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Programma

 Inleiding op de doelgroep

 Inleiding op Emotionele Ontwikkeling

 Model Emotionele Ontwikkeling

 Instrumenten

 Casus
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▪ Er bestaan geen 2 ‘soorten’ personen met een handicap: die van het VAPH en die 
van de psychiatrie

▪ Het heeft geen zin om mensen te beschrijven in termen van primaire handicap of 
primaire psychiatrische stoornis

▪ Etiketten en IQ’s (incl. schools niveau) zijn zowat de slechtste manier om de 
ondersteuningsnood te omschrijven

▪ Hoewel we nood hebben aan classificatie en een gemeenschappelijke taal, is de 
DSM 5 waardeloos tav personen met een handicap.

Alternatief: Diagnostic Manual-Intellectual Disability (DM-ID), 2007. 

Fletcher R., Loschen E., Stavrakaki C. & First M. (Eds.)

(Voor-onder)stellingen3

http://www.amazon.com/Diagnostic-Manual-Intellectual-Disability-DM-ID-Intellectual/dp/1572561262/ref=pd_bxgy_b_text_b/183-8901162-1104846


▪ Ondersteuningsnood: op basis van vragen én noden

▪ Ondersteuningsnood:

▪ op basis van emotionele ontwikkeling

▪ die die ook omschrijft tot op niveau van de ondersteuners (kwantitatief en kwalitatief)

= meest garanties voor goeie match vraag/nood – antwoord/aanbod

▪ Ondersteuningsnood = de facto veranderend en zal nooit “passen” in 
zorgstelsels of zorgvormen:

▪ Flexibel

▪ Combinatiemogelijkheden:

▪ gedeelde ivp verdeelde zorg

▪ intersectoraal

(Voor-onder)stellingen4



Definities

▪ Challenging Behaviour

▪ Dual Diagnosis

▪ Gedragsprobleem = gedrag dat door de omgeving als storend, vreemd of 
inadequaat wordt gezien; gedrag waardoor meestal een verstoorde 
interactie tussen de persoon en de omgeving ontstaat (Došen, 2005).

▪ Psychiatrische stoornissen = stoornissen van voelen, denken en handelen, 
die leiden tot een gestoord besef van de realiteit en van zichzelf (Došen, 
2005)
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Over wie hebben we het?

▪ Agressie naar materiaal, naar personen, naar zichzelf (fight)

▪ Slaan, bijten, krabben

▪ Verbaal geweld, roepen, schreeuwen, grommen

▪ Liegen

▪ Weglopen, vluchten (flight)

▪ Rusteloosheid

▪ Zeuren, zagen, steeds weer opnieuw fysieke klachten

▪ Claimen, eindeloze vragen

▪ Seksueel grensoverschrijdend gedrag, diefstal, overval

▪ Obsessief-compulsief gedrag, stereotiep gedrag
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▪ Extreme stemmingswisselingen

▪ Eetproblemen, slaapproblemen

▪ Regressie & depressie: in zichzelf terugtrekken, niet meer uit bed        
komen, futloos, verlies van   vaardigheden

▪ Symptomen van psychiatrische stoornissen: wanen en hallucinaties,

▪ Onaangepast sociaal gedrag, manipuleren

▪ Alcoholmisbruik en  middelenmisbruik

▪ Rumineren, smeren

▪ Enz…

Over wie hebben we het?7



 Omvangrijk: 

 3 tot 5 x meer dan bij normaal begaafden

 0 tot 50% 

 B. Maes (2003): 52,8% van alle V.G. binnen VAPH in Vl.-Brabant)

 Heterogeen

 Complex: verstandelijke handicap X bijkomende problematiek  

 Wachtlijst groep

Over wie hebben we het?8



Persoonlijke factoren:

▪ vermenigvuldiging van kwetsbaarheden

▪ moeilijke detectie en diagnostiek

▪ zorgafhankelijkheid

▪ beperkte coping

▪ ‘foolish action’

