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VOORWOORD
Wilma Tuenter
Manager Zorgontwikkeling Carante Groep

Kennis delen doen we al twintig jaar bij Carante Groep in het
onderdeel Zorgontwikkeling. ARGOS is een van de succesvolste
voorbeelden van gedeelde kennis. Dat succes begon met de
publicatie op KennisNet van Carante Groep. Henri Koelewijn en
Matthijs Heijstek, de auteurs en bedenkers van deze methode,
wonnen daarmee de KennisNet-prijs in 2010.
In 2014 verscheen deze publicatie ‘ouderwets’ op papier. Dat
daar nog steeds behoefte aan is, blijkt wel nu we inmiddels aan
de derde druk zitten. Maar ook online is ARGOS een succes.
Op het Kennisplein Gehandicaptensector is het een van de
populairste en meest gedownloade tools.
ARGOS is ontstaan vanuit de vraag van begeleiders over hoe ze
moeten omgaan met mensen met een verstandelijke beperking
en een hechtingsprobleem of een hechtingsstoornis. Een belangrijke vraag.

Wanneer er problemen zijn in de gehechtheid bepaalt dat de
manier waarop je de wereld tegemoet treedt, de manier waarop
je troost kan ervaren in de aanwezigheid van andere mensen en
de manier waarop je kunt omgaan met stress. Het heeft dus
grote invloed op het dagelijks leven. Omdat veel cliënten dit
probleem kennen, kunnen we niet anders dan de vraag van
begeleiders om handvatten te bieden serieus nemen.
Henri en Matthijs ontwikkelden ARGOS in de praktijk bij
Amerpoort. Van daaruit verspreidde de methode zich als een
olievlek door heel Nederland. We zijn er trots op dat Zorg
ontwikkeling van Carante Groep hierin een rol heeft kunnen
spelen. Het delen van deze kennis draagt bij aan betere begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking en een
hechtingsprobleem. Daar gaat het uiteindelijk om.
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1

De combinatie van hechtingsstoornis en verstandelijke beperking is
ingewikkeld en stelt zowel begeleiders als cliënten voor grote uitdagingen.
De methode ARGOS is ontwikkeld voor begeleiders die hiermee te maken
hebben. Doel van ARGOS is om begeleidingshandvatten te vinden die
aansluiten bij de hulpvraag.

1.1 DE PLAATS VAN DE METHODE ARGOS
Na de diagnose
De methode ARGOS is bruikbaar wanneer de diagnose hechtings
stoornis al is gesteld. Het stellen van die diagnose is steeds
beter mogelijk dankzij onderzoek en publicaties over gehechtheid en verstandelijke beperking.1 De toegenomen aandacht
voor gehechtheid heeft ook gezorgd voor een grotere bekendheid met signalen van een verstoorde gehechtheid.
De methode ARGOS is niet bedoeld voor het stellen van een
diagnose. De plaats van ARGOS is ná de diagnose. Wat betekent
de aanwezigheid van een hechtingsstoornis voor de dagelijkse
omgang met de cliënt?

Geen behandeling
Op het gebied van behandelmethodes voor personen met gehecht
heidsproblematiek is de laatste jaren baanbrekend onderzoek
verricht. Eén van meest aansprekende resultaten hiervan is de
Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag die Paula
Sterkenburg ontwikkelde en onderzocht op effectiviteit. In deze
therapie wordt in een aantal intensieve behandelfases een
veilige gehechtheidsrelatie met de therapeut tot stand gebracht.
Vanuit deze relatie wordt vervolgens gedragstherapie vorm
gegeven.
Behandelmethodes richten zich op het herstellen of opnieuw tot
stand brengen van gehechtheidsrelaties. De methode ARGOS
biedt handvatten voor het begeleiden van cliënten met gehecht
heidsproblematiek. De methodiek is ontstaan vanuit de vraag
van begeleiders die knelpunten ervaren bij de dagelijkse begeleiding van cliënten met een hechtingsstoornis.
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VOORBEELD:
Mirthe is een jonge vrouw met een lichte verstandelijke beperking.
Als tweejarig kind is ze bij haar adoptieouders in Nederland komen
wonen. Al snel kwamen er echter problemen aan het licht. De ont
wikkeling van Mirthe ging niet zoals het hoorde en daarnaast
ontwikkelde ze steeds meer agressie. Haar ouders beschrijven haar
in die tijd als “een kind wat voortdurend in paniek was”. Na een
lange zoektocht, intensieve therapieën en tijdelijke opnames, woont
Mirthe inmiddels in een woonvoorziening samen met andere
jongeren met een verstandelijke beperking. Ondanks alle eerdere
interventies en behandelingen zal Mirthe altijd kwetsbaar blijven
in de zin dat ze moeite heeft dagelijkse stresssituaties aan te
kunnen gaan.
Zoals Mirthe zijn er meer voorbeelden te vinden. De diagnose
‘hechtingsstoornis’ is gesteld en de persoon heeft ook al vanuit
verschillende disciplines behandeling ontvangen. In de dagelijkse
begeleidingsituatie zal er altijd een begeleidingsvraag blijven.
Cliënten met een hechtingsstoornis hebben het nodig dat je de
omgeving aanpast.

> Aansluiten bij de functionele betekenis van gedrag;
> De cliënt in staat stellen om positieve ervaringen op te
bouwen met het hanteren van situaties die voor hem spanning
opleveren; de ‘spanningsbronnen’.
Een methode voor teams
ARGOS is ontworpen voor teams die betrokken zijn bij de begeleiding van een cliënt met een hechtingsstoornis. Zo’n team van
begeleiders staat voor een moeilijke opgave. Het gebrek aan
handvatten in de dagelijkse omgang met de cliënt kan leiden
tot stress, ziekteverzuim en incidenten met agressie. De
methode ARGOS helpt teams een antwoord te vinden op de
ingewikkelde begeleidingsvragen van deze cliënten.
Matige en lichte verstandelijke beperking
De methode ARGOS is voor cliënten bij wie sprake is van een
combinatie van een hechtingsstoornis en een verstandelijke
beperking. De ervaringen met het gebruik van deze methode
beperken zich tot cliënten met een matige en een lichte verstandelijke beperking. De voorbeelden in dit boekje zijn dan
ook vanuit deze ervaringen opgeschreven.

1.2 DOEL VAN DE METHODE ARGOS
Noten:
Handvatten voor dagelijkse begeleiding
De handvatten die voortvloeien uit ARGOS moeten op maat
zijn voor de specifieke hulpvraag van de cliënt en de context
waarbinnen de begeleiding plaatsvindt.
In deze methode ga je daarom in drie stappen op zoek naar
de juiste handvatten. Door het gedrag van de cliënt te leren
herkennen en begrijpen, kun je uiteindelijk begeleidingshandvatten kiezen die:
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1 Stor, P., & Storsbergen, H. (2006). Onveilig gehecht of een hechtings
stoornis. Het herkennen van hechtingsproblematiek bij mensen met een
verstandelijke beperking. Den Haag: Uitgeverij Lemma BV.
2 Sterkenburg, P. S. (2008). Intervening in Stress, Attachment and
Challenging Behaviour: Effects in Children with Multiple Disabilities.
Amsterdam: Vrije Universiteit.

WEETJE
ARGOS EN IO
Argos of Argus Panoptes was een reus uit de Griekse mythologie. Hij had
honderd ogen, verspreid over zijn lichaam. Daarvan sliepen er nooit meer
dan twee tegelijk. Argos was de bewaker van Io, de beeldschone dochter
van koning Inachos. De uitdrukking “iets met argusogen gadeslaan” wil
dan ook zeggen: waakzaam zijn en met enig wantrouwen naar kijken.
Argos is op twee manieren symbolisch voor het begeleiden van hechtingsstoornissen. Zijn waakzaamheid en wantrouwen zijn kenmerkend voor de
cliënt met een hechtingsstoornis. Maar ook de begeleider heeft alertheid
nodig bij het begeleiden van deze kwetsbare mensen.
bron: www.wikipedia.org
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hechtingsstoornis

2

De methode ARGOS geeft handvatten voor de dagelijkse begeleiding van
mensen met een verstandelijke beperking en een hechtingsstoornis. Voor
een goed begrip van ARGOS volgen hier de belangrijkste definities.
Hierbij geven we uitleg over: gehechtheid, hechtingsstoornis als psychiatrisch ziektebeeld, en de combinatie hechtingsstoornis en verstandelijke
beperking.

2.1 GEHECHTHEID
Definitie
Om goed te kunnen begrijpen wat een hechtingsstoornis is, is
het goed om eerst te kijken naar het begrip gehechtheid. Een
veelgebruikte definitie:
Gehechtheid is de affectieve band van kind met opvoeder waaraan
het kind troost ontleent in tijden van angst en spanning. De band
functioneert als buffer voor stress en is voorwaarde voor exploratie
van nieuwe situaties.
Gehechtheid stelt iemand in staat om goed met angst, spanning
en stress om te gaan. Het geeft een basaal vertrouwen in een
ander en in jezelf. Bij een verstoorde gehechtheid is dat beschadigd. Daardoor is iemand zelf niet in staat om opgebouwde
spanning te verminderen, maar een ander kan dat ook niet
doen.

