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Uitdagingen in de geestelijke gezondheidszorg

• Huisartsen “behandelen” vaak psychische problemen (Van 

Daele, 2013):

o Belangrijk aandeel van de consultaties

o Opleiding?

o Aanbod? 

• Medicatie

• Doorverwijzing voor psychosociale hulp (<50%)

o Beeld meer uitgesproken voor volwassenen

Aanbod bekend én laagdrempelig maken



Uitdagingen in de geestelijke gezondheidszorg

• Vnl. gesubsidieerde instellingen hebben lange wachtlijsten

De Morgen, 21 januari 2017

Zorgintensiteit geven die men behoeft 

om wachtlijsten te beheersen



Uitdagingen in de geestelijke gezondheidszorg

Implementatie van stepped care



Uitdagingen in de geestelijke gezondheidszorg

• Evidence-based werken, conform richtlijnen

Effectief materiaal beschikbaar maken



Uitdagingen in de geestelijke gezondheidszorg
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Psychoeducation* # + effectiveness #

Schizophrenia 403 80

Bipolar disorder

Depression

ADHD

Dyslexia

Learning disorder

National Research Council & Institute for Medical Research, 2009
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Uitdagingen in de geestelijke gezondheidszorg

• Evidence-based werken, conform richtlijnen

Wetenschappelijk onderzoek faciliteren

Psychoeducation* # + effectiveness #

Schizophrenia 403 80

Bipolar disorder 319 72

Depression 555 122

ADHD 75 12

Dyslexia 0 0

Learning disorder 54 (1 relevant) 7 (0 relevant)

National Research Council & Institute for Medical Research, 2009



Oplossingen in de geestelijke gezondheidszorg

Psycho-educatie = fase 1



Oplossingen in de geestelijke gezondheidszorg

Psycho-educatie = fase 0



Wat is psycho-educatie?

Wat willen we met psycho-educatie bereiken?



Definitie van psycho-educatie

PE is een professioneel aangeboden modaliteit die 

psychotherapeutische en educatieve interventies integreert.

Lukens & McFarlane, 2004

De educatie of training van een persoon met een 

psychiatrische stoornis, op die gebieden die bijdragen tot 

de doelstellingen van de behandeling en rehabilitatie.

Goldman, 1988

PE is een reeks van individuele, familie- of 

groepsinterventies, erop gericht om deelnemers inzicht te 

geven over een significante uitdaging in het leven, hen 

hierbij steunbronnen te helpen ontwikkelen, en 

copingvaardigheden ervoor aan te leren.

Griffiths, 2006
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Doel van psycho-educatie

WAT ?

WAAROM?

HOE?



Doel van psycho-educatie

• WAT?

o = inzicht in eigen ziektebeeld

o  normalisering, erkenning, angstreductie, acceptatie, 

motivatie, stigma reduceren, …

• WAAROM?

o = inzicht in de oorzaken en onderliggende 

mechanismen

o  regie over eigen leven terugwinnen, motivatie

• HOE?

o = omgaan met de problematiek

o  acceptatie, vaardigheden, medicatietrouw, 

hervalpreventie, steunbronnen activeren, …

Walsh, 2010
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Groepsaanpak?

• Voordelen groepsaanpak

o Herkenning/normalisering

o Veel mensen tegelijk bereiken/kosten- en tijdseffectief

o Even effectief (of zelfs effectiever) dan individueel

o Vermindert drop-out

• Nadelen groepsaanpak?

o Minder oefentijd

o Minder op maat

o Niet voor elk persoonlijkheidstype (bv. sociaal angstig)

o Minder persoonlijk

Walsh, 2010



Groepsaanpak?

• Homogeniteit van deelnemers moet niet per se 

nagestreefd worden bij groepsaanpak:

o psycho-educatie is (per definitie) niet geïndividualiseerd 

 brede doelstellingen/inhouden

o problemen nu ≠ problemen later  brede educatie 

nodig

• Resultaat is wel dat directe “winst” sterk verschillend kan 

zijn tussen verschillende deelnemers



Familie?