Over wie hebben we het?9



Omgevingsfactoren:

▪ vastlopen en handelingsverlegen

▪ overschatten en overvragen

▪ overdracht-tegenoverdracht

▪ tussen wal en schip

▪ gevaar voor beheersen, segregeren en institutionaliseren

Over wie hebben we het?10



Het fenomeen

 Complex, lastig, vermoeiend

 Nooit mee klaar; levenslang voor cliënt en voor omgeving

 Geen pasklare oplossingen: “bricoleren”

 Het doel is de weg ... of de weg is het doel

 Illusoire zoektocht naar dé oorzaak => Altijd multi-factoriëel: en-en ipv of-of

 Beeldvorming op 

 Individueel niveau

 Omgangsniveau

 Omgevingsniveau
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Verplicht jezelf tot het gebruik van een multimodaal model (bv.Došen, 
Gardner)

➔ holistisch en multi-dimensioneel

➔ life-events en vroege ontwikkeling

➔ pathologisch mechanisme en dynamiek

Brede beeldvorming12



Beeldvorming, assessment en 

diagnostiek van personen met DD
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Beeldvorming: Afstemmen op…

▪ Verstandelijk: wat weet iemand 

▪ Lichamelijk: wat kan iemand fysiek

▪ Levensgeschiedenis: wat maakte iemand mee?

▪ Sociaal: hoe gaat iemand met de ander om?

▪ Motivatie: wat zijn iemand zijn talenten?

▪ Emotioneel: wat kan iemand aan?

= binnenin de persoon
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▪ Levensverhaal, hoe vroeger hoe beter

▪ Interdisciplinair, multidimensioneel en integratief

▪ Differentiërend en kwantificerend (zorggradatie)

▪ Medisch, IQ en adaptief gedrag (SIS, VABS, ABAS-3): kunnen

▪ Emotionele ontwikkeling (SEO-R²/SEO-V): draagkracht, aankunnen

▪ Psychopathologie: Mini Pass-add

▪ Gedragsproblemen: SGZ, BPI, ABC

▪ Quality of Life als ultieme toets

Diagnostisch protocol voor personen 

met dubbeldiagnose
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Psychische
factoren

Condities:
-oorzakelijk
-verwerking
-instandhoudend

Probleem-
gedrag

Psychiatrische 
stoornissen

Biologische en
medische
factoren

Ontwikkelings-
factoren

Omgevings
(sociale)
factoren

Europese Guidelines
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Integratieve 

diagnose: 

wat?

1
Verschillende diagnostische 

aspecten

a Biologische karakteristieken

b Psychofysiologische problemen

c Cognitieve en leeraspecten

d Neuropsychologisch

e Milieu

f
Persoonlijkheidsontwikkeling

g
Persoonlijkheidstrekken

h
Behoeften

i
Interactiepatroon

j
Levensproblemen

2
Psychopathologisch 

mechanisme en dynamiek

3 Diagnostische hypothese

4 Hulpvraag en behandeling
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Assessment en diagnostiek

1. Wat is het probleem met de cliënt?

2. Wie is de cliënt?

3. Wat doet de cliënt met mij?

4. Wat zijn z’n basale emotionele noden?

5. Hoe kan/kunnen de omgeving/wij tegemoet 
komen aan deze noden?

6. Wat is mijn programma met de cliënt?

7. Wat heb ik/heeft de omgeving daarvoor 
nodig?
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Het ontwikkelingsdynamisch model van 
Emotionele Ontwikkeling – Anton Doṧen
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Emotionele ontwikkeling: universeel

Hoe anders zijn zij / wij ?

- Verstand en emoties

- Dingen die we niet goed kunnen/niet graag doen

- Doen we altijd dingen die we kunnen

- Chronisch dingen doen die (te) veel vragen
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It’s all in the mind

 Gedragsproblemen ?