In beeldspraak: Een cliënt heeft een ballonnetje. Elke keer wanneer
een spannende gebeurtenis plaatsvindt, loopt er een beetje lucht
in de ballon.1 Op de ballon zitten ventielen die ervoor zorgen
dat er niet teveel spanning ontstaat op de ballon zodat die
klapt. Eén van die ventielen is de gehechtheid. Wanneer de
gehechtheid verstoord is, is er sprake van een defect ventieltje.
En is de kans groter dat de ballon zal klappen.
4 typen relaties
Gehechtheid is bij jonge kinderen nog een relatiekenmerk. Vier
typen gehechtheidsrelaties zijn te onderscheiden:2
>B
 ij een veilige gehechtheidsrelatie gebruikt het kind de opvoeder
als veilige basis om te ontdekken en vindt het er rust/troost
na scheiding van de opvoeder.
>B
 ij een afwerende gehechtheidsrelatie versterkt het kind het
gehechtheidsgedrag bij scheiding van de opvoeder en is
moeilijk troostbaar.
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>B
 ij een vermijdende gehechtheidsrelatie laat het kind verminderd
gehechtheidsgedrag zien na scheiding van de opvoeder, zoekt
geen toenadering tot de opvoeder en lijkt ongedeerd het spel
voort te zetten.
>B
 ij een gedesorganiseerde gehechtheidsrelatie is er geen duidelijke strategie gekozen en laat het kind afwisselend gedrag
zien na scheiding van de opvoeder.
In alle gevallen is er dus sprake van een relatie, maar er is verschil
in de kwaliteit van de gehechtheid. Het onveilig hechten is een
risicofactor die kan leiden tot het ontwikkelen van een hechtings
stoornis. Maar dit is geen automatisch gevolg3. Een hechtingsstoornis is een persoonskenmerk. Tegenwoordig wordt ook wel
gesproken over ‘Problematische gehechtheid’ als een verzamelterm voor emoties en gedrag van personen waaruit blijkt dat zij
geen emotionele veiligheid ontlenen aan de relatie met vertrouwde opvoeders.4

2.2 HECHTINGSSTOORNIS
Een psychiatrische stoornis
Een hechtingsstoornis is een psychiatrische stoornis die diep
ingrijpt in het functioneren van de persoon. Doordat de cliënt
van kleins af aan geen goede gehechtheidsrelatie heeft gehad
en er dus geen veilige basis bij een gehechtheidsfiguur ervaren
werd, heeft hij nooit goed geleerd te exploreren. Dit heeft
groot effect op de ontwikkeling van de persoon gehad waardoor een psychiatrische stoornis is ontstaan.
De methode ARGOS is in de eerste plaats bedoeld voor cliënten
met een hechtingsstoornis.

Meerdere omschrijvingen blijken te bestaan van een hechtingsstoornis in brede of smalle zin.
> De meest wetenschappelijke lijkt de beschrijving die afkomstig
is vanuit de kind- en jeugdpsychiatrie. Hier spreekt men over
‘een reactieve hechtingsstoornis’ (of Reactive Attachment
Disorder (RAD)), DSM-IV beschrijft de kenmerken en onderscheidt twee subtypes; geremde en ongeremde type5. De
DSM 5 die in 2013 verscheen, maakt onderscheid tussen de
reactieve hechtingsstoornis en de ontremde contactlegging
stoornis (disinhibited social engagement disorder) en plaatst
beiden onder: Trauma en aan een stressbron gerelateerde
stoornissen6.
>O
 ok wetenschappelijk, maar dan vanuit een ander referentiekader is de term ‘affectieve verwaarlozingssyndroom’ die
gebruikt wordt door psychodynamische wetenschappers7.
> De derde omschrijving die veel werd gebruikt is niet zo zeer
wetenschappelijk als wel geformuleerd door ervaringsdeskundigen. Het gaat hier om de beschrijving van wat is gaan
heten het ‘geen-bodem-syndroom’8.
Problemen in de gehechtheid worden in de psychiatrie ook
gezien als een risicofactor voor het ontwikkelen van psychopathologie in de bredere zin, zoals bijvoorbeeld een borderline
persoonlijkheidsstoornis of depressie. Tegenwoordig wordt bij
behandeling in de psychiatrie meer gekeken naar de onderliggende processen dan naar de precieze diagnose.9 Bij de behandeling van een hechtingsstoornis zijn de problemen die er zijn
met stressregulatie dan het aangrijpingspunt.

2.3 COMBINATIE MET VERSTANDELIJKE BEPERKING
De cliënten voor wie de methode ARGOS is bedoeld, hebben
niet alleen een hechtingsstoornis, maar ook een verstandelijke
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beperking. De mechanismen zijn hetzelfde als bij mensen zonder
verstandelijke beperking, maar kunnen leiden tot ander gedrag.
We zijn daarom op zoek gegaan naar een manier die inzicht
geeft in het gedrag dat het gevolg is van de hechtingsstoornis
bij mensen met een verstandelijke beperking. We vonden hierbij
het beste aansluiting bij de kenmerken die van Egmond opsomt
in haar boek ‘Bodemloos bestaan’.10
Kenmerken hechtingsstoornis
Van Egmond spreekt niet over een hechtingsstoornis, maar
over geen-bodem-syndroom. De terminologie van Van Egmond
wordt in de wetenschappelijke wereld ‘besmet en verouderd’
genoemd. Van Egmond is als moeder ervaringsdeskundige.
Wetenschappers beschrijven kennis van buitenaf. Ervarings
deskundigen bezitten kennis van binnenuit. Zij beschrijft de
impact van de hechtingsstoornis op de ontwikkeling van de hele
persoon.
We geven hier de tien kenmerken van een hechtingsstoornis,
zoals Van Egmond die omschrijft. Ze zijn misschien niet helemaal wetenschappelijk verantwoord, maar ze nemen ons wel
mee naar de hulpvraag die er achter het moeilijke gedrag
verborgen ligt. Deze tien kenmerken moeten niet als checklist
worden gebruikt, maar om inzicht te krijgen in de mechanismes
die verscholen liggen achter het gedrag. De kennis van de achter
liggende mechanismes stelt ons vervolgens beter in staat om
de vertaling te maken naar de cliënt met een verstandelijke
beperking.
De tien kenmerken zoals Van Egmond ze omschrijft zijn:
1 Er is geen bodem in het bestaan door het ontbreken van
affectieve banden in de allereerste levensfase.
2 Er is geen lijn in het leven: daardoor weinig gevoel voor tijd en
ruimte, de wereld blijft ongestructureerd. Hierdoor ontstaan

vaak specifieke leerproblemen: geen of weinig getalbegrip, niet
kunnen abstraheren, slecht woordbeeld, leerstof beklijft niet.
3 De gewetensontwikkeling is niet op gang gekomen.
4 Er is geen ik, daarnaast geen basaal vertrouwen in volwassenen,
met als gevolg onvermogen en/of diepgewortelde angst om
relaties aan te gaan.
5 Een sterke neiging tot het leggen van oppervlakkige, inwissel
bare contacten. Hierdoor is de problematiek van het gezin voor
anderen slecht invoelbaar. Die anderen, inclusief hulpver
leners, ‘zien’ niets of weinig.
6 De persoon vertoont survivors-gedrag: probeert zich staande
te houden door de wereld om zich heen voortdurend onder
controle te houden. Geniaal in het observeren, taxeren en
manipuleren van de mensen om zich heen en besteedt hieraan een groot deel van zijn energie, waardoor bijvoorbeeld
leerprestaties en creativiteit achterblijven.
7 De intieme emotionele banden binnen het gezin worden als
bedreigend ervaren. Het appèl van de gezinsleden op een
vertrouwensrelatie is voor de persoon slecht invoelbaar en
verwarrend. Het geeft de persoon soms ook een gevoel van
anders-zijn, tekortschieten en eenzaamheid.
8 Het vroegste ervaren -misschien reeds voor de geboorte-van
‘ontkend’, ‘niet gewenst’, ‘afgewezen’ en ‘weggedaan’ te zijn,
is onvoorstelbaar vernietigend. De basale pijn zoekt vaak een
uitweg in vernietigingsdrang die zich richt tegen zichzelf
(automutilatie), maar vaak ook tegen anderen (moeder).
Andere bekende uitingen van agressie zijn fysiek geweld,
uitingen van wreedheid jegens dieren, (dwangmatig) vreten,
stelen, vernielen, slapeloosheid, provocerend seksueel gedrag
en weglopen. Meestal ziet men een onverzadigbare honger
naar aandacht.
9 Bij zijn handelen gaat de persoon meestal te werk volgens het
lustprincipe, het heeft nauwelijks ‘remmen’ en ‘drempels’.
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10 Uitingen van het geen-bodem-syndroom zijn niet of nauwe	lijks gebonden aan herkomst, leeftijd, huidskleur of culturele
achtergrond.

