen willen mee denken. 
o In besloten deel circuleert info die anders niet gedeeld zou worden. 
o Een grotere kring biedt een betere kans op een evenwichtige besluitvorming. 
o Zelf de regie bewaren over de oplossingen die nodig zijn. 

• De onafhankelijke coördinator 
o vrijwillige burgers, goed opgeleid en ondersteund 
o worden niet aangesproken op ‘professionaliteit’: “los jij het maar op, jij bent de hulpverlener” 
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o taak: verzamelen en motiveren van deelnemers: wie is er nog meer? hoe kan iedereen veilig aanwezig 
zijn; zorgen voor duidelijke info door hulpverleners; praktische organisatie 

o taak eindigt na verzending van plan 
 
Wereldwijd 

— Aanwezig in 10-tallen landen 
— Een wettelijk verankerd recht in Nieuw-Zeeland en Nederland 
— In Nederland vertaald als ‘Eigen Kracht conferenties” 

Vlaanderen 
— 2006 opleiding eerste Onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator 
— 2007 eerste EK-c, vanaf 2010 verdiepingsdagen voor hulpverleners 
— Inmiddels ervaring met meer dan 160 trajecten. 

https://eigenkrachtcentrale.be/wp-content/uploads/2020/06/EKC-FO-010-v8-digitaal-hulpverlening.pdf 
 
Tot slot…  

• Netwerkingversterking 
• opdracht voor de ganse samenleving 

   werken aan sociale cohesie in wijken 
   elkaar bieden van informele zorg 
   zorgzaamheid voor de andere 
   vraagt ingaan tegen individualistische samenleving 
 
De brede samenleving 
Waarom ligt de verantwoordelijkheid om netwerken in te schakelen zo sterk bij hulpverleners? Vanuit preventief 
perspectief zijn netwerken krachtige buffers indien mensen in de problemen riskeren te komen. Schiet het licht op 
oranje, dan zouden netwerken spontaan een tandje bij moeten steken. Slechts in uitzonderlijke gevallen is een 
bijkomende ondersteuning vanuit de professionele hulpverlening nodig. 
Nu werkt men nog te vaak omgekeerd: opvoedingsproblemen leiden naar professionele hulpvragen die dan moeten 
uitkijken naar een netwerk dat hiervoor geactiveerd kan worden. Wordt er in dat opzicht niet te veel verwacht van 
hulpverleners? 
 
‘Blijven investeren in een zorgzame samenleving is geen overdreven luxe.’ 
Netwerkversterkend werken, werkt pas echt als er vanuit de samenleving geïnvesteerd wordt in de ‘civil society’. 
Daarom moet ook gesleuteld worden aan de leefbaarheid en de sociale cohesie in wijken. Willen bewoners aan elkaar 
informele zorg bieden, dan moeten ze op elkaar betrokken zijn. Dat veronderstelt maatschappelijke ontwikkelingen die 
lijnrecht ingaan tegen de individualistische samenleving die zich de laatste decennia ontwikkelde. Blijven investeren in 
een zorgzame samenleving is dan geen overdreven luxe. 
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20. Contextgerichte interventies 
 
Indicatiestelling – overzicht  

1. Algemeen 
2. Netwerktafels 
3. Eigen kracht conferentie 
4. Person-centered planning 
5. Overige 
 

1. Algemeen: methodieken 
 

1.1. Focus op krachten en competenties van de cliënt en zijn context 

 
• Autonomie en competenties van de cliënt bevorderen en versterken – KUNNEN/HEBBEN: 

o Door faalervaringen en frustraties vaak niet (meer) gekend/aangeboord (bv. zelfbewustzijn, 
vaardigheden) 

• Krachten in de context bevorderen en versterken: 
o Aanboren van diverse hulpbronnen, versterken van sociale relaties 
o Kijken naar de competenties die er wel zijn en daar op inspelen 

 

 
 

1.2. Vraaggestuurde zorg en ondersteuning 

 
• Wat zijn de aspiraties van de cliënt en zijn context - WILLEN? 

o Binnen domeinen als werk, vrije tijd, huisvesting, opleiding en sociaal netwerk 
o Wat wil een cliënt(systeem) bereiken?  

• Baseren op dromen, ligt eraan waar een persoon behoefte aan heeft 
• Regie en eigenaarschap bij de cliënt en zijn omgeving leggen 

o Weten waarnaar je toe werkt in een interventie 
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1.3. Ondersteuning in de eigen leefomgeving en vermaatschappelijking van de zorg 

 
• Appel doen op en versterken van het ondersteunend (niet-professioneel) netwerk  
• De oplossing voor de hulpvraag wordt in de eerste plaats gezocht en geplaatst bij de cliënt en zijn netwerk  

 
Beleidsbrief 2012-2013 Jo Vandeurzen over vermaatschappelijking: ‘de verschuiving binnen de zorg waarbij gestreefd 
wordt om mensen met beperkingen (van lichamelijke, verstandelijke of psychische aard), chronisch zieken, kwetsbare 
ouderen, jongeren met gedrags- of emotionele problemen, mensen die in armoede leven,… met al hun potenties en 
kwetsbaarheden een eigen zinvolle plek in de gewone samenleving te laten innemen en de zorg zoveel mogelijk 
geïntegreerd in de gemeenschap te laten verlopen’.  
Geassocieerde begrippen: extramuralisering, empowerment, kracht- en contextgericht werken, vraagsturing en 
respijtzorg 