 Moeilijk te begrijpen gedrag ?

 ‘Challenging behaviour’ ?

 Probleemgedrag of gedrag dat normaal is voor bepaalde emotionele 
ontwikkeling ? 

 Baby

 1 à 2 j.

 3 à 4 j.; puber
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Gedragsproblemen = ijsbergfenomeen

⚫ buitenkant vs. binnenkant

⚫ vaardigheden vs. emoties

⚫ kunnen/willen vs. aankunnen

⚫ cognitieve ontwikkel. vs. socio-emotionele ontw.

⚫ vragen / eisen vs.  noden / behoeften
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Kernprobleem

(zelf-)overvraging



(zelf)overschatting
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Klaar voor heropfrissing

cursus ontwikkelingspsychologie van de 

vroege ontwikkeling?
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0 - 6 m. 6 - 18 m. 18 m. - 3 j. 3 - 7 j. 7 - 12 j. 

diep V.H. diep V.H. diep V.H.         ernstig V.H. ernstig V.H.      matig V.H.    matig V.H.   licht V.H.  

ADAPTATIE SOCIALISATIE EERSTE INDIVIDUATIE EERSTE IDENTIFICATIE REALITEITSBWW 

homeostase 

 

disregulatie 

vertrouwen 

 

wantrouwen 

autonomie 

 

afhankelijkheid 

initiatief 

 

geremdheid 

zelfvertrouwen 

 

minderwaardigheid 

                     Z              I                           J                     N                    D                   O                E               N 

                                 W   E   -      DENTITY          I   -   DENTITY  

fysiologische aanpassing 

sensorische integratie 

arousal-regulatie 

integratie van ruimte en tijd 

 

toegenomen soc. gerichth. 

hechting; basale veiligheid 

symbiose 

angst bij scheiding 

transitioneel object 

afstand (‘separatie-

individuatie’) 

interesse leeftijdsgenoten 

begin IK  (egocentr;“neen”);  

invloed op omg. (almacht) 

zelf-differentiatie 

meer initiatief en keuzes 

vriendjes 

ontstaan van normbesef 

identificeren met belangrijke 

anderen 

ego-ontwikkeling 

eigen rol en plaats in 

omgeving 

introspectie / reflectie 

psychotische toestand 

ernstig autisme 

ZVG 

hechtingsproblemen 

borderline 

ontwikkelingsdepressie 

negatief-destructief gedrag 

zeer passief / afhankelijk 

narcistisch / anti-sociaal 

ontwikkelingsdepressie 

neurotische stoornissen: 

angst- & paniekstoornissen 

dwangstoornissen 

depressie 

neurotische stoorn.: 

angst- of paniek-stoornis; 

fobieën 

depressie 

Nabijheid 

prikkelarm 

structuur 

rust 

nabij op afstand 

grenzen 

basale veiligheid 

begeleiding op afstand 

regels en consequenties 

optimaal frustreren 

deelverantwoordelijkheid 

uitnodigend en stimulerend 

vertrouwensrelatie met beg. 

dragen van verantwoordlh. o. 

b.v. succeservaringen 

zowel groep als indiv. 

herinterpreteren van als 

negatief beleefde 

gebeurtenissen 

co-reguleren cirkelen spel supernanny vaardigheden 
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Fase 1 0-6 m Adaptatiefase

Breng jij mij in evenwicht?

De begel. zorgt dat het lukt.

Fase 2 6-18m 1ste socialisatiefase

Zie je mij graag?

We zorgen samen dat het lukt.

Fase 3 18m-3j 1ste  individuatie fase

Wie mag ik zijn ?

Wat mag ik zelf bepalen?

Ik zorg dat jij het zal kunnen.

Fase 4 3j-7j Identificatiefase

Kijk wat ik kan! Ben je trots?

Fase 5 7j-12j Realiteitsbewustwordingsfase

Waar hoor ik bij?