Dit zijn de hulpvragen waarmee mensen met een verstandelijke
beperking het meest te maken hebben. Daarom hebben we ze
uitgewerkt in de methode ARGOS.

ARGOS: 5 kernhulpvragen
Bij mensen met een verstandelijke beperking kunnen deze
gedragskenmerken er net even anders uitzien. Om de ‘ver
taling’ te kunnen maken naar onze doelgroep is het dus belangrijk om zicht te krijgen op de mechanismes die het gedrag veroorzaken. Voor de Methode ARGOS zijn echter niet zozeer de
gedragskenmerken belangrijk, maar de hulpvraag die er achter
ligt. Gedrag, knelpunten in de begeleiding en de theorie van
hechtingsstoornissen hebben we voor ARGOS vertaald naar
vijf gebieden waaruit kernhulpvragen ontstaan:
>A
 ngst: De cliënt heeft existentiële angst; Alles en iedereen
wordt ervaren als bedreiging;
>R
 elaties: De cliënt gaat doorgaans alleen lichte oppervlakkige
contacten aan en ervaart diepere of affectieve relaties als
bedreigend;
>G
 eweten: De gewetensontwikkeling van de cliënt is achter
gebleven. De morele redenering van de cliënt is als volgt:
Waar hij lust aan beleeft, is goed; wat hem onlust geeft, is
kwaad;
>O
 verlevingsgedrag: De cliënt vertoont ‘survivors’-gedrag. Hij
houdt zich staande door de wereld om zich heen constant
onder controle te houden;
> S tress: De cliënt heeft meer (lichamelijke) stress dan een
gemiddelde andere cliënt en raakt dit minder makkelijk kwijt
via de ‘normale’ weg van contact en geborgenheid.

Noten:

Deze vijf gebieden vormen samen het woord ARGOS. Voor het
gemak spreken we in deze publicatie over kernhulpvragen en
niet over ‘gebieden waaruit kernhulpvragen ontstaan’.
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1 Heijkoop, J. (2009). Vastgelopen: anders kijken naar begeleiding van
mensen met een verstandelijke handicap met ernstige gedragsproblemen.
HNB/Nelissen.
2 Schuengel, C., Schipper, J.C. de & Sterkenburg, P.M. (2003).
Hechtingsstoornissen en verstoorde gehechtheid. In Colijn, S.,
Collumbien, E.C.A., Lietaer, G. & Trijsburg, R.W. (redactie), Handboek
integratieve psychotherapie. (pp. 8.1.1-8.1.23). Utrecht: De Tijdstroom.
3 Wijnroks, L. (2006) Hoofdstuk 1: Hechting bij kinderen. in: Stor,
P. & Storsbergen, H.(redactie) Onveilig gehecht of een hechtingsstoornis.
Het onderkennen van hechtingsproblematiek bij mensen met een
verstandelijke beperking. (pp 11-24). Den Haag: Uitgeverij Lemma BV.
4 Wolff, M. D., & Wildeman, I. (2020). Richtlijn Problematische
gehechtheid voor jeugdhulp en jeugdbescherming. Herziene 5e druk.
NIP; NVO; BPSW.
5 American Psychiatric Association (Ed.). (2000). Diagnostic and
statistical manual of mental disorders: DSM-IV-TR®. American
Psychiatric Pub.
6 American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical
manual of mental disorders (5th ed.). Retrieved from http://dsm.
psychiatryonline.org/book.aspx?bookid=556
7 Smis, W. (1984). Het verwaarloosde kind. Syndroom en behandeling.
Leuven: universitaire pers Leuven.
8 Van Egmond, G. (2007). Bodemloos bestaan (7e druk). Amsterdam:
Ambo.

9 Cuthbert, B.N. (2014). The RDoC framework: Facilitation
transition from ICD/DSM to dimensional approaches that
integrate neuroscience and psychopa[1]thology. World
Psychiatry, 13, 28-35.
10 Van Egmond, G. (2007). Bodemloos bestaan (7e druk).
Amsterdam: Ambo.

WEETJE
GEEN-BODEM-SYNDROOM
Het boek van Geertje van Egmond met als ondertitel: Het
Geen-Bodem-Syndroom, beleeft in 2014 haar tiende druk.
Veel adoptieouders, pleegouders, maar ook biologische
ouders herkennen deze ervaringsgeschiedenis van de

adoptiemoeder van Isabel. Van Egmond schreef ook nog
Verbinding verbroken, adoptie in adolescentie. In dit boek
gaat ze in op het omgaan met pubers en adolescenten die
worstelen met deze problematiek.
De term ‘Geen-Bodem-Syndroom’ is niet onomstreden in
wetenschappelijke kringen. P. Stor heeft het in de inleiding
van het boek “Onveilig gehecht of hechtingsstoornis” over
“De emotioneel beladen, en vanuit onderzoek niet onderbouwde term ‘bodemloosheid”.
Van Egmond zelf stelt dat haar boek
geen wetenschappelijk werk is, maar
een ervaringsgeschiedenis die door
veel ouders wordt herkend. Dat onderschrijft Stor ook: “Wel moet vermeld
worden dat deze term voor veel ouders
en hulpverleners erg verduidelijkend
heeft gewerkt en dat mede hierdoor
deze problematiek werd (h)erkend.”
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HOOFDSTUK
Overzicht, Inzicht
en Uitzicht

3

De begeleider komt in de dagelijkse praktijk in aanraking met problematiek die voortkomt vanuit de hechtingsstoornis. Vaak is het zo dat er een
veelvoud van knelpunten, gevoelens en problemen is. Hij moet daarom
proberen om eerst overzicht te krijgen. Om vervolgens ook inzicht in het
gedrag te kunnen krijgen en uitzicht op een oplossing te kunnen bewerkstelligen

Met de methode ARGOS kom je in drie stappen tot de juiste
handvatten voor de begeleiding van iemand met een hechtings
stoornis én een verstandelijke beperking.
Stap 1: Overzicht krijgen: herkennen van de hulpvraag achter
het gedrag.
Stap 2: Inzicht krijgen: begrijpen van de functionele betekenis
van dat gedrag.
Stap 3: Uitzicht krijgen: begeleiding bieden om de cliënt
uitzicht te geven op ander gedrag.
Om deze methode duidelijk te maken bespreken we hier de casus
van Wiebe. In de volgende hoofdstukken staat per kernhulpvraag omschreven hoe overzicht, inzicht en uitzicht ontstaat
begeleiden.

CASUS WIEBE
Persoon en voorgeschiedenis:
Wiebe is een man van 34 jaar met een lichte verstandelijke beper
king (IQ 64). Samen met negen andere cliënten woont hij in een
woonvoorziening in een wijk. Hij werkt op een vrij groot arbeids
centrum waar hij productiewerk doet in teamverband. Wiebe heeft
een reactieve hechtingsstoornis (RAD). Dit is gebleken na een
psychiatrisch onderzoek. Hij is als adoptiekind naar Nederland
gekomen. Zijn Poolse biologische moeder was alcoholverslaafd.
Met afspraken en regels heeft hij moeite en overtreedt of negeert
deze regelmatig. Daarover liegt hij vervolgens. In Wiebes leven
waren er regelmatig periodes met ernstige agressie. De laatste
paar jaar gaat het eigenlijk best goed met Wiebe. De situatie is
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stabiel. Begeleiders en medebewoners kennen Wiebe goed. Zijn
probleemgedrag lijkt wat naar de achtergrond te zijn verdwenen.

we een meningsverschil hebben, lijkt het alsof we elkaar nog maar
net kennen. Dan vertrouwt hij je niet.”

Huidige situatie:
Het team van begeleiders rond Wiebe is veranderd in het laatste
jaar. Twee vaste begeleiders vertrokken en er zijn twee langdurig
zieken in het team. Meteen gaat het slechter met Wiebe. Hij ver
toont vooral veel verbale agressie en lijkt zichzelf te overschreeuwen.
Hij negeert veel afspraken en gaat daarover in conflict. Het gebruik
van internet is regelmatig de bron van deze conflicten. Wiebe kan
zich helemaal verliezen in zijn laptop en weigert dan van zijn kamer
te komen om zijn taken te doen of om te komen eten. Via internet
doet hij veel aankopen die hij niet kan betalen. Ook bestelt hij
regelmatig een ander internetabonnement. Vooral bij jonge en
nieuwe begeleiders gaat hij het conflict aan. Hij kan dan met grote
donkere ogen een imposante houding aannemen. Hij schreeuwt ze
toe dat ze niks over hem te zeggen hebben en dat de afspraken niet
kloppen. Na zo’n conflict belt hij soms de politie met de klacht dat
de begeleiding hem mishandelt. Dat gebeurt vooral als een bege
leider sturend, bepalend of dominant is geweest.