• Focus: bipolaire stoornis

• Psycho-educatie met educatie, communicatiestrategieën 

én probleemoplossingsstrategieën

o Individueel: 21 sessies

o Familiaal: 21 sessies

• Uitkomst over 2 jaar:

o Rehospitalisatie

o Aantal keer herval

o Tijd tot eerste herval

Rea et al., 2003



Familie?

FFT leidt tot minder herval & minder hospitalisaties in de 

2 jaar na interventie
Rea et al., 2003
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Interventies

• Educatief:

o Presentatie, video, discussie, rollenspel, 

thuisopdrachten, evaluatie van een 

vragenlijstuitkomstenprofiel, …

• Psychotherapeutisch:

o Gedragsmodificatietechnieken

o Cognitieve technieken

o Ontwikkelingspsychologie

o Ecologische systeemtheoretische principes

Montoya et al., 2011



Interventies

• Gedragsmodificatietechnieken

o Uitgangspunt:

• Alle gedrag is aangeleerd

• Methodieken: rollenspel, modeling, vaardigheidstraining

o Voorbeelden:

• Oudertraining

• Zelf-instructietraining

• Klasmanagementtraining

• Stress-reductie

Montoya et al., 2011



Interventies

• Cognitieve technieken

o Uitgangspunten: 

• problemen vaak het resultaat van denkfouten

• positieve overtuigingen leiden tot meer pro-actief en pro-sociaal 

gedrag (Planned Behaviour Theory; Ajzen, 1991)  

o Voorbeelden:

• Catastroferen

• Intern – extern attribueren ( aangeleerde hulpeloosheid)

• Intern vs extern

• Algemeen vs specifiek

• Permanent vs tijdelijk

Montoya et al., 2011



gedragsmodifcatie

educatie

cognities

mixed

mixed

mixed

Hermans et al., 2014



Interventies

• Psycho-educatie moet het ontwikkelingsniveau van de 

persoon volgen:

o Kinderen hebben meer informatie én meer herhaling nodig 

dan volwassenen om begrip te vergroten t.a.v. een stoornis 

(Bibace & Walsh, 1980)

• Maar: meer informatie vraagt ook meer variatie aan methoden 

om de aandacht gaande te houden

o Bij volwassenen is “minder sessies” vaak “effectiever” 

(stresscontrole/-reductie; Vandaele et al., 2012)

o Effecten vaak groter bij volwassenen dan kinderen omdat 

potentieel tot transfer en generaliseerbaarheid van 

volwassenen hoger ligt (Blanchard-Fields et al., 2007)



Interventies

• Ecologische systeemtheoretische principes

o Uitgangspunten: 

• Afstemmingsprobleem zorgt voor disfunctioneren

• Inzet van ouders, partners, leerkrachten, hulpverleners én –in 

extremis- beleidsmakers

o Voorbeelden:

• Family focused psycho-educatie

• Destigmatiseringsinterventies

Lukens & McFarlane, 2004



Achterliggende visies

• Empowerment

• Krachtgericht werken

• Partnerschap

• Holistisch

• Competentiegericht



Definitie van psycho-educatie

PE is een professioneel aangeboden modaliteit die 

psychotherapeutische en educatieve interventies integreert.

Lukens & McFarlane, 2004

De educatie of training van een persoon met een 

psychiatrische stoornis, op die gebieden die bijdragen 

tot de doelstellingen van de behandeling en rehabilitatie.

Goldman, 1988

PE is een reeks van individuele, familie- of 

groepsinterventies, erop gericht om deelnemers te 

inzicht te geven over een significant uitdaging in leven, 

hen hierbij steunbronnen te helpen ontwikkelen, en 

copingvaardigheden ervoor aan te leren.