26



Cognitieve versus socio-emotionele 

ontwikkeling

Bij harmonische ontwikkeling parallel verloop van 
cognitieve en socio-emotionele ontwikkeling

diep V.B. - adaptatie

- socialisatie

- individuatie

ernstig V.B. 

- identificatie

matig V.B.

- realiteitsbewustwording

licht V.B.
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Model van emotionele ontwikkeling

▪ Discrepantie tss. cognitieve en emotionele ontwikkeling

▪ Emotionele ontwikkeling geblokkeerd of geregresseerd

▪ Harmonische en dysharmonische ontwikkelingsprofielen

▪ Dynamisch gebruik van fasentheorie

▪ Niveau van functioneren zegt niet over geestelijke gezondheid of QoL
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Het model zelve …29



Fase 1: Adaptatie 

(0-6mnd)
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Kern: homeostase 

disregulatie

 Steeds weer aanpassen aan te veel of te weinig = volle dagtaak en 
keilastig:

 Fysiologisch

 Sensorisch

 Arousal

 Aanspreekbaarheid

 Beginnend hechtingsgedrag
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Noden en behoeften

 Individuele benadering

 Nabijheid

 Prikkeldosering

 Structuur

 Evenwicht actie - rust en ontspanning

 Emotioneel neutraal begrenzen, geen confrontatie

 CO-REGULEREN
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Ondersteuning

 WE-dentity => Veilig makende WIJ

 Grote beschikbaarheid en nabijheid nodig

 Sensitieve responsiviteit (De Belie & Morisse, 2007)

 ‘Dieper’ gaan kijken (observeren/waarnemen, mentaliseren)

 Spanningsniveau inschatten, “leren lezen”

 Hoe bouwt spanning zich op bij deze persoon? Hoe zie je dat?

 Alert voor zijn/haar tempo/signalen
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Ondersteuning

 Samen ZIJN; MOGEN zijn
 Samen (=veilig) is beter dan alleen (=onveilig)

 “Zijn” is al veel, “er” mogen zijn

 “Verwachting” is iets anders dan invulling

 Basisveiligheid bieden door structuur: voorspelbaarheid en herkenbaarheid (in alle 
chaos)

 Ruimte

 Basisplaats (cfr. Heijkoop)

 Tijd

 Personen

 => Vertrouwdheid verschilt van rigiditeit!
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Ondersteuning

 Prikkeldosering 

 = in se voor iedereen anders, op maat

 Bescherming

 Doseren = reguleren = vaak verarming (maar niet altijd!)

 ≠ leegte

 Flexibel evenwicht tussen rust/ontspanning en inspanning

 Duidelijk ritme, maar flexibel

 “Rust” als volwaardig deel van de dag, als ‘activiteit’
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UIT evenwicht

▪ Ontreddering = probleemgedrag

▪ Agressie = ‘ik kan het niet meer aan’

- Zelf rust uitstralen

- Overnemen en oplossen, reguleren

- Niet kiezen voor een confrontatie

36



Fase 2: Eerste socialisatie 

(6-18mnd)
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Kern: verbetrouwen 

wantrouwen

▪ Hechten – ‘plakken’ – symbiose (actieve rol cliënt)

▪ Basale emotionele (on)veiligheid

▪ Afstand – nabijheid

▪ Emotioneel bijtanken, veilige haven, voorzichtig op exploratie

▪ Ultieme doel hechting:

▪ Voordeel

▪ Bij angst, stress
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Noden en behoeften

 Individuele benadering

 Nabijheid op afstand

 Begrenzen en actief ingrijpen

 Ondersteunen van basale veiligheid

 Opbouwen te be-trouwensrelatie

 Weinig confrontatie; wel herstel

 CIRKELEN
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Ondersteuning

 WE-dentity

 Veiligheid komt uit de ‘WIJ SAMEN’