 
® wat de omgeving kan doen, laat de omgeving dat ook doen (dat voelt natuurlijker aan en zorgt voor verbondenheid) 
 

1.4. Gedeelde zorg en ondersteuning 

 
• De cliënt en zijn netwerk bepalen voor welke aspecten en met welk doel ze ondersteuning van een 

professionele hulpverlener willen vragen  
 
Algemeen: methodieken 
® netwerktafels 
® eigen kracht conferentie 
® Person-centered  
 

2. Netwerktafels 
= Hulpverleners uit verschillende organisaties hebben, met zo groot mogelijke betrokkenheid van de cliënt, overleg om 
de hulp rond een gezamenlijk cliëntsysteem te coördineren, af te stemmen en continuïteit ervan te bewaken  
 

2.1. Doelgroep 
 
Het project heeft als doelgroep kinderen en jongeren van 0 tot en met 17 jaar, waarbij:  

• Het functioneren wordt gehinderd door de complexiteit van de aanwezige problemen op de verschillende 
levensdomeinen (thuis, op school, vrije tijd,…)  

• De context van het kind of de jongere eveneens problematisch is en onvoldoende draagkracht kent  
• De hulpverlening is vastgelopen  

 

2.2. Deelnemers 

® iedereen uitnodigen die een rol speelt (cliëntsyteem en professionals)  
• Jongere, zijn ouders en andere netwerkleden  
• Betrokken en/of relevante hulpverleners  
• Deskundigen uit diverse sectoren van de jeugdhulp  
• Externe voorzitter  

 
 



 
 

182 
 

2.3. Protocol 

 
• Sterktes van jongere/ouders?  
• Moeilijkheden/zorgen van jongere/ouders?  

o Moeilijk om te horen voor de cliënt soms 
• IZIKA 

o Instrument ter bepaling van de Zorg Intensiteit voor Kinderen en Adolescenten (o.a. herstelomgeving, 
zelfverwonding, functionele status, comorbiditeit)  

o Uiteindelijke een score tussen 5 en 32 en ob daarvan een zorgniveau 
• Acties: zorgplan en zorgteam  
• Wat in geval van crisis?  
• Wie volgt zorgplan op?  

 

2.4. Voorzitter 

 
• Extern aan het hulpverleningssysteem: neutraal, onafhankelijk, meerzijdige partijdigheid  
• Bewaakt de positie van de cliënt  
• Bewaakt het protocol en procesverloop  
• Modereert de netwerktafel  

 

2.5. CAPRI-onderzoek (Van Dongen & Deboutte, 2012) 

 
• Fase 1: april 2007 – oktober 2008 
• Fase 2: oktober 2008 – februari 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
® Zorgniveau 5 komt overeen met niet-beveiligde, 24 uurs hulpverlening met psychiatrische beschikbaarheid 
® zorgniveau 6 met beveiligde 24 uurs hulpverlening met psychiatrische begeleiding  
® dit zijn geen aanmeldingen van mensen waar het pas misloopt, het zijn al heftige gevallen 
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3. Eigen kracht conferentie 
 

3.1. Doelstellingen 

 
• Besluitvorming, gericht op het maken van een plan waarin aangegeven is wat de familie zelf zal doen – 

professionele hulp kan aanvullend zijn  
• Sort coordinator wordt ingezet die met de persoon zelf opzoek gaat naar waar de vragen precies liggen (waar 

loop je precies tegen? en wie denk je dat er allemaal bij kan helpen ?) 
o Wie gaat er samenkomen voor en gesprek?  

• Regie ligt bij het gezin en de familie  
• Rol van hulpverlener is heel beperkt 
• Coördinator geeft uitleg en vertrekt daarna, komt terug wanneer de rest een plan heeft gemaakt en overloopt 

dit samen 
• Door versterking van de informele zorg de instroom in de formele hulpverlening vermijden  

 

3.2. Voorwaarden 
 

• Instemming van gezin  
• Vraagstelling is voldoende open (bv ‘hoe kunnen we de mobiliteit verbeteren?’ ®  NIET ‘wie kan mij elke 

dinsdag brengen naar daar?’) 
• Er zijn geen beperkingen inzake de veiligheid van de kinderen  

 

3.3. Verloop 

 
• Voorbereiding (+/- 6 tot 8 weken)  

o Familie bepaalt zelf de deelnemers  
o Verzamelen en motiveren van deelnemers, zo breed mogelijk  

• Dag van de conferentie (1 dag)  
o Informatiegedeelte  
o Besloten tijd  
o Plan voorstellen  

• Korte telefonische opvolging na 1 maand  
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3.4. Kenmerken 

 
• Vraaggestuurd: groep bepaalt zelf welke hulp ze aanvullend wil inschakelen  
• Gezinnen en hun omgeving hebben zelf krachten en kunnen zelf oplossingen vinden  
• Onafhankelijke coördinator  

o Vrijwillige burgers, goed opgeleid en ondersteund  
o Taak: verzamelen en motiveren van deelnemers, praktische organisatie, zorgen voor duidelijke info 

door hulpverleners  
 

3.5. Evaluatie in CAW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Person-centered planning 
 

4.1. Doelstellingen 

 
• Een proces waarbij mensen ondersteund worden  

o bij het ontdekken hoe ze willen leven en bij het greep krijgen op hun eigen levensproject  
o bij het uittekenen en vormgeven van een toekomstplan  
o bij het realiseren van veranderingen in hun leven met het oog op een betere levenskwaliteit  
o waar ligt de toekomst en hoe kunnen we daar naartoe gaan?  