Griffiths, 2006



Professioneel aangeboden

1. Hoeveel van onderstaande woorden beginnen met een hoofdletter?

appel, Schoen, water, Huis, boom 

2. Hoeveel van onderstaande items bezit je persoonlijk?

tuin, fiets, olie, gasvuur, citroen

3. Hoeveel van onderstaande woorden rijmen op “beer”?

deur, peer, vuur, drink, veer



Reproduceer nu alle woorden

die je daarnet hebt gezien



Professioneel aangeboden

• appel, schoen, water, huis, boom

• tuin, fiets, olie, gasvuur, citroen

• deur, peer, vuur, drink, veer

• Aantal onthouden woorden:
bezitten > rijmen > hoofdletter

Iets wat beklijft, wat op zichzelf betrokken wordt, … blijft beter 
“hangen”.

 Op de juiste manier de juiste informatie aanbieden



Professioneel aangeboden

Walsh, 2010



Professioneel aangeboden

“Leren door te doen”

• discussies, peer feedback, thuis- en in-sessieopdrachten

Walsh, 2010



Professioneel aangeboden

“Leren door te reflecteren”

• brainstormen, tijd om na te denken over vragen, 

richtvragen bij literatuur 

Walsh, 2010



Professioneel aangeboden

“Leren door abstract te denken”

• presentaties, extra achtergrondinformatie, vergelijkingen 

maken

Walsh, 2010



Professioneel aangeboden

“Leren door te ervaren”

• Contact met de doelgroep, studiebezoeken, observaties, 

illustraties, inleefmomenten

Walsh, 2010



Professioneel aangeboden

• Veelvoud aan methoden gebruiken zodat alle leertypes 

leerkansen krijgen bv. filmmateriaal, rollenspel, presentatie, 

discussie, thuisopdracht, …

• Als in groep: kandidaten op voorhand al screenen

• Algemene didactiek:

o Niveau van verwerking vooraf bepalen: kennis, inzicht, 

toepassing, attitude

o Doelstellingen helder formuleren

o Informatie opdelen in kleine deelstappen

o Herhalen

o Evalueren (formeel en informeel feedback vragen)

o …
Walsh, 2010

Modeling-effecten van 

professionele (rationele) houding 

door hulpverlener én lotgenoten 

(in groep)



Welke inhoud maakt deel uit van psycho-educatie?



Inhoud van psycho-educatie

• WAT?

o = inzicht in ziektebeeld

o  normalisering, erkenning, angstreductie, acceptatie, 

motivatie, …

• WAAROM?

o = inzicht in de onderliggende mechanismen

o  regie over eigen leven terugwinnen, motivatie

• HOE?

o = omgaan met de problematiek

o  acceptatie, vaardigheden, medicatietrouw, 

hervalpreventie, steunbronnen activeren, …

Walsh, 2010

kennen

kennen

kunnen



Inhoud van psycho-educatie

• Welke concrete inhouden zou je over “faalangst” 

opnemen?

• Via welke leermiddelen zou je dit aanpakken?



http://www.vvgg.be/vvgg.aspx?PageId=118

http://www.vvgg.be/vvgg.aspx?PageId=118


https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/

studieadvies/vaardig-studeren/faalangst

https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/studieadvies/vaardig-studeren/faalangst


Filmmateriaal

• Angst (Engels):

o NL: https://www.youtube.com/watch?v=OLuk5CAqGXg

o Eng: https://www.youtube.com/watch?v=Z_jkNmj5S0s

• Depressie:

o Eng: https://www.youtube.com/watch?v=z-IR48Mb3W0

o Eng: https://www.youtube.com/watch?v=8SfOOsPwwsA

• ADHD:

o X: https://www.youtube.com/watch?v=kIPGZs0UCQc

https://www.youtube.com/watch?v=OLuk5CAqGXg
https://www.youtube.com/watch?v=Z_jkNmj5S0s
https://www.youtube.com/watch?v=z-IR48Mb3W0
https://www.youtube.com/watch?v=8SfOOsPwwsA
https://www.youtube.com/watch?v=kIPGZs0UCQc


Videomateriaal?