 Nabijheid op afstand

 = houvast en veiligheid

 Grote nood aan fysieke beschikbaarheid

 Niet in symbiose, niet te ver (= balans)

 Flexibel wisselen naargelang de nood

40



Ondersteuning

 ‘Te-betrouwenrelatie’ voor emotioneel bijtanken

 Afstand helpen overbruggen door creatieve ‘trucjes’

 “In contact/in relatie blijven”

 Verbinding, ook wanneer je er niet bent

 Die zelf ‘organiseren’ en niet (alleen) laten afhangen van vraag cliënt

 Volgbaarheid (Heijkoop)

 Fantasmatische bruggetjes, hulpmiddeltjes, transitioneel object
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Ondersteuning

 Herkenbare routines en rituelen => structuur en begrenzing

 Leg/hou begrenzing bij jezelf

 Preventief werken

 Ondersteunen bij overgangen

 Denken in netwerk

 Niet één partner die overal tussen zit

 Samen doen > samen praten

 Letterlijk tussen de soep en de patatten

42



UIT evenwicht

Agressie = ‘angst, leegte, ontreddering’

- Samen doen

- Begrenzen, overnemen en voor hen beslissen

- ‘(ver)dragen’
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Fase 3: Eerste 
individuatie 

(18mnd-3jaar)
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Kern: autonomie 

afhankelijkheid

 Separatie – Individuatie: 

= ambivalentie

 ikke

 neen

 zelf

 Sociaal-moreel: primitief

 Negatief-destructief of regressief-depressief
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Noden en behoeften

 Begeleiden op afstand; discreet sturen

 Regels en consequenties

 Deelverantwoordelijkheid

 Duidelijke boodschappen

 Optimaal frustreren - herstel

 Aangaan van confrontatie

 SPEL
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Ondersteuning

 Beginnende I-dentity

 Beginnend aanspraak op eigen IK

 Ruimte voor lukken en mislukken

 Mogen fouten maken en weer opgevangen worden, veilige terugvalbasis

 Spanningsveld autonomie – beschermwaardigheid (Bosch, 2009)

 Subtiele aanwezigheid !
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Ondersteuning

 Diplomatie & onderhandeling

 Wisselwerking, cliënt én begeleider doen een duit in ‘t zakje, als twee 

evenwaardige partners

 Een spel

 Compromis; ‘t is niet alles of niets, beetje geven en nemen

 Humor!

 Zelf kunnen doen > helemaal goed doen
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Ondersteuning

 Kans bieden tot herstel

 Houvast blijft belangrijk

 Door duidelijke regels en consequenties

 Door standvastige en betrouwbare begeleider

 Afgrenzing IK-ANDER gebeurt via grenzen

 Beter niet: 101 regels en afspraken

 Duidelijk kader, met daarbinnen speelveld: én – én
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Ondersteuning

 Zelf doen

 Binnen veilig kader met terugvalbasis

 Stimuleren

 Vertrekken van interesses, talenten, mogelijkheden

 (Deel)-verantwoordelijkheid

 Opdelen in haalbare taken/verantwoordelijkheden (grijze zone verkennen)

 Voor “eigen” dingen: kamer, zelfzorg, enz…

50



UIT evenwicht

Agressie = ‘ik wil beslissen, ik wil autonomie’

- Stevig blijven in crisis, na de crisis onderhandelen

- Begrenzen om het veilig te houden

- Choose your battles

- Herstel

51



Fase 4: Identificatie 
(3jaar-7jaar)
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Kern: initiatief 

geremdheid

 steeds meer afstand nemen van de zorgfiguren

 initiatief /  keuzes                         

 hoe en waarom-vragen

 eerste vriendjes: samen > 1 + 1 

 ‘het geweten’: verinnerlijking van de wet

 zich identificeren met belangrijke anderen en  bijgevolg 

ook vergelijken  - wat en hoe ben ik (ipv wie) ?
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Ondersteuning