 

4.2.  Voorbeeld PATH  

(Planning Alternative Tomorrows with Hope) 
 

® sterktes worden eerst besproken 
® kijken wat er mogelijk is 
® stillaan toewerken naar het heden 
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4.3. Kernelement van methodieken 

 
Inhoud:  

• diverse thema’s of vragen in verband met belangrijke levensdomeinen  
• van dromen naar actieplan  

 
Werkwijze:  

• bijeenkomsten met persoon met beperking en steungroep  
• visuele ondersteuning met beeldverslagen  
• aangepaste communicatiemiddelen  

 

4.4. Principes 

 
Persoon zelf staat centraal  

• steeds aanwezig en actieve inbreng  
• bepaalt plaats, moment, duur, aanwezigen  
• tempo en mogelijkheden zijn aangepast  
• zijn/haar competenties, voorkeuren, verwachtingen en wensen staan centraal  

 
Betrokkenheid van steungroep  

• ontdekken hoe centrale persoon wil leven en dat helpen uitbouwen  
• bruggen bouwen naar samenleving  
• ondersteuning bieden aan centrale persoon  

 
Procesbegeleider  

• in overleg samenstellen en uitnodigen van steungroep  
• voorbereiden van centrale persoon  
• gesprekken leiden en verslaggeving  
• inhoudelijke procesbewaking (kernvragen)  
• doelgerichtheid bewaken  
• centrale positie en actieve inbreng van cliënt bewaken  
• positieve toon bewaken  
• creatieve probleemoplossingen zoeken  
• open discussie mogelijk maken  

 

4.5. Holburn et al. (2004) (VS) 

 
• Longitudinale studie met 2x 20 cliënten in experimentele (PCP + klassieke Individueel HandelingsPlan) en 

gematchte controleconditie (klassieke IHP)  
• Resultaten  

o 95% van experimentele conditie versus 27.7% van controle conditie maakte overstap naar inclusief 
wonen  

o in experimentele conditie grotere effecten op vlak van autonomie en keuzes, dagelijkse activiteiten, 
relaties en tevredenheid  

 
effectladder ® niveau 5   
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5. Overige methodieken 
 

5.1. Signs of Safety  

 
• Aanmelding: situaties waar er verontrusting is over welzijn/veiligheid van kinderen 
• De methodiek is gebaseerd op het oplossingsgericht werken. Bijdrage tot emancipatie van de cliënt door de 

verantwoordelijkheid voor de oplossing meer bij hem en zijn netwerk te leggen. De verontrusting, onveiligheid 
wordt concreet benoemd. De methode vertrekt vanuit de samenwerking tussen cliënt en hulpverlener. 

 

5.2. Familienetwerkberaad  

 
• Aanmelding: Gezinnen waar opvoeding en opvang van kinderen in gedrang komt (vnl. door hulpverlening-

pleegzorg) 
• Een vraaggerichte en gezinsgerichte interventie met het accent op 
• empowerment en participatie, resulteert in een plan 
• Aanpak nauw verwant aan EK-c 

 

5.3. Columbus 

 
• Aanmelding: Voor minderjarigen en hun ouders bij de ingang van bijzondere jeugdzorg om de te grote 

instroom af te remmen 
• Methodiek van positieve heroriëntering (elkaar beluisteren, samen oplossingen zoeken, opvolging afspraken 

regelen) 
 

5.4. Herstelgericht overleg  

 
•  Aanmelding: vaak door (school)gemeenschap na een kritisch incident 
• Hergo is gebaseerd op een herstelgerichte aanpak. De aandacht gaat naar de aangerichte schade, de noden 

van het slachtoffer en alle betrokkenen krijgen een actieve rol in het herstelproces. 
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21. Peers  
 

1. belang en rol van peers in ontwikkeling  
 

1.1 (Positieve) relaties met leeftijdsgenoten  

® Je hebt dat als kind nodig MAAR je moet het leren (opbouwen & behouden)  
 
“... is iets dat je nodig hebt” 

• Positieve sociale relaties kunnen een sleutelrol spelen bij het bevorderen van welbevinden alsook in de 
preventie van mentale problemen (zie o.m. Colpin et al., 2021® rond impact van interacties van de klas) 

o Relaties met leeftijdsgenoten kunnen ondersteunend zijn, hoe meer peer relateis hoe beter  
   
“... is iets dat je moet leren/ontwikkelen” 

• cf. opbouw sociale ontwikkeling 
 

1.2 Impact van peers op functioneren kind/jongere 

• Opbouw socialisatie, kinderen leren praten/spelen met anderen, leren vrienden maken, het helpt hen groeien 
in toekomstige sociale rollen (hoe verhouden in groep)… 