• Steekproef: 15-18 jarigen

• Doelstelling: kennis en gedragsintentie t.a.v. van ADHD 

positief veranderen d.m.v. video’s

• Controlegroep: video (ca. 6m) over ADHD-feiten

• Experimentele groep: video (ca. 7m) over (dezelfde) 

ADHD-feiten waarvan enkele geïllustreerd met 

getuigenissen van persoonlijke ervaringen

• Na video:

o Kennis-vragenlijst

o Gedragsintentie-vragenlijst 

Saeckler et al., 2010



Saeckler et al., 2010

Experimentele groep 

scoort beter op vragen 

die (uitsluitend in deze 

groep) versterkt werden 

met persoonlijke 

ervaringen 

casusmateriaal werkt 

MAAR …



Saeckler et al., 2010

Experimentele groep 

scoort tegelijk ook lager 

op kennisvragen die 

niet werden 

geïllustreerd 

“seductive detail effect”, 

nl. persoonlijke 

ervaringen “zuigen” de 

aandacht op t.n.v. feiten

Casusvoorbeelden werken, maar moeten gericht en 

selectief ingezet worden

Kort filmmateriaal verhoogt significant de kennis

Gedragsintenties zijn moeilijker te wijzigen



Hoe bouw je psycho-educatiesessies op? 



gedragsmodifcatie

educatie

cognities

mixed

mixed

mixed

Hermans et al., 2014



kunnen

kennen

kunnen

kunnen

toepassen

toepassen

Hermans et al., 2014



Montoya et al., 2014

gedragsmodifcatie

gedragsmodifcatie

educatie

mixed

mixed

educatie



Montoya et al., 2014

kunnen

kunnen

kunnen

toepassen

kennen

kennen



Wie doet wat?



Binge eating disorder

Peterson et al., 1998



Binge eating disorder

Therapist-led

30m presentatie

30m geleide discussie

Partial self-help

30m video

30m geleide discussie

Self-help

30m video

30m cliëntdiscussie

Peterson et al., 1998



Peterson et al., 1998

Binge eating disorder

Alle actieve condities zijn beter dan wachtlijst

Actieve condities niet significant verschillend  reflectie 

(objectiveren & aanpakken) in gang zetten



Beoogde attitude: activeren/reflecteren

• Exploratie ondersteunen

o bv. zelf informatie laten opzoeken en aansluitend vragen over 

stellen

• Laten ervaren

o bv. thuisopdrachten, inleefmomenten

• Generalisatie nastreven

o bv. inzichten “vertalen” naar een ander probleemdomein, 

vaardigheden in verschillende contexten oefenen



Is psycho-educatie effectief?



Stress-controle

Van Daele et al., 2013



ADHD

• 12 sessies (80-110m/sessie) voor ouders van kinderen 

met ADHD (5-18j)

• Groepen van 5-7 ouders/ouderparen

Ferrin et al., 2016



ADHD

• Sessie-inhouden

Ferrin et al., 2016



ADHD

Ferrin et al., 2016



ADHD

• Psycho-educatie voor ouders

o Afname gerapporteerde ADHD-symptomen

• Sonuga-Barke et al., 2001: wekelijks, 8x 60m (+GM/CT)

o Afname gerapporteerde internaliserende klachten

• Monastra, 2005: wekelijks, 6x 90m + 3 boosters

o Toename in medicatietrouw (95%), tot 2 jaar na PE

• Monastra, 2005: wekelijks, 6x 90m + 3 boosters

o Toename levenskwaliteit van kinderen

• Svanborg et al., 2009: wekelijks, 10x 180m

o Toename functioneringsmaten over moeder

• Sonuga-Barke et al., 2001: wekelijks, 8x 60m (+GM/CT)

Montoya et al., 2011



ADHD

• Psycho-educatie voor kinderen & ouders

o Toename levenskwaliteit van kinderen

• Svanborg et al., 2009: wekelijks, 10x 180m

Montoya et al., 2011



ADHD

• Psycho-educatie voor leerkrachten

o Toename in schools presteren (niet te verwezenlijken 

via PE met ouders volgens 3 andere studies !)