Verder valt op dat hij vaak vroeg naar bed gaat, maar ‘s ochtends
toch niet wakker te krijgen is. Als je hem wekt, krijg je een grote
mond. Hij transpireert ook veel. Nieuwe begeleiders verbazen zich
erover dat hij vaak de nieuwste telefoon heeft en nieuwe merk
kleding draagt. Maar hij lijkt nooit tevreden met wat hij heeft en
wil altijd meer. In het verkeer is hij roekeloos, als uiting van stoer
heid. En hij heeft onrealistische wensen en verwachtingen van zich
zelf.

Als de manager met hem in gesprek gaat is Wiebe uiterst mee
werkend en bereid om een aantal zaken toe te geven en te veranderen.
Maar naar een invalkracht of stagiaire weigert hij te luisteren.
Deze staan voor hem te laag in de ‘pikorde’. Het team zit met de
handen in het haar. In besprekingen hoor je begeleiders vaak zeggen
dat Wiebe zo’n wisselend beeld laat zien. “Soms is hij heel amicaal,
dan weer heel dominant en commanderend.” Het lijkt ook een
patroon dat hij bij een conflict eerst de confrontatie opzoekt. Maar
als hij geen grip op de situatie krijgt, vermijdt hij alle contact en
laat zich niet meer zien. “Soms trekt hij zich terug en vind je hem
in hoekje op zijn bed”. Ook de begeleiders die hem al jaren kennen
merken verschil op. “Het kan een hele aardige jongen zijn, maar als
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TEAM
> Diagnose
> hechtingsstoornis
> wordt gesteld

DESKUNDIGE

> Herkennen van de
> hulpvraag
> Begrijpen van de
> betekenis van het
> gedrag
> Begeleidingsplan
> maken

> Begeleidingsplan
> zorgt voor rust bij
> de cliënt

Afbeelding: Van diagnose tot begeleidingsplan: het team is
onmisbaar in dit proces

CLIËNT

3.1 O
 VERZICHT KRIJGEN: HERKENNEN VAN
DE HULPVRAAG ACHTER HET GEDRAG
Stap één is het herkennen van de kernhulpvragen die een rol
spelen bij het gedrag. Dit is moeilijker dan het misschien lijkt.
Niet iedere begeleider herkent een angstig mens in de verbaal
agressieve cliënt. Het vraagt daarom enige tijd om met een
team te ontdekken op welke manier een kernhulpvraag schuilgaat onder het gedrag. Bij Wiebe herkende het team de kernhulpvragen op de volgende manier terug in het gedrag:
Angst: De cliënt heeft existentiële angst; alles en iedereen
wordt ervaren als bedreiging.
Wiebe zijn agressie komt voort vanuit angst. Deze komt voort van
uit het idee ‘aanval is de beste verdediging’; en is vaak defensief van
aard. Ook leert het team de grote pupillen en wegkruipen op zijn
bed als angstgedrag te herkennen.
Relaties: De cliënt gaat doorgaans alleen lichte oppervlakkige
contacten aan en ervaart diepere of affectieve relaties als
bedreigend.
Vooral op momenten dat er meningsverschillen zijn, bewaart Wiebe
afstand in het contact met begeleiders. Een begeleider kan dan niet
terugvallen op een relatie die hij met Wiebe heeft opgebouwd.
Begeleiders die te dichtbij komen en stellige begeleiders vindt hij
ook heel bedreigend.
Geweten: De gewetensontwikkeling van de cliënt is niet op
gang gekomen. De morele redenering van de cliënt is als volgt:
Waar hij lust aan beleeft, is goed; wat hem onlust geeft, is
kwaad.

Wiebe houdt zich niet aan afspraken en negeert regels. Hij is onver
zadigbaar in het kopen van spullen omdat hij zijn behoeften
onmiddellijk wil bevredigen en daarin ongeremd is.
Overlevingsgedrag: Zich staande houden door controle te
houden op de omgeving.
Wiebe houdt de wereld onder controle door dat hij zich vooral wil
aansluiten bij de belangrijke mensen. Zijn hang naar controle komt
ook tot uiting in het willen bellen van de politie. Andere cliënten
domineren en commanderen is ook een vorm van controle houden.
Stress: De cliënt heeft meer (lichamelijke) stress dan een
gemiddelde andere cliënt en raakt dit minder makkelijk kwijt
via de ‘normale’ weg van contact en geborgenheid.
Het team leert het feit dat Wiebe veel slaapt als het gevolg van
lichamelijke stress. Overmatig transpireren is daarvan ook een
uitingsvorm.
Overigens hoeft het niet zo te zijn dat alle vijf kernhulpvragen
tegelijkertijd aanwezig zijn bij één persoon.

3.2 INZICHT KRIJGEN: BEGRIJPEN VAN DE
FUNCTIONELE BETEKENIS VAN HET GEDRAG
Op zoek naar de spanningsbron
Voordat een begeleider handvatten kan selecteren die passen
bij de hulpvraag die hij heeft leren herkennen, moet hij eerst
nog op zoek naar de spanningsbron die het gedrag uitlokt.
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Verstoord gehechtheidsgedrag is een eigen strategie van de
cliënt om met spanning te kunnen omgaan. Dat zagen we in het
vorige hoofdstuk. Door de hechtingsstoornis mist de cliënt een
buffer tegen spanning en het vermogen om spanning te laten
afvloeien.
Verstoord gehechtheidsgedrag komt daarom naar voren in
situaties waarin de cliënt spanning ervaart. In ontspannen toestand verschilt een cliënt met een hechtingsstoornis vaak niet
van andere mensen met een verstandelijke beperking. Het verschil wordt pas zichtbaar wanneer er spanning optreedt. Dat
maakt het verwarrend voor begeleiders, die soms het idee
krijgen dat er soms bijna letterlijk ‘een knopje wordt omgezet’
in het hoofd van een cliënt met als gevolg plotseling ander
gedrag.
Het is daarom belangrijk om op zoek te gaan naar de spanningsbron die het gedrag uitlokt. Zodat je bij het selecteren van de
juiste begeleidingshandvatten kunt aansluiten bij de eigen strategieën van de cliënt voor het omgaan met de spanningsbron,
of om hem alternatieve strategieën aan te reiken om hiermee
om te gaan.
Functie-analyse van het gedrag
Hoe kom je er achter welke spanningsbron de oorzaak is van
het gedrag? Dit doe je door in de tweede stap van de methode
ARGOS een functie-analyse te maken van het gedrag. In een
functie-analyse kijk je niet zozeer naar de diagnostiek van de
problematiek als wel naar de functie die dat probleemgedrag
heeft voor de cliënt. Het gedrag, hoe bizar of oninvoelbaar soms,
heeft voor de cliënt zelf een functie. Het gedrag is daarom voor
de cliënt ook vaak noodzakelijk.

20

Methode ARGOS

Zoals we eerder aangaven wordt het gedrag uitgelokt door een
spanningsbron. Een cliënt met hechtingsproblematiek heeft
moeite met spanningsregulatie omdat hij door zijn verstoorde
gehechtheid minder de gelegenheid heeft om spanning te
bufferen of af te laten vloeien. De cliënt wordt echter in het
dagelijkse leven met dezelfde grote en kleine spanningsbronnen
geconfronteerd als ieder ander. Omdat hij niet in staat is adequaat te reageren op een spanningsbron, zal hij dus strategieën
moeten ontwikkelen om dit probleem op te lossen.
Twee voor de hand liggende strategieën zijn:

> De spanningsbronnen vermijden
> De spanningsbronnen opzoeken: zorgen dat de spanning
oploopt, knalt en weg is…
De functie van verstoord gehechtheidsgedrag is dus: mijden of
opzoeken van de spanningsbron. Het hoeft niet zo te zijn dat
mijdend en opzoekend gedrag te vinden is bij iedere spanningsbron in de functie-analyse.
In het voorbeeld van Wiebe komen we via een functie-analyse
van het gedrag bij de volgende spanningsbronnen.
Angst: Wiebe leeft en werkt in grote groepen. De hoeveelheid
prikkels die daar zijn en de voortdurende eisen die daar aan hem
gesteld worden zijn een spanningsbron. Hij probeert deze prikkels
te mijden door zich terug te trekken met zijn computer in zijn
kamer. Wanneer hij niet kan ontkomen aan de prikkels en eisen die
aan hem gesteld worden, gaat hij deze opzoeken door verbaal
agressief te zijn en zichzelf te overschreeuwen.
Relaties: Er zijn nieuwe begeleiders in het team gekomen. Ook
werken er regelmatig invalkrachten. Deze begeleiders zijn de