• Opbouw cognities en leerprocessen, kinderen leren -via elkaar- denken, verwoorden, werken… 
• Opbouw morele waarden en normen, kinderen leren wat gepast en niet gepast is in contact met anderen… 
• Tijdens spel en sport leren kinderen samen te werken i.f.v. bepaalde doelstellingen, eigen identiteit te kennen, 

zelfwaarde op te bouwen… 
 

→ draagt mee bij aan gedrags-, emotion., persoonlijkheidsontwikkeling 
ð Dus als je u hier rond zorgen maakt ® logisch om die mee in the picture te nemen  

→ neemt toe naarmate kinderen ouder worden, supervisie ouders neemt af  
ð Impact wordt groter omdat rol ouder kleiner wordt  

 

1.3 Effect van positieve peerrelaties 

® Vroeger keek men naar de negatieve impact (nu belang van relaties en belang om deze te ondersteunen binnen 
hulpverlening) 

• Minder gevoel van eenzaamheid 
• Meer geëngageerd voor school, beter academisch zelfconcept 
• Meer veerkracht bij problemen thuis 
• Versterken zelfwaardegevoel  
• Protectief/bufferend effect in geval van negatieve peer-interacties 
• Betere schoolprestaties bij adolescenten 
• prosociale vrienden zet aan tot meer prosociaal gedrag in toekomst… 

 
(zie o.m. Reitz et al., 2014; Rohrbeck, 2003; Little, 2020; Bukowski et al., 2009; Gauze et al, 1996; Wouters et al., 2013)  
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zie ook bv. ® link met gehechtheid  
ð Ook peers hebben invloed op ontwikkeling van gehechtheid (kan zowel positief als negatief)  

 
“Social Competition and the Changing Functions of Attachment. 
Current views of attachment in middle childhood emphasize its role in fostering social integration. For example, 
Mayseless (2005) argued that a key evolutionary function of middle childhood is to start using peers as alternative 
attachment figures, thus initiating the shift from exclusive attachment to caregivers in infancy and early childhood to 
investment in peer relationships in adolescence and adulthood. However, peers are not just affiliation and cooperation 
partners but also competitors for social status and rewards.This dual role of peers can be expected to shape the 
functions of attachment in middle childhood and beyond.”  
Del Giudice, M. (2015). Attachment in middle childhood: An evolutionary–developmental perspective. In G. Bosmans & 
K. A. Kerns (Eds.), Attachment in middle childhood: Theoretical advances and new directions in an emerging eld. New 
Directions for Child and Adolescent Development,148, 15–30. 
 
 

1.4 Opbouw sociale ontwikkeling 

“Leren omgaan met andere mensen” 
ð Een proces in stappen 
ð Waarbij “peers” mede een zeer belangrijke rol spelen 

 
=> Belang om mee te nemen in proces van diagnostiek en interventies 
 
ik en de andere = ? ® dit kader nodig om in hulpverlening te begrijpen wat we voor ons zien  

• Is iets dat groeit  
• Baby/peuter?  

o Gaan glimlachen naar peers, observeren andere kinderen,… 
o Kunnen hier al spreken van wederzijds relaties  

• Kleuter?  
o Samen spelen (samen maar apart -> ‘ik’ staat centraal), leren delen, kunnen zich uitdrukken, begin 

empathie (elkaar troosten), nog heel wisselende vriendschappen, evolutie in soort spel  
o Als we dit soort gedrag zien bij 13 jarige dan moeten we verder denken  

• Lager schoolkind?  
o Gaat meer met eigen gender spelen, complexere gevoelens bij vriendschappen (vb jaloezie), pesten, 

gewaardeerd worden wordt belangrijk, hechte klasgroepen en vrienschappen  
o Waar ‘ik’ nog heel centraal stond in kleuterleeftijd, komt hier ‘de ander’ veel meer aan bod 
o Grote sociale leerschool  

• Puber/adoloscenten?  
o Grote verschuivingen  

§ Peers boven de ouders ® afzetten tegenover ouders, meer afspreken buiten huis  
§ Meer intimiteit in vriendschappen ® meer tijd samen willen doorbrengen  
§ Jongens en meisjes wordt één groep  
§ Spelen verdwijnt op de achtergrond  
§ PeerGROEP ® groep gaat als groep belangrijker worden  

• Jongvolwassenen 
o Geraakt meer geïnternaliseerd allemaal  
o Band met ouders krijgt andere vorm  
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ð Hele weg die we moeten doorlopen voor die vriendschappen  
ð Begint allemaal met zelfconcept (hoe kijken naar uzelf)  
ð Daar moet je zelfvertrouwen uit opbouwen  

o Hoe minder goed je u voelt ® hoe meer drempels om relaties aan te gaan 
ð Perspectiefname: leren in positie van ander te staan (ik en die ander)  

o Is bijvoorbeeld bij autisme heel moeilijk (want wat die denkt is realiteit)  
ð Zelfcontrole: leren uzelf te beheersen 

o Woedeuitbarstingen, uit het dak gaan ® meeste redenen binnen aanmelding 
o In dat verhaal zit dan ook heel vaak: weinig vriendjes, niet uitgenodigd, alleen op speelplaats 
o Stappen terug zetten ® bijvoorbeeld: als je het moeilijk hebt met uw zelfconcept, dan kan je geen 

zelfvertrouwen opbouwen waarbij het moeilijker wordt de ander zijn perspectief in te nemen 
waardoor er geen zelfcontrole is  