▪ Begeleider als voorbeeldfunctie, als rolmodel

▪ Positieve feedback geven (Veel nood aan 

=> faalangst)

▪ Duidelijkheid geven over ‘waarom’ van 

grenzen, vanuit gelijkwaardigheid
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Fase 5: 
Realiteitsbewustwording 

(7jaar-12jaar)
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Kern: zelfvertrouwen 

minderwaardigheid
 eigen plaats en rol in de sociale omgeving

 zelfvertrouwen

 zelf vulling geven aan vriendschap en vrije tijd

 komen tot prestaties, ontwikkelen van eigen 
mogelijkheden

 balans tussen eigen mogelijkheden en verwachtingen  
van de omgeving

 introspectie en reflectie

 geweten: volledig geïnternaliseerd

 verantwoordelijkheid   
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Ondersteuning

Analyseren en reflecteren

Grotere verantwoordelijkheden

Ondersteunen in het innemen van een duidelijke rol (plaats in omgeving)

Voorwaarden – scheppend

Op afstand mét terugvalbasis

Ondersteunend & inzichtgevend
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Hulpvraag & begeleidingsantwoord

Breng jij mij in evenwicht?

Zie je mij graag?

Wat mag ik zelf bepalen?

Kijk wat ik kan! Ben je trots?

Waar hoor ik bij?

-> Samen ‘zijn’

-> Basisveiligheid & 
vertrouwen

-> Subtiel aanwezig zijn

-> Voorbeeldfunctie

-> Op afstand met 
terugvalbasis
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Instrumenten EO59
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Opbouw schaal – 13 domeinen

Domein 1 Omgaan met ‘emotioneel belangrijke anderen’

Domein 2 Omgaan met het eigen lichaam

Domein 3 Beleving van zichzelf in interactie met de omgeving

Domein 4 Omgaan met een veranderende omgeving – Permanentie van 
object

Domein 5 Angsten

Domein 6 Omgaan met ‘gelijken’

Domein 7 Omgaan met materiaal

Domein 8 Communicatie

Domein 9 Differentiatie van emoties

Domein 10 Agressieregulatie 

Domein 11 Spelontwikkeling - Invulling van vrije tijd 

Domein 12 Morele ontwikkeling

Domein 13 Regulatie van emoties
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 Per fase

 Kern

 Ontwikkeling

 Voorbeelden

KERN Maakt contact via nabijheidzintuigen2 en afstandzintuigen4.

O
N
T
W
I
K
K
E
L
I
N
G

a) Hij wordt meer sociaal gericht en toont genegenheid. Er is
beginnende wederkerigheid5.

b) Hij maakt een emotionele hiërarchie6 tussen de omringende
volwassenen. De ‘belangrijke andere’ is niet meer inwisselbaar.

c) Hij ontleent een gevoel van basisveiligheid aan het contact
met de ‘belangrijke andere’. Hij gaat dan ook actief zijn/haar
nabijheid opzoeken. Hij geniet van het samenzijn binnen een
vertrouwde levenssfeer.

d) Hij gebruikt materiaal in de omgang met de ‘belangrijke
andere’. In het begin dient dit materiaal zich aan of wordt het
aangereikt en zoekt hij eerder toevallig contact. Geleidelijk
aan zoekt hij zelf materiaal en gebruikt dit om contact te
zoeken.

V
O
O
R
B
E
E

L
D
E
N

e) Hij ontwikkelt een duidelijke voorkeur voor ‘belangrijke
anderen’.

f) Hij protesteert als het contact met de ‘belangrijke andere’
verbroken wordt. Hij volgt de ‘belangrijke andere’ als een
schaduw.

g) Hij bootst7 eenvoudige handelingen van de ‘belangrijke
andere’ na.

h) Hij vraagt frequent en repetitief bevestiging8 aan de
‘belangrijke andere’ (om contact vast te houden).

i) Hij kan de aandacht van de ‘belangrijke andere’ niet delen uit
behoefte aan veiligheid.