spanningsbron voor Wiebe. Hij probeert deze te mijden door géén
relatie met hen aan te gaan. Hij blijft oppervlakkig in de contacten.
Wanneer begeleiders te dichtbij komen, kan hij deze spannings
bron ook opzoeken door agressief tegen hen te zijn.
Geweten: Alle regels en afspraken zijn een spanningsbron voor
Wiebe. Hij probeert ze te vermijden door stiekem dingen aan te
schaffen en abonnementen af te sluiten. Wanneer begeleiders hem
op de regels wijzen en hem aan de afspraken proberen te laten
houden kan hij deze ook opzoeken door het gezag aan te vechten en
te stellen dat deze afspraken niet voor hem gelden.
Overlevingsgedrag: In de woning van Wiebe staan begeleiders
vaak alleen. Nieuwe en beginnende begeleiders moeten vaak hun
weg nog vinden waardoor soms dingen mislopen. Wiebe verliest
hierdoor grip op de gang van zaken; het wordt onvoorspelbaar. Dit
is voor hem een spanningsbron. Hij probeert deze te mijden door
dominant en bazig gedrag te vertonen. Hij wil de rol van begeleider
innemen om daarmee controle te krijgen. Wanneer dit niet lukt,
kan hij de spanningsbron gaan opzoeken door juist nog meer chaos
te creëren en de politie te bellen.
Stress: Wiebe’s eigen lichaam is voor hem ook een spanningsbron.
Met vermoeidheid kan hij moeilijk omgaan. Hij probeert de spanning
van zijn eigen lichaam te mijden door veel te slapen. Het roekeloze
gedrag is juist weer het opzoeken ervan.
In de volgende hoofdstukken zullen we voor alle vijf kernhulpvragen aangeven wat de spanningsbronnen zijn die daarbij
horen. Niet bij alle vijf de kernhulpvragen zijn altijd spanningsbronnen te vinden. Je kunt een onderscheid te maken tussen de:

>P
 rimaire spanningsbron: Dit is de spanningsbron die het

meest verantwoordelijk is voor het ontstaan van het gedrag.
Vaak is dit een situatie die veranderd is: bijvoorbeeld prikkels
die er eerst niet waren of veel onbekende begeleiders.
> S ecundaire spanningsbronnen: Dit zijn de spanningsbronnen
die een uitvloeisel zijn van de primaire spanningsbron. Door
de primaire spanningsbron is de spanning ontstaan. Daardoor
zijn de secundaire spanningsbronnen ook minder goed
hanteerbaar. Secundaire spanningsbronnen zijn dan dingen
die niet veranderd zijn, maar waar de cliënt plotseling anders
op reageert.

3.3 U
 ITZICHT KRIJGEN:
BEGELEIDING BIEDEN AAN DE CLIËNT
Nu de begeleider de hulpvraag heeft herkend en de spanningsbronnen heeft gelokaliseerd, kan hij begeleidingshandvatten
kiezen die hem helpen bij de knelpunten in de dagelijkse begeleiding.
De handvatten die geselecteerd worden, hebben niet als doel
de spanningsbronnen weg te halen. Doel is ze terugbrengen
naar een dusdanig niveau dat de cliënt ze zelf of met hulp kan
hanteren. Wanneer je alle spanningsbronnen volledig zou weghalen, bouwt de cliënt helemaal geen positieve ervaringen
meer op met het omgaan met spanning. Daardoor wordt hij
zelfs kwetsbaarder voor spannende gebeurtenissen in zijn
omgeving. Zo ontstaat een vicieuze cirkel.
In de praktijk gebeurt dit echter. In een casus als die van Wiebe
kan de situatie onhoudbaar worden en leiden tot overplaatsing.
De cliënt wordt dan weggehaald bij de spanningsbronnen en
dus ook bevestigd in zijn opvatting dat hij niet in staat is deze
te hanteren.
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Als oplossing wordt soms ook gekozen om de omgeving en het
leven prikkelarm te maken: zonder dagbesteding en wonend in
een appartement zonder dagelijkse contacten met andere
cliënten. De bejegening van de begeleiders wordt steeds onpersoonlijker en er zijn weinig vrijheden meer. Ook bij deze
situatie zal de vicieuze cirkel steeds sterker worden. Iemand als
Wiebe zal als resultaat van zo’n aanpak steeds minder spanningsbronnen kunnen hanteren.
Het is dus zaak om in de derde stap handvatten te selecteren
die de spanningsbronnen niet wegnemen maar terugbrengen
tot een hanteerbaar niveau. Bij Wiebe ziet dat er als volgt uit:
Angst: Het team van begeleiders maakt een duidelijke rolver
deling. Eerder was het zo dat elke begeleider uit het team voort
durend eisen aan Wiebe kon stellen. Nu zijn de rollen zo verdeeld in
het team dat één vaste begeleider met hem spreekt over zijn geld
zaken en internet De andere begeleiders houden zich hier nu minder
mee bezig en verwijzen zoveel mogelijk naar de begeleider die die
rol heeft toebedeeld gekregen. De begeleiders merken al snel dat dit
rust brengt. Wiebe is meer ontspannen in de dagelijkse contacten
met de begeleiders en vertoont ook minder verbale agressie tegen
hen.
Daarnaast heeft Wiebe een beter inzicht in zijn weekritme. Op die
manier weet hij waar hij aan toe is. Het weekritme kent nu meer
momenten van ontspanning. Daardoor is er meer balans en dat
maakt Wiebe minder geprikkeld.
Relaties: Bij een groot aantal begeleiders leven emoties als boos
heid, onzekerheid en angst jegens Wiebe. Deze emoties sijpelen
door in de dagelijkse begeleiding. Door individuele coaching leren
zij om die emoties meer naar de achtergrond te verplaatsen.
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Ook leert het team om meer ongemerkt de regie te voeren over
Wiebe. Zonder hem op de huid te zitten, toch leiding geven. Vooral
de nieuwe begeleiders merken al snel dat deze interventies helpen.
Omdat begeleiders hun eigen emoties naar de achtergrond ver
plaatsen, durft Wiebe juist wel meer emoties te tonen. Bovendien
ontstaat meer ontspanning in de relaties.
Geweten: Een wildgroei aan regels en afspraken is ontstaan rond
Wiebe. Door dit woud van regels te verminderen, levert dit minder
frustratie op. Het team merkt na een tijdje dat er inderdaad meer
overzicht in de afspraken is gekomen voor zowel Wiebe als het
team. Discussies over afspraken zijn aanzienlijk afgenomen.
Over een aantal belangrijke regels zijn afspraken gemaakt over de
controle op naleving daarvan. Het voortdurend aanschaffen van
nieuwe spullen was een vaak terugkerend onderwerp. Wiebe stak
zich op die manier steeds verder in de schulden. Daarom is een
regeling getroffen waardoor de financiële handelingen van Wiebe
beter gemonitord werden. Deze interventie had een hoop voeten in
aarde en stuitte op een veel weerstand bij Wiebe. Uiteindelijk bleek
het wel meer rust te brengen voor zowel Wiebe als zijn omgeving.
Overlevingsgedrag: Het is voor Wiebe belangrijk dat hij merkt dat
nieuwe begeleiders controle hebben en op de hoogte zijn van de
dagelijkse gang van zaken in de woning. Het team van Wiebe
maakte daarom afspraken over de manier waarop nieuwe mede
werkers worden ingewerkt. Resultaat daarvan is dat Wiebe minder
bemoeierig en dominant gedrag vertoont ten opzichte van nieuwe
begeleiders die nu sterker in hun schoenen staan.
Stress: Lichamelijke inspanning is een belangrijke manier om
stress kwijt te raken voor Wiebe, niet alleen doordeweeks, maar
ook in het weekend. Wiebe gaat daarom op zaterdag en zondag de

terrassen opbouwen van een horecagelegenheid in
de buurt. Dit is zwaar werk, waardoor Wiebe zich
lichamelijk ontlaadt en zich veel fitter voelt en ook veel
fitter oogt. Het aardige zakcentje dat hij hieraan over
hield, was een extra stimulans voor Wiebe.
In de volgende hoofdstukken zal elke kernhulpvraag- angst, relaties, geweten, overlevingsgedrag
en stress- worden uitgewerkt. Ook geven we aanwijzingen hoe de hulpvraag te herkennen aan de
hand van het gedrag, welke spanningsbronnen het
gedrag uitlokken en welke handvatten bij de kernhulpvragen horen.