 

1.5 Verschillende invalshoeken mogelijk 

ð Op niveau van sociaal gedrag 
o bv. contactname, contactopbouw, sociale gerichtheid, pro/anti-sociaal gedrag, omgaan met conflict, 

sociale angsten, hechtingsgedrag... 
ð Op niveau van relaties 

o bv. vriendschappen (gewone vrienden, goede vrienden, beste vriend), wel/niet wederzijdse 
aantrekking/nominatie, kwaliteit hiervan; vijandschappen ; pestkop - slachtoffer... 

ð Op niveau van de groep 
o bv. zelf gekozen/opgelegd (bv.vriendengroep/klasgroep), cohesie, hiërarchie, normen/waarden, 

samenstelling, coalities/allianties, kliekjes... 
 

® Diagnostische blik kan verschillend zijn op de niveau’s alsook binnen de interventies  
 

1.6 Peeraanvaarding of -verwerping... 

= mate waarin een kind wel/niet geliefd is door de andere groepsleden (cf. sociometrische status) 
ð Indien minder aanvaard: meer risico op negatieve ontwikkeling,  

o Gedragsproblemen, emotionele problemen, aandachtsproblemen, academische problemen, meer 
kans om gepest te worden… 

o bij aanhoudende verwerping: enorm risico op negatieve attributies (gaan eigen maken wat ze te horen 
krijgen), aansluiten bij negatieve peergroep, risico op o.m. delinquentie neemt toe 

ð Indien wel aanvaard: sterke buffer bij problemen in het gezin 
o Link met universele noden model: dit is één van de basisbehoeften van de mens (behoefte aanvaard 

te worden door de ander, iemand te mogen zijn) 
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Belangrijk om onderscheid te maken tussen:  
• Reële aanvaarding of verwerping 
• Manier waarop waargenomen aanvaarding of verwerping 

o Problematiek van hechting: wantrouw in relatie  
§ Fundamenteel: gebrek aan zelfvertrouwen en vertrouwen in ander 
§ Misschien kan ik niet op de ander rekenen, kan niet bij de ander terecht  

• Kind kan dit nog niet bij de ander leggen en legt dit bij zichzelf: feit dat ik niet kan 
rekenen op een ander komt omdat er iets mis is me mij  

• Zo ontstaan negatieve scripts  
§ Als klas u dan wil opnemen is dat voor de klas heel moeilijk  

 

2. implicaties voor het diagnostisch handelen  

2.1 Inhoudelijke focus 

 
Hulpvragen/aanmeldingsklachten 

® Rechtstreeks t.m.m. relaties met leeftijdsgenoten 
® Onrechtstreeks t.m.m. relaties met leeftijdsgenoten 

 
Om die reden (aan de slag op beide niveau’s): 

® In kaart brengen van sociaal functioneren van het individu 
+ 

® In kaart brengen van de sociale context (klas/vrienden/vrije tijd) waarbinnen deze persoon functioneert 
 

2.2 Werkwijze 

Via meerdere informants 
• Kind/jongere zelf 
• Ouders, broers/zussen 
• Leerkrachten/klasgenoten 
• Anderen (familie, vrienden) ... 

 
Via meerdere methoden 

• Gesprekken 
• Observeren 
• Vragenlijsten/ testing … (beperkt, zie boek p. 114-116) 

o Weinig beschikbaar om die relaties in beeld te brengen  
 

3. implicaties op vlak van interventies  

3.1 Mogelijke doelstellingen t.m.m. peers 

® kan op verschillende niveau’s zijn (heeft ook deels te maken met eigenheid hulpverlening)  
 

Focus op individu:  
• Versterken ik-sterkte 
• Leren onderscheid te maken tussen ik en de andere 

o Wat doe/denk/voel ik? Wat doet/denkt/voelt de andere?   
o Bij psycho-ondersteuning van ASS staat dit centraal  
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• Leren eigen aandeel te zien bij een conflict 
• Leren omgaan met spanning/stress 

 
Focus op groep:  

• Ontwikkelen/stimuleren positieve groepssfeer (klas, leefgroep) 
• Uitbreiden peergroep / stimuleren en activeren vrijetijdsbesteding 
• Versterken van aanvaarding door peergroep, destigmatisering 
• Mobiliseren van ondersteuning en/of aanwezigheid vanuit peergroep 

o Schooloverleg nodig om over te gaan naar ander beeld van kind (bereiden kind-leerkracht-klas voor)  
 

3.2 Soorten interventies  

® Op niveau van het gedrag, relaties of groep 
o bv. sociale vaardigheidstraining 
o bv. programma rond pesten 
o bv. groepsgerichte EGL-sessie (ervaringsgericht leren) 

® Individueel gericht of groepsgericht 
o bv. psycho-educatie ASS 
o bv. groepsgesprek rond social media 