• Miranda et al., 2002: 8x 3u in 1 maand (+GM)

o Afname in gerapporteerde ADHD-symptomen

• Miranda et al., 2002: 8x 3u in 1 maand (+GM)

Montoya et al., 2011



ADHD

Lukens & McFarlane, 2004; Montoya et al., 2011



Implementatie

• Spanningsveld: programma’s “volgen” of “aanpassen”

• Aanbevelingen voor implementatie:

o Theorie achter het programma vaststellen/begrijpen

o Kerncomponentenanalyse uitvoeren

o Bezorgheden “volgen vs aanpassen” inventariseren

o Originele auteur hierover contacteren

o Instellingsverantwoordelijke hierover contacteren

o Een “nieuw” implementatieplan uitschrijven en volgen

Backer, 2001



Psycho-educatie ook voor dyslexie?



Psycho-educatie voor dyslexie

• Focus op dyslexie zelf …

• … maar ook secundaire problemen zoals:

o Bij kind:

• Faalangst

• Demotivatie

• Negatieve opmerkingen 

o Bij omgeving:

• Verantwoordelijkheids- vs schuldvraag

• Herkenning eigen jeugd

• Zorgen over toekomst

• Ondersteuningstips

o.a. De Brauwer et al., 2013



Psycho-educatie voor dyslexie

• Hoe gaan jullie tewerk?  verzameling van good practices

o Welke inhouden komen aan bod?

o Individueel, familie, groep? Waarom wel/niet?

o Wie doet wat?

o Hoe inschatten van en afstemming op leertypes?

o Welke variatie in leermiddelen? Voorbeelden?

o Hoe realiseer je concreet activeren/reflecteren?

o Hoeveel sessies (van hoelang)? Motivatie?

o Opbouw van de sessies?

o Waarvoor helpt psycho-educatie?



Groepsbrainstorm

• Welke inhouden?

o Omschrijving van dyslexie (incl. criteria) en 

automatisatieprobleem

o Ervaring van dyslexie in de klas en op andere plaatsen

o Verschillende gradaties van dyslexie

o Getuigenissen van dyslexie (bv. zoalsik.be)

o Gerelateerde problemen van dyslexie/comorbiditeit

o Overlopen van het aanbod van hulpmiddelen

o Tips rond boeken, DVDs, software, website UGent

o Samen zoeken naar wat kan helpen, naar zorg op maat



Groepsbrainstorm

• Individueel, met familie of in groep?

o Individueel met kind

o Met gezin

o Leerkracht, leerling en ouders samen (transparantie!)

o Klasgroep



Groepsbrainstorm

• Wie doet wat?

o Cliënt stuurt aan met de hulpverlener (“wat wil ik hier 

zelf over leren/weten?”); aanvullend wordt de info door 

de hulpverlener* gegeven

o Hulpverlener geeft taken voor thuis en in de klas, 

aangevuld met opdrachten ook voor de ouders

* Zorgverantwoordelijke op school, logopedist, psycholoog, 

orthopedagoog



Groepsbrainstorm

• Inschatting van en afstemming op leertypes?

o Online afname van leertype

o In gesprek met ouders en leerling zelf wordt een 

individueel handelingsplan opgesteld, hetgeen 

regelmatig geëvalueerd wordt met leerkrachten, ouders 

en leerling. Dit plan stelt noden centraal bv. kopiëren 

van notities van een buddy

o Bevragen hoe de leerling leert

o PCM als leidraad



Groepsbrainstorm

• Variatie in leermiddelen?

o MIKO-boekje

o Survivalgids

o Emmertje vol

o Volle hoofden boek

o Woordenschatlijsten vreemde taken

o Inzetten auditieve schema’s

o Sprint

o Lay-out & lettertype

o Afspraken rond opbouw van powerpoints

o Verhalen

o Websites

o Filmpjes



Groepsbrainstorm

• Hoe realiseer je activeren/reflecteren?