WEETJE
STRESS-ATTACHMENT MODEL
Een ballon met een ventieltje. Het is een metafoor die
eigenlijk mank gaat. Ballonnen hebben helemaal geen
ventieltje. Meer wetenschappelijk is daarom het stressattachment model van C.G.C Janssen van de Vrije
Universiteit in Amsterdam. Dit model beschrijft gehechtheid in relatie tot coping van stress.
Gehechtheid wordt door hem gepresenteerd als buffer
tegen spanningen. De kwaliteit van de relatie tussen de
begeleider en de cliënt is bepalend voor de hoeveelheid
spanning die een cliënt kan verdragen. Een terugkerend
thema in de publicaties van de VU is daarom ook: Hoe bouw
je als begeleider een veilige relatie op met de cliënt zodat er
minder stress is bij hem en bij jou als begeleider?
Gehechtheid is een buffer tegen spanning. Verstoord
gehechtheidsgedrag heeft dus ook in het stress-attachment
model van Janssen model de functie van het omgaan met oplopende spanning.
bron: Janssen, C.G.C., Schuengel, C., & Stolk, J. (2002).
Understanding challenging behaviour in people with severe and
profound intellectual disability: a stress-attachment model.
Journal of Intellectual Disability Research, 46(6), 445-453.
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4
‘Voorspelbaarheid in gedrag en communicatie’, is een
nuttig handvat voor Diana Lingmont.
“Cliënten met een hechtingsstoornis zijn basaal angstig
en daarom altijd op hun hoede. Voorspelbaarheid is
daarom heel belangrijk. Voor de cliënten nemen we een
rol in, die van de vriendelijke maar ook enigszins neutrale
begeleiders. Wij luisteren naar hun verhaal, bieden
veiligheid en rust maar geven duidelijke grenzen aan
wanneer dat nodig is. Die grenzen moet je dan ook
stellen op de momenten dat het speelt. Niet achteraf
over beginnen.

Diana Lingmont
begeleider bij Amerpoort in Bussum

Als je een keer onvoorspelbaar bent geweest, dan ont
staat in het hoofd van de cliënt een heel verward en
onrealistisch verhaal over wat er precies aan de hand is.
En dat krijg je vroeger of later een keer op je brood.
Daarom is die voorspelbaarheid heel belangrijk.”

NGS

T

HOOFDSTUK 4:
Angst

De eerste kernhulpvraag is: De cliënt heeft existentiële angst; Alles en
iedereen wordt ervaren als bedreiging.

Existentiële angst- oftewel bestaansangst- wil zeggen dat de
cliënt alles en iedereen ervaart als bedreiging. Het is moeilijk
om dit voor te stellen, maar het betekent feitelijk dat de cliënt
met een hechtingsstoornis vrijwel nooit ontspannen en onbevangen een situatie tegemoet zal kunnen treden. Voortdurend
is een onderliggende angst aanwezig.

4.1 OVERZICHT:
HERKENNEN VAN DE HULPVRAAG ANGST
Gedrag
Angst is soms moeilijk te herkennen voor een begeleider. Ook
al weet hij dat dit één van de kenmerken is van een hechtingsstoornis. Het beeld van angst is divers. Koel en berekenend
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overkomen, provoceren en intimideren kan ook komen door
angst, ook al hebben we daarvan een ander beeld.
Angst hoeft niet altijd te leiden tot bang in een hoekje weg
kruipen. De cliënt kan zijn angst ook overschreeuwen vanuit
het idee dat de aanval de beste verdediging is. De basis van
angstgedrag is defensief van aard. Het treedt vaak op wanneer
eisen worden gesteld aan een cliënt met een hechtingsstoornis.
Fysieke angstequivalenten
Angst is ook af te lezen aan iemands lichaam. Vaak vertelt het
lichaam een ander verhaal dan wat je uit het gedrag afleest. Het
lichaam verraadt in zo’n geval wat de cliënt met zijn gedrag
probeert te verbergen. Hiervoor kijken we eerst even wat nader
naar de emotie angst.

Angst is één van de basisemoties. Emoties helpen ons om
adequaat te handelen in bepaalde situaties. De emotie ‘angst’
ontstaat bij het waarnemen van een bedreiging en zorgt ervoor
dat je lichaam klaar is om te reageren1. De reactie kan afhankelijk van de persoon en de bedreiging een vlucht- of een vecht
reactie zijn. Bij iemand met een hechtingsstoornis zullen ook de
lichamelijke kenmerken van angst zichtbaar zijn. Deze ken
merken worden fysieke angstequivalenten genoemd. Dit zijn
bijvoorbeeld: vergroting van de pupillen –zichtbaar als een
‘donkere blik’ in de ogen-, verhoogde hartslag , huidzintuigen
die open gaan staan –waardoor de cliënt schrikkerig reageert
bij aanraking. Ook zie je vaak het dragen van wijde kleding die
niet aan de huid knelt.

VOORBEELD
Begeleider Joyce heeft moeite met de agressieve en intimiderende
houding van cliënt Geoffrey. Ze ziet in hem een emotieloze man die
willens en wetens de sfeer verziekt en er soms op uit lijkt te zijn om
de begeleider te beschadigen.
Op een avond als Geoffrey niet op komt dagen bij de koffie gaat ze
naar zijn appartement toe. Omdat hij niet open doet, haalt de
bezorgde Joyce de loper en gaat naar binnen. Na enig zoeken blijkt
Geoffrey zichzelf opgesloten te hebben in de badkamer. Ze treft
hem daar bezweet aan. Hij zit ineengedoken in de hoek met zijn
duim in zijn mond.

4.2 INZICHT: SPANNINGSBRON LOKALISEREN
In de tweede stap zoekt de begeleider de spanningsbron die het
gedrag uitlokt. Zoals hier boven beschreven is een cliënt voortdurend angstig. Waarom zien we dan dat het gedrag soms
plotseling of gedurende een periode wordt versterkt?
Bij angstige personen moet de spanningsbron gezocht worden
in de hoek van teveel prikkels. De emotie angst ontstaat bij het
waarnemen van een bedreiging en zorgt ervoor dat je lichaam
klaar is om te reageren. Aan de fysieke angstequivalenten zie je
eigenlijk al hoe dit gebeurt. Het lichaam komt in staat van
alertheid. Dat betekent dat alle zintuigen op scherp komen te
staan. Bij teveel prikkels, kan de basaal angstige cliënt zich hier
niet meer voor afsluiten en loopt de spanning op.
Functionele analyse van gedrag: mijden en opzoeken
Om er achter te komen welke prikkels een (primaire of secundaire) spanningsbron zijn, maakt de begeleider een functionele
analyse van het gedrag. De eerste functie van het gedrag kan
zijn het mijden van de spanningsbron. Om te voorkomen hij
teveel spanning opbouwt, die hij niet kan bufferen of laten
afvloeien, zal iemand een teveel aan prikkels gaan mijden.
Prikkels mijden kan de volgende vorm hebben:

> zich terugtrekken, het vermijden van drukke ruimtes met veel
Na dit voorval ontdekt Joyce steeds vaker dat Geoffrey angstiger is
dan zij dacht. Ze ontdekt dat Geoffrey altijd zijn plek in de ruimte
zorgvuldig uitkiest; dicht tegen de muur. Nooit met de rug naar
anderen toe. Ook ziet ze dat zijn gedrag vaak een reactie is op een
opmerking van een begeleider of andere cliënt.

sociaal verkeer;

> o bsessief gedrag; dit helpt om je af te sluiten voor andere prikkels;
> eenzijdige belangstelling hebben; geen interesse in anderen,
alleen bezig zijn met zaken die voor jezelf belangrijk zijn;

> moeite hebben met veranderingen en je hiertegen verzetten.
Veranderingen leveren namelijk nieuwe prikkels op.
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In plaats van de spanningsbron te mijden, kan iemand ook de
spanningsbron opzoeken.
Het opzoeken van prikkels kan de volgende vorm hebben:
> v oortdurend nieuwe prikkels opzoeken;
> s teeds (willen) wisselen van werkplek of woning;
> s teeds beginnen met allerlei activiteiten en een overvol
programma hebben;
> d estructief gedrag; vernielen van eigen en andermans
bezittingen.
Door een functie toe te kennen aan het gedrag, wordt vaak helder
welke prikkels te veel zijn.

VOORBEELD:
Ilse is 14 jaar en woont sinds vijf jaar in haar huidige woning. In
de periode voor opname waren er veel problemen thuis. Ilse is
tegelijk met haar twee zussen uit huis geplaatst. Na een paar
moeilijke beginjaren kwam er steeds meer balans in haar stemming.
Afgelopen jaar is Ilse echter van school veranderd die buiten
haar eigen woonplaats ligt. Dagelijks wordt ze daar met een
schoolbusje naar toe gebracht. De school is letterlijk een ‘grote’
school met een andere onderwijsstructuur. Ze heeft verschillende vakken en verschillende leerkrachten. In de loop van het
schooljaar laat ze in toenemende mate bijzonder gedrag zien.
Op school en thuis is ze opstandig en ze spijbelt veel. Het blijkt
dan dat ze in de hoek van de kantine zit met haar koptelefoon
op en mp3 speler aan. Wanneer ze daarover wordt aangesproken door het locatiehoofd van de school, oogt ze onverschillig.
Ze lijkt weinig aansluiting te hebben met klasgenoten. Ilse is
afwezig en moeilijk te bereiken.
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Functie-analyse voorbeeld Ilse
Door een functie aan het gedrag van Ilse toe te kennen, wordt
duidelijk wat de spanningsbron is. Het spijbelen, in de hoek
terugtrekken, afsluiten met mp3-speler is allemaal gedrag met
als functie het mijden van een spanningsbron. En wat is dan de
spanningsbron? De hoeveelheid prikkels op de grote school
met veel leswisselingen.