® Gericht op cliënt of gericht op peers van de cliënt 
o bv. in kader van betrekken netwerk/ netwerkversterking 
o bv. in kader van uitzetten nieuwe autoriteit/betrekken vrienden 

 

3.2.1. Bijvoorbeeld:  
Elke week andere sessie met andere onderwerpen  
 

 
3.2.2. Bijvoorbeeld:  
Vrienden inzetten als consulenten in gezinstherapie bv. bij pubers met gescheiden ouders 

• Vrienden = bevoorrechte getuigen 
• Vrienden zijn soms mee “kind aan huis”, hebben deel van het gezinsbestaan meegemaakt, hierdoor innige 

band, goede verstandhouding, kunnen helpen door te praten over emotioneel moeilijke thema’s, waardevolle 
hulpbron om uit impasse te geraken 

 
3.2.3. Nog een bijzondere hulpbron: huisdier  

• Heeft vaak een aanvullende of vervangende functie 
• Kan gevoelswereld verrijken 
• Belangrijke emotionele waarde 
• Ondersteuning op moeilijke momenten 
• Kan spanning/stress/verdriet aanvoelen 
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3.3 Specifieke thema’s omtrent “peers” 

• Sociaal functioneren bij ASS/trauma/hechtingsst. ... 
• Pestproblematiek, pester/slachtoffer/meeloper… https://www.schoolzonderpesten.be/  
• Cyberpesten https://www.lidk.be/  
• Seksueel grensoverschrijdend gedrag (via sexting, loverboys, prostitutie...) https://www.sensoa.be/ 
• Deviant gedrag, ontwikkeling CD/criminaliteit 

 

4. Broers en zussen: een bijzondere ‘peergroep’  

4.1 eigen aan broers en zussen 

• Groeien samen op 
• Oefenplek voor sociaal functioneren 
• Band beslaat alle levensfasen 
• Hebben niet dezelfde waarde in het gezin 
• Grote overeenkomsten en grote verschillen 
• Onzichtbare loyaliteit van geven en nemen 
• Sterke of beperkte wederzijdsheid/symmetrie/empathie (generationele band) 
• Impact geboortevolgorde in de kinderrij 

 

4.2 broers/zussen en diagnostiek 

Betrekken van broers en zussen ideaal om te exploreren 
• bv. gezinsgrenzen? Gezinshiërarchie?  
• bv. parentificatie? Bv. wie van hen belangrijk voor evenwicht binnen gezin?  
• bv. gezinssfeer?  
• bv. peers van zieke broer/zus? Vriendengroep van broer/zus?  
• bv. pathologische interactiepatronen? Coalities? Allianties? Zondebok? 

® Hun oordeel én suggesties voor verandering vaak verrassend waardevol in begeleiding 
® Kunnen ook ingezet worden om dingen te veranderen  
 

4.3 broer of zus zijn van zorgenkind 

Geen evidentie, enorme uitdaging bij creëren van generationeel verbond 
® Bescherming door ouders van zorgenkind 
® Onvermijdelijke emotionele verwaarlozing (veel aandacht naar zorgenkind)  
® Risico op te vroege volwassenheid 

 
Kan stevig inhakken op de affectieve organisatie van een gezin → hierdoor kan wig ontstaan tussen broers/zussen  
→ gevoelens van buitensluiting bij ‘gezonde’ → kan verstandhouding tussen broers/zussen stevig onder druk zetten 
 
Grosso modo 3 groepen mogelijk:  

• Volledig betrokken raken bij wel en wee van zieke broer/zus  
o Vrijheid opgeven, emotionele sfeer opnemen, verwaarloosd in groot verdriet tijdens adolescentie 

• Zich mettertijd onttrekken aan gezinssituatie en heil buitenhuis zoeken  
o Wordt ervaren als “egoïsme”, gebukt onder schuldgevoel 

• Voortdurend bemiddelen tussen behoeften van zieke broer/zus en de vaak veroordelende of negatieve 
reacties van de ouders 
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22. Visies binnen hulpverlening 
 

1. Biopsychosociaal model  

1.1 Essentie van de visie 

= verekent systematisch biologische, psychologische en sociale factoren in hun complex onderling vrband, om 
ziektes/stoornissen te begrijpen en gepaste zorg te bieden  

ð Holistische visie  
ð Samenbrengen van inzichten uit medische en gedragswetenschappen voor goed begrip  
ð Gevolg = multidisciplinair zorgmodel  

 

1.2 Historiek  

Voorgaand: biomedisch model  
• Ziekte denken ® afwijkingen in biologische factoren leiden tot gedragsmatige afwijkingen  
• Behandeling ® normaliseren van afwijkingen om klachten te laten verdwijnen  
• Reductionistisch en sluit aan bij Mind-Body denken  

 
Psychiatrie bracht aanvullende inzichten  

ð Ontstaan biopsychosociaal model  
 

1.3 Prototypische activiteiten en werkvormen  

 
ICF: International Classification of Functioning, Disability & Health  

• Meer omvattende beschrijving van klachten door niet alleen biologische parameters te inventariseren  
• Biedt gemeenschappelijke taal  