Fase 2: 6–18 maanden

62



63



Conclusie: 

emotionele 

ontwikkeling 

niet hoger dan 

fase 1

64



65



Emotionele 

ontwikkelin

g niet hoger 

dan fase 3
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SEO-V(erkort) 

 Europees project NEED (Network of Europeans for Emotional
Development): B-NL-D-UK-CH-IT-ES-HR-FIN

 Complementair met SEO-R²

 Eerder snel screenen voor diagnostiek, indicatiestelling en 
wetenschappelijk onderzoek

 Gebaseerd op SEO-R2
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Concept en structuur SEO-V

▪ Semigestructureerd interview met 1 beoordelaar en minimaal 2 

informanten

▪ 8 domeinen (i.p.v. 13)

1. Omgaan met het eigen lichaam

2. Omgaan met belangrijke anderen

3. Omgaan met een veranderende omgeving – objectpermanentie

4. Differentiatie van emoties

5. Omgaan met medecliënten

6. Omgaan met materiaal – activiteiten

7. Communicatie

8. Affectregulatie

▪ 200 binaire items; meest gekozen items bepaalt gescoorde fase

▪ Afnameduur: ongeveer 1u
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Hypothese

Klinische inschatting EO   <   SEO-R²   <   SEO-V
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Casuïstiek 73



Casus – oefening 

Deze oefening wordt gemaakt op basis van 2 specifieke casussen.

Het is belangrijk om deze beeldvorming niet te veralgemenen.

Het gaat altijd om een én-én verhaal:

- cognitieve ontwikkeling 

- emotionele ontwikkeling

- lichamelijk welzijn

- context

- …  
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Casus – oefening 

 Welke ondersteuningsnoden zijn er? 

 Hoe maak je de verbinding tussen de cognitie (VB) en de SEO in functie 
van de ondersteuningsnoden? 

 Wat is moeilijk om te scoren?

 Waar laat je meer het cognitieve doorwegen, waar meer de SEO? 
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Casus T.

 Man van 31 jaar

 Licht VB (IQ 59)

 SEO Fase 3 (18-36 maanden)

 Vermoeden van ASS (geen diagnose)

 Veel medische zorg tijdens de kinderjaren

 Onderwijs:

 Regulier kleuteronderwijs

 Buitengewoon lager – en secundair onderwijs 

 Tewerkstelling:

 Arbeider bij de gemeente

 Intussen 2 jaar AO
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 Zelfredzaamheid

 Kan veel basisvaardigheden technisch uitvoeren

 Nabijheid van een belangrijke andere 

 Administratieve begeleiding & budgetbegeleiding

 Vatbaar voor misbruik (op ≠ domeinen)

 Duidelijkheid & planning

 Communicatie

 Verbaal sterk 

 Kenmerken ASS

 Inschatten van sociale relaties?

 Emotionele noden (algemeen welzijn)

 Negatief zelfbeeld

 Weinig zelfinzicht 

 Nood aan gelijkwaardigheid in contact 
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Casus L.

 Vrouw van 43 jaar

 Licht VB (IQ 53)

 SEO Fase 1 (0-6 maanden)

 Onveilige hechting 

 Misbruik → trauma 

 Regressief gedrag 

 Onderwijs:

 Regulier kleuter - en lager onderwijs

 BuSo
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 Zelfredzaamheid

 Veel verlies van vaardigheden

 Angst als overheersende component 

 Belang van samen doen 

 Communicatie

 Stereotiep 

 Functioneel (geruststelling/inhoud is ondergeschikt)

 Geniet van korte verbale contactmomenten met vnl. begeleiders 

 Emotionele noden (algemeen welzijn)

 Nabijheid & basisveiligheid

 Behoeftebevrediging in het hier en nu

 Blijvend zoeken naar evenwicht 
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