4.3 U
 ITZICHT:
HANDVATTEN VOOR DE BEGELEIDING
De handvatten die horen bij deze kernhulpvraag staan hieronder
uitgewerkt. Belangrijk is dat de begeleider de handvatten selecteert die hem helpen om de spanningsbron terug te brengen tot
een hanteerbaar niveau. De onderstaande handvatten kunnen
helpen om prikkels terug te dringen:
1.Heldere rollen
Een duidelijke rolverdeling binnen het begeleidersteam. Zoals:
gaat het over geldzaken, dan moet je bij die begeleider zijn.
Andere begeleiders verwijzen zo veel mogelijk naar deze begeleider. De cliënt hoeft daardoor minder op zijn hoede te zijn bij
iedere begeleider. Hiermee kan voorkomen worden dat er ‘ruis’
ontstaat en begeleiders elkaar gaan tegenspreken. Begeleiders
laten wel merken dat ze elkaar steunen en zich niet distantiëren
van het beleid.
2. Structuur in de dag
Hoe voorspelbaarder de dag verloopt, hoe minder onbekende
en dus in eerste instantie bedreigende situaties er ontstaan.
Begeleiders hebben bij een cliënt met een lichte verstandelijke
beperking niet altijd invloed op hoe een dag is ingedeeld. Soms

is het daarom handig om een cliënt in een systeem te laten
wonen of werken waar van buitenaf veel structuur wordt
ingebracht. Zoals werk in een fabrieksachtige werkplaats met
een duidelijke dagindeling, met pauze en schafttijden is beter
dan in een winkel waar elke dag anders verloopt.
3. Afwisseling van inspanning en ontspanning
Door de voortdurende alertheid komt iemand onvoldoende tot
ontspanning. Het is daarom belangrijk om in het dagprogramma
momenten in te bouwen dat iemand zijn hoofd kan leegmaken2.
Zo is het bijvoorbeeld goed om direct na thuiskomst eerst een
rustmoment te plannen. Ook is het goed om te kijken of pauzemomenten in drukke kantines anders ingevuld kunnen worden
door pauzes te spreiden.
4. Bieden en respecteren van een eigen ruimte
Om angst tegen te gaan is het belangrijk een eigen ruimte te
hebben. Daarin iemand volledige controle uitoefenen en komen
er geen voor hem vreemde personen onverwacht binnen.
De begeleider moet er ook voor zorgen dat de cliënt de baas blijft
in zijn eigen huis. Ook moet de begeleider zelf de eigen ruimte
van de cliënt respecteren en niet lukraak komen binnenvallen.
Voor de gemeenschappelijke ruimtes kan het nuttig zijn om een
eigen vaste plek te hebben van waaruit alles te overzien is.

hebben doorgesproken met zijn team, moet hij in ieder geval
ervoor zorgen dat zijn eigen gedrag en communicatie eenduidig
zijn.
6. Omgevingsprikkels en sociale prikkels terugdringen
Drukte in de omgeving en een drukke agenda leiden snel tot
spanning en angst. De prikkels worden niet overzien of leiden
af van de taak. De begeleider kan proberen een aantal prikkels
terug te dringen. Dat kan door meer individuele (werk)plekken.
Maar ook moet de begeleider de agenda van de cliënt in de gaten
houden. De begeleider probeert te voorkomen dat er een te
groot sociaal beroep gedaan wordt op de cliënt. Beter niet naar
een bewonersvergadering gaan op de dag dat je met nieuw
werk bent begonnen, kan dan een advies zijn.

Noten:
1 Oatley, K., Keltner, D., & Jenkins, J. M. (2006). Understanding emotions
Blackwell publishing.
2 Heijstek, M. & Makker, N. (2014) Werken met De Curve; in drie stappen
naar een uitdagend en evenwichtig dagprogramma. Amerpoort, Baarn

5. Voorspelbaarheid in gedrag en communicatie
Voorspelbaar gedrag van de begeleider helpt enorm. Niet de
ene dag vertrouwelijk en jolig zijn en daarmee vriendschappelijke rol innemen en de volgende dag sturend optreden in de
begeleiders-rol. Dit betekent dat je als team van begeleiders
afspraken moet maken om eenduidig te kunnen reageren op de
cliënt. Omdat een begeleider niet elke situatie van te voren kan
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WEETJE
ANGSTIGE GELAATSUITDRUKKING
Een wetenschapper die veel bezig is geweest met het kunnen herkennen van
emoties op iemands gezicht is Paul Ekman. Deze Amerikaanse hoogleraar publiceert al sinds 1969 over hoe emoties zichtbaar en herkenbaar zijn in gezichts
uitdrukkingen. Ekman is wellicht de enige wetenschapper rondom wiens persoon
een televisieserie is geschreven. Het personage Cal Lightman in de televisieserie
Lie to Me is gebaseerd op hem. In de serie worden Lightman en zijn team regel
matig ingehuurd door de overheid maar ook door bedrijven en particulieren om
de waarheid te achterhalen.
In de werkelijkheid gebruiken beveiligingsbedrijven inderdaad ook Ekmans werk.
Er worden miljoenen euro’s geïnvesteerd in technieken om gevaarlijke – extreem
agressieve of angstige – mensen via hun gezichtsuitdrukking uit een menigte te
plukken.
Paul Ekman en zijn collega David Matsumoto brachten emotionele gelaatsuitdrukkingen in kaart. De gezichtsuitdrukking die hoort bij de emotie angst is volgens hen:
> Wenkbrauwen zijn verheven.
> Bovenste oogleden zijn verhoogd.
> Lage kaak
> (Licht) geopende mond
> Opengesperde ogen, met een gespannen onderste ooglid.
Bron: Matsumoto D. & Ekman, P. (1988) Japanese and Caucasian facial expressions of
emotion (JACFEE) [Slides]. San Francisco, CA: Intercultural and Emotion Research
Laboratory, Department of Psychology, San Francisco State University
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HOOFDSTUK
Relaties

5
‘Bewust zijn van je eigen emoties en deze op de achter
grond plaatsen’. Dat is een handvat waar ik veel aan heb.
Het valt niet altijd mee om te werken met mensen met
een hechtingsstoornis. Ze kunnen heel fel en geïrriteerd
reageren op een vraag of opmerking. Soms raakt me
dat. Dat is voor mij het moment om een stapje terug te
doen. Anders worden mijn eigen emoties een spannings
bron voor hen. Met mijn collega’s hebben we de afspraak
om het op zulke momenten van elkaar over te nemen. Je
ziet aan de cliënt dat dat werkt. Door op zo’n gespannen
moment even iemand anders tegenover zich te krijgen,
ebt de heftige emotie weg.

Lotte Griffioen
begeleider bij Amerpoort in Bosch en Duin

Een ander handvat dat ik vaak gebruik bij een cliënt met
een hechtingsstoornis is: ‘Ongemerkt de regie voeren’.
Als ik bijvoorbeeld vraag of iemand wil gaan douchen,
kan daar bozig en onwillig op gereageerd worden. Als ik
in de buurt blijf, dan gaat hij zeker niet onder de douche.
Maar als ik na de vraag wegloop, dan doet hij het na een
tijdje wel uit zichzelf. Ik geef het kind op deze manier de
ruimte om zelf te kunnen beslissen. Maar doordat ik wel
sturing heb gegeven, voer ik toch de regie. Het ligt er
alleen niet zo dik boven op.”

S
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HOOFDSTUK 5:
Relaties

De tweede kernhulpvraag is: De cliënt gaat doorgaans alleen lichte,
oppervlakkige contacten aan en ervaart diepere of affectieve relaties als
bedreigend.

Een ingewikkelde opgave: een ondersteuningsrelatie aangaan
met een cliënt met een hechtingsstoornis. Begeleiders raken
hierdoor ook weleens teleurgesteld. In tijden van grote spanning blijk je niet te kunnen terugvallen op een ogenschijnlijk
opgebouwde relatie met de cliënt. Of begeleiders voelen zich
afgedankt wanneer iemand in wie ze veel hebben geïnvesteerd,
hen net zo makkelijk inwisselt voor een andere begeleider.
Een cliënt met een hechtingsstoornis ervaart ook de relatie met
een goedwillende begeleider snel als bedreigend. Terwijl dagelijkse begeleiding vaak onontkoombaar is door de verstandelijke
beperking. Maar begeleiders zullen toch op de een of andere
manier het contact moeten aangaan met alle onvermijdelijke
spanning die daaruit voortvloeit.
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5.1 O
 VERZICHT:
HERKENNEN VAN DE HULPVRAAG RELATIES
Affectieve relaties
De cliënt ervaart affectieve relaties als bedreigend. Affectieve
relaties zijn relaties waarin sprake is van affectie. Affectie zou je
kunnen uitleggen als genegenheid. Maar we gebruiken hier een
iets bredere definitie: iets voor iemand voelen. Met andere
woorden: affecties zijn: emoties die betrekking hebben op een
ander. In het geval van de begeleider en zijn cliënt zouden dit
kunnen zijn:

> ik ben bang voor je;
> ik ben boos op je;
> ik ben bezorgd over je;
> ik voel me onzeker bij je.