 
® Hulpverlener gaat klacht van cliënsysteem nagaan op biologische, psychologische & sociale factoren  
 

1.4 Prototypische attitudes en aanpak zorgverleners  

Multidisciplinair werken & opwaarderen niet-medische onderzoeks- en behandelingsmethoden  
• Voor één stoornis worden inzichten uit diverse disciplines geconsulteerd  
• Niet uitsluitend in hier-en-nu werken  

 

2. Cultuursensitief werken  

2.1 Essentie van de visie 

= Effectieve vormen van interculturele hulpverlening, waarin rekenschap wordt gegeven aan de sociale, culturele en 
linguïstische noden van personen, gezinnen en gemeenschappen met een migratiegeschiedenis  

ð Grondig begrip van hoe fenomenenverworteld zijn in culturele betekeniskaders en gedragspatronen  
ð Aandacht voor culturele regulatie en probleemervaring verbreden naar rol van factoren verbonden aan 

migratiegeschiedenis en maatschappelijke positie van personen die tot minderheidsgroep behoren met focus 
op: SES, stereotypering, discriminatie, als centrale predictoren van probleemervaring of van ongelijkheid in 
toegang tot zorg 

ð Oriëntatie op afstemming en dialoog ® gericht op uitwisselen van differentiële culturele zienswijzen 
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2.2 Historiek  

Oorsprong: culturele psychiatrie, klinische psychologie en psychotherapie als transculturele klinische disciplines  
Kernthema’s 

ð Comparatieve psychiatrie: vraag naar universaliteit & relativiteit van psychopathologie  
ð Analyse van profielen van geestelijke gezondheids en psychopathologie in minderheidsgroepen in Westerse 

samenleving 
ð Articuleren van culturele aard van psychologische, psychiatrische en pedagogische theorie en praktijk zelf  

 

2.3 Prototypische activiteiten en werkvormen  

® activiteiten gericht op het bevorderen van de toegang tot zorgvoorzieningen voor ethnische-culturele 
minderheidsgroepen, verzekeren van adequate interculturele communicatie, ontwikkelen van diagnostische 
beeldvorming en vormgeven aan cultuursensitieve interventies  
 

ð Verhogen toegankelijkheid  
o Uitbouw samenwerkingsverbanden en dialoog met etnisch-culturele minderheidsgroepen  
o Inzetten op informatieverstrekking, stigma reductie, inventariseren van noden, probleemdomeinen en 

prioriteiten betrokken partijen  
ð Interculturele communicatie  

o Interculturele bemiddelaars, tolken, etnic matching  
o Werken met moedertaal, duiding over betekeniskaders… bevordert motivatie  & vertrouwen  

ð Diagnostische beeldvorming  
o Gebruik van cross-culturele instrumentarium  

ð Interventies  
o Aanpassing van modaliteiten van de zorg waarin aansluiting wordt gezocht bij cultuurspecifieke 

vormen van klachtpresentatie, verklaringsmodellen en behandelwijzen  
 

2.4 Prototypische attitudes en aanpak zorgverleners  

Centrale houding = reflexiviteit  
® Sensitiviteit voor de wijze waarop hulpverleningsrelatie een microkosmos vormt  

 

3. Emancipatorisch werken  

3.1 Essentie van de visie 

= mensen proberen zich los te maken van wat hen beperkt  
ð Toename in maken van persoonlijke keuzes, opnemen verantwoordelijkheid en gelijke rechten  
ð Niet méér zorg, begeleiding of bescherming bieden dan nodig (=subsidiariteitsprincipe)  
ð Persoonlijke & maatschappelijke emancipatie  

 

3.2 Historiek  

Paulo Freire ® kritische bewustwording: men beschouwt zichzelf niet langer als onderdrukte/slachtoffer  
• Belang van dialoog: maatschappelijk samenwerken  

 
® Beleidsvisie vermaatschappelijking van de zorg ® erkenning dat elke cliënt unieke persoon is dat volwaardig kan 
participeren in maatschappij  
® ondersteunen van mantelzorg en vrijwilligerswerk  
Verschuiving van aanbodsgestuurde naar vraaggestuurde en vraaggerichte hulpverlening 
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3.3 Prototypische activiteiten en werkvormen  

Verhogen van levenskwaliteit ® op welke domeinen kan groei en ontplooiing verwacht worden  
ð Sterktes en competenties in kaart brengen  
ð Eigen kracht-conferentie (EKC)  

o Actief burgerschap bevorderen vertrekken vanuit cliënten en cliëntsystemen  
o Strenght benadering 

ð Persoonlijk Toekomst Planning (PTP)  
o Inclusie en netwerkontwikkeling  

ð Signs of Safety  
 
® uitgaan van pedagogische verantwoordelijkheid  
 
Orthopedagogische vraagstelling (in theorie van Kok)  
= orthopedagogisch handelen moet gericht zijn op specifieke opvoedingsbehoefte, of vraagstelling van kind  
 

3.4 Prototypische attitudes en aanpak zorgverleners  

Zorgverlener/begeleider biedt net die mate van ondersteuning aan die net onder het niveau van de persoon valt  
ð Afwachtende houding  
ð Mensen met noden moeten zelf nadenken  