o Zelf voorbeelden laten bedenken over eigen leven

• “Waar liggen je sterktes, waar je valkuilen?”

o Websites laten doornemen bv ik haat lezen

o Getuigenissen:

• Bekende mensen aanhalen met dyslexie

o Gebruik van literatuur op kindmaat

• bv. survivalgids laten lezen (“wat herken je?”)

o “Waar liggen je sterktes, waar je valkuilen?”

o Leren typen

o Leerkrachten laten bijscholen



Groepsbrainstorm

• Hoeveel sessies?

o Uitsluitend in het adviesgesprek gevolgd door herhaling 

in het verder verloop van de behandeling

o Doorlopend in (wekelijkse) sessies van remediëring

o Aantal sessies ligt niet op voorhand vast



Groepsbrainstorm

• Hoe bouw je sessies concreet op?

o Van algemeen (bv. boek, verhaal) naar specifiek, 

waarbij de cliënt inspraak heeft



Groepsbrainstorm

• Aanwijzing van effectiviteit?

o Inzicht hebben in de problematiek

o Inzicht in persoonlijke sterktes en zwaktes

o Inzicht dat dyslexie niets zegt over intelligentie

o Inzicht dat dyslexie niet hetzelfde is als lui zijn

o Inzicht in het gebruik van hulpmiddelen en strategieën

o Begrip krijgen van de omgeving bv klasgenoten

o Zich minder alleen voelen

o Welbevindingen stijgt

o Daling van de secundaire problemen zoals faalangst, laag zelfbeeld

o Acceptatie en opluchting

o Bijstellen van verwachtingen bij de ouders

o Toelaten van extra hulpmiddelen

o Toekomst positief laten bekijken



Psycho-educatie voor dyslexie

https://www.acco.be/nl-be/items/9789059325166/De-

dyslexie-survivalgids

De Dyslexie Survivalgids legt aan

kinderen uit wat dyslexie is en hoe je

ermee kunt omgaan. In het boekje vind

je: wat dyslexie betekent, welke

gevoelens je hierbij kunt hebben, hoe

je hulp kunt zoeken; hoe je ook op

school het best kunt geholpen worden;

welke bekende mensen ook dyslexie

hebben; het verhaal van een

lotgenootje en een mama; websites

waar je informatie kunt vinden en leuke

oefeningen kunt maken, quizzen en

grappige mopjes … en nog veel meer.

Extra

https://www.acco.be/nl-be/items/9789059325166/De-dyslexie-survivalgids


Focus op kinderen, voor hulpverleners

http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?ID=

9789044129045

Het doel van de psycho-educatie is de

motivatie, de inzet en de actieve

medewerking van het kind te verhogen,

wat leidt tot betere resultaten van de

behandeling.

Extra

http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?ID=9789044129045


Extra



Voor hulpverleners

http://www.stichtingdyslexienederland.nl/publicaties.aspx

Extra

http://www.stichtingdyslexienederland.nl/publicaties.aspx


Conclusie



Conclusie 1

• Uitdagingen in geestelijke gezondheidszorg noopt tot 

stepped care waar psycho-educatie een onderdeel van is

• Durf groepsaanbod te overwegen (homogeniteit is geen 

must)

• Inhoud: WAT, WAAROM en HOE vragen en hierdoor een 

evolutie van kennen, over kunnen, naar toepassen

• Werkzaam mechanisme: activeren/reflecteren



Conclusie 2

• Duur: kinderen > volwassenen

• Vorm: variëren in methoden om aan verschillende 

leertypes tegemoet te komen

• Steeds meer programma’s breed effectief bewezen, met 

handvatten voor implementatie



Contact

• Dieter.Baeyens@kuleuven.be

• KU Leuven – Gezins- en Orthopedagogiek

Leopold Vanderkelenstraat 32, 3000 Leuven
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