 
Empowerment  

• Toegang tot informatie 
• Mogelijkheid om keuzes te maken  
• Zelfwaardering  

 

4. Gezins- en contextgericht werken  

4.1 Essentie van de visie 

= niet alleen individuele factoren maar ook omgevingsfactoren  
ð Men werkt niet alleen met jongere maar ook ouders en bredere opvoedkundig context  

 

4.2 Historiek  

• Rekening houden met familiegeschiedenis  
• Jongeren oriënteren naar hun context binnen maatschappij en deze contexten versterken (of eventueel 

gezinsvervangende context creëren)  
• Alle personen die betrokken zijn bij zorg, delen verantwoordelijkheid  

 

4.3 Prototypische activiteiten en werkvormen  

Parapluterm gebaseerd op meerdere theoretische uitgangspunten  
ð Principes van systeemtheorie en contextuele theorie  
ð Genogram  
ð ‘Dialoog aangaan’ 

 
Binnen systeemtheorie ® men zoekt patronen of structuren 
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4.4 Prototypische attitudes en aanpak zorgverleners  

= casus-specifiek  
ð In kaart brengen wie betekenisvolle personen zijn  
ð Verbinding maken met samenleving  

 
Grondhouding: meerzijdige gerichte partijdigheid 

ð Hulpverlener ≠ neutraal 
ð Leeft zich dus beurtelings in in de cliënt en de personen uit de omgeving  

 
Bij systeemvisie: focus van behandeling op systeem en subsystemen  

ð Hulpverener vermijdt om slechts naar één oorzaak te kijken  
 

5. (gezins)kwaliteit van leven  

5.1. Essentie van de visie 

Nadruk op perspectief van de persoon zelf (mate waarin deze tevreden is met zijn/haar leven)  
ð Levenskwaliteit = tegemoet komen aan de behoeften en wensen van een persoon op diverse levensdomeinen 
ð Basisprincipes 

o Diverse levensdomeinen 
o Dynamisch doorheen de tijd  
o Beïnvloed door factoren op niveau van individu, gezin en bredere samenleving 
o Subjectief door betrokken beoordeeld en objectief door indicatoren  

 

5.2. Historiek  

• Overtuiging dat welbevinden niet enkel afhankelijk is van medische/technologische vooruitgang maar ook van 
waarden, percepties en omgevingsfactoren  

• Sluit aan bij burgerschapsparadigma – mensen me beperking hebben vrijheid zelf keuzes te maken in hun 
leven en op volwaardige wijze kunnen deelnemen aan samenleving 

 

5.3. Prototypische activiteiten en werkvormen  

Basis van interventies = meten of evalueren van kwaliteit van leven  
• In algemeen 3 levensdomeinen onderscheiden:  

1. Welbevinden op fysiek, emotioneel en materieel vlak  
2. Onafhankelijkheid (zelfbepaling en persoonlijke ontwikkeling)  
3. Sociale participatie (interpersoonlijke relaties, sociale inclusie en rechten)  

• Objectieve component 
• Subjectieve component  

 
Individueel of gezinsniveau  

• Persoonsgerichte planningsprocessen : samen nadenken over wenselijke veranderingen in het leven  
o Nadenken over individuele doelen of uitkomsten om levenskwaliteit te verhogen  

• Professionele ondersteuningsvormen – prototypische interventies  
o Vraagverduidelijking/vraagverheldering 
o Systematisch evalueren van kernindicatoren  

• Sociaal beleid  
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5.4. Prototypische attitudes en aanpak zorgverleners  

= persoons- of gezinsgericht werken  
• Dienen te laten leiden door persoonlijke wensen, interesses en voorkeuren  
• 2 kerngedragingen  

o Relatie-bevorderende gedragingen  
o Particiaptie-bevorderende gedragingen  

• Hulpverleners ≠ experten  
• ≈ emancipatorische houding  
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23. Modellen – integratieve diagnostiek als basis voor interventies 
 
Integratief beeld 

• = Idiografische theorie 
• Geheel van consistente en samenhangende uitspraken over de aard, ernst, verklaring en veranderbaarheid 

van de probleemsituatie van het individuele geval (UNICITEIT) 
• Risico- en protectieve factoren bij individu, gezin, omgeving (POSITIVITEIT) 
• Zie ook missie Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek http://www.kwaliteitscentrumdiagnostiek.be/visie  
• In detail uitgewerkt voorbeeld: Vandevivere en Hamers (2014) 

 
® : in integratief beeld ga je net opzoek naar unieke!!  
® Focus op ook de sterke kanten  
® Als je dan tot integratief beeld komt -> teruggaan naar oorspronkelijke klachten, of verklarende theorie wel 

alle klachten omvat  
® Toets: heb ik nu effecitef iets wat dekt waar ik met vertrokken ben  
® Visueel uitdrukken kan ook een beter overzicht geven  
® Op website is kijken naar visie van diagnsotiek: nadruk op fase van integratie  

 
 
Klinische cyclus 

• Vele pijlen; flexibiliteit, geen keurslijf 
• In twee stukken splitsen, vandaag alleen diagnostische cyclus 
• Het integratief beeld is de basis voor de indicatiestelling!! En dat de brug naar interventie  
 

  