Dit soort gevoelens kunnen begeleiders krijgen door het gedrag
van de cliënt met een hechtingsstoornis. Maar die gevoelens
veroorzaken ook spanning bij de persoon die deze stoornis
heeft. Hij ervaart deze als bedreigend.
De begeleider kan zichzelf moeilijk verbieden om iets te voelen.
Soms wordt gesproken van een ‘affectief neutrale’ benadering.
Dit wordt wel eens uitgelegd alsof begeleiders zich emotieloos
of ongeïnteresseerd moeten opstellen. Dat is niet mogelijk. In
het werken met mensen is gevoel een belangrijk instrument dat
je niet kunt uitschakelen.
Een begeleider moet zich wel bewust zijn van zijn eigen affectie1.
Dat bewustzijn is er niet altijd. Dat kan liggen aan de cultuur
binnen een team of heeft een persoonlijke reden. Het herkennen
van de emoties die de cliënt bij je oproept is daarom belangrijk.
En dat deze affecties en emoties weer spanning oproepen bij de
cliënt met een hechtingsstoornis.

VOORBEELD:
Een beeldend voorbeeld van de impact van affecties zien we in de
documentaire ‘ Kinderen van de Hondsberg’, in de aflevering die
gaat over Celine; een meisje met een hechtingsstoornis. In de
openingsscène is Celine opstandig en verbaal agressief. Tijdens de
maaltijd glipt ze naar haar kamer. De begeleidster die haar komt
opzoeken, is dezelfde die in de woonkamer aanvaringen had met
Celine en daardoor zichtbaar geïrriteerd was geraakt. In de slaap
kamer van Celine gaat het daarom aanvankelijk weer mis. Celine
spuugt en schreeuwt naar haar. Dan wordt de begeleidster zich
bewust van haar eigen emoties. Het lukt haar echter om deze
gevoelens naar de achtergrond te plaatsen. Ze gaat op het bed zitten
en vraagt aan het spuwende meisje: Heb je weer onweer in je hoofd?
Vanaf dat moment zien we het gedrag van Celine veranderen. Ze

zakt op de grond en kruipt naar de begeleidster toe. Deze zingt een
liedje met haar. De scène eindigt met Celine die onder het bed door
naar de begeleidster kruipt om haar een kusje te geven.
We zien hier een begeleidster die zich weer kan richten op de cliënt
door haar eigen emoties naar de achtergrond te plaatsen.
Strenge, sturende begeleiders
De cliënt vindt het bedreigend als een begeleider te dichtbij
komt. Dit gebeurt ook als deze zich te sturend opstelt. Hij zit
dan te dicht op de huid van de cliënt. Dit kan gebeuren bij
begeleiders die sterk vanuit de regierol willen werken. Regie
nemen is weliswaar erg belangrijk bij deze cliënten. Maar een
begeleider moet in staat zijn dit ongemerkt te doen; de leiding
nemen, terwijl de cliënt dit niet zo ervaart.
De mate waarin de begeleider zich sturend opstelt, is vaak verbonden met de persoonlijkheid van de begeleider waarvan deze
zich niet bewust is. Bij het herkennen van deze hulpvraag is het
daarom belangrijk dat het team dit kritisch met elkaar bekijkt.
Videobeelden kunnen helpen bij dit bewustwordingsproces.

5.2 INZICHT: SPANNINGSBRON LOKALISEREN
Wanneer de begeleider in de praktijk herkent dat iemand moeite
heeft met affectieve of sturende begeleiders, gaat hij in de
tweede stap op zoek naar de spanningsbron die het gedrag uitlokt. Meestal zijn dit relaties met specifieke personen. Het
maken van een functionele analyse helpt om de spanningsbron
te vinden. Het daarbij niet zozeer om het identificeren van de
personen bij wie het mis gaat, maar om te ontdekken waardoor
de spanning oploopt in het contact met deze personen.
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Functionele analyse van gedrag: mijden en opzoeken
De functionele analyse van het gedrag begint hier ook door de
betekenis mijden of opzoeken toe te kennen aan gedrag. Op die
manier ontdek je welke relaties een (primaire of secundaire)
spanningsbron vormen en waarom.
Mijden van relaties of de diepgang in relaties kan de volgende
vormen hebben:
>w
 einig tot geen contact maken. Erg op zichzelf zijn. Contact
momenten met begeleiders zijn vooral functioneel. Vermijdt
diepgang in relaties;
>w
 einig tot geen contactgroei in de tijd. Het contact blijft op
het niveau van vlak na de kennismaking;
> s ociale opstelling, met iedereen wel een praatje aangaan en
heel onderhoudend zijn. Maar het blijft oppervlakkig; moeilijke of persoonlijke onderwerpen worden vermeden.
Gedrag dat hoort bij de spanningsbron opzoeken is:
> a antrekken en afstoten van de begeleider;
> t e dichtbij de begeleider komen, waardoor deze zich bedreigd
voelt;
> z oeken naar de zwakke plek van de begeleider;
> g eweld gebruiken tegen personen. Vaak tegen mensen die in
een relatie met hem staan; familie of vertrouwde begeleiders.
Door een functie toe te kennen aan het gedrag, wordt vaak
helder welke personen een spanningsbron zijn gaan vormen.

VOORBEELD:
In de werkplaats waar Claus werkt worden inpakwerkzaamheden
verricht. Claus werkt er al een aantal jaar en het is altijd erg goed
gegaan. Zijn begeleiders omschrijven hem als iemand die hard
werkt en amicaal omgaat met andere deelnemers. Een paar weken
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geleden is het echter helemaal misgegaan. Claus heeft zijn werk
begeleider aangevallen met een ijzeren staaf. Sindsdien zit hij thuis.
Het blijkt dat de problemen zijn begonnen na een verandering in
de werkwijze van de werkplaats een aantal maanden geleden.
Claus leek de nieuwe taken niet zo makkelijk op te pakken en maakte
veel fouten. De werkbegeleider Johan zegt zich al een tijdje aan
Claus te ergeren omdat die in zijn beleving expres verzaakte. Hij
maakte zich er kwaad over dat Claus de hele groep dupeerde door
niet om hulp te vragen. Johan zegt deze ergernis niet te laten merken
aan Claus. Een collega van Johan die een keer voor hem in had
gevallen had opgemerkt dat Claus bij haar veel minder fouten
maakte. Dat bevestigde Johan in zijn opvatting dat Claus hem zat ‘uit
te proberen’. Kort hierna gebeurde het incident met de ijzeren staaf.
Functie-analyse voorbeeld Claus
Door een functie aan het gedrag van Claus toe te kennen, wordt
duidelijk wat hier de spanningsbron is. Het expres fouten maken,
terwijl hij weet dat de begeleider zich er aan ergert, het aan
vallen van de begeleider met een ijzeren staaf, is gedrag met de
functie ‘het opzoeken van de begeleider’. De begeleider dacht
dat Claus niet merkte dat hij boos was en zich ergerde terwijl
Claus dit heel goed aanvoelde. Deze gevoelens van de begeleider
zijn in dit voorbeeld de spanningsbron. Het niet om hulp vragen
zou kunnen worden uitgelegd als mijden van de begeleider.

5.3 U
 ITZICHT:
HANDVATTEN VOOR DE BEGELEIDING
De handvatten die horen bij de kernhulpvraag Relaties staan
hieronder uitgewerkt. Eén van de doelen in de begeleiding van
een cliënt met een gehechtheidsprobleem zal moeten zijn: het

creëren van een werkbare ondersteuningsrelatie. De begeleider
moet de handvatten selecteren die hem helpen om de spannings
bron terug te brengen tot een hanteerbaar niveau.
1. Bewust zijn van eigen emoties van de begeleider, maar
deze op de achtergrond plaatsen
De begeleider moet zich bewust zijn van de emoties die de cliënt
bij hem oproept. Dit vraagt om zelfreflectie. Collega’s of anderen
kunnen hierbij helpen. Wanneer een begeleider van zichzelf
weet dat een cliënt bepaalde emoties bij hem oproept, kan hij
deze ook bewuster hanteren.
2. Het benoemen en erkennen van de emotie van de cliënt.
Emoties van de cliënt niet beoordelen (dat komt door...)
of veroordelen (dat is niet goed, want…)
Herkennen van eigen emoties is vaak moeilijk voor iemand met
een hechtingsstoornis. Emoties overkomen hem en hij ervaart
vaak chaos. Op zo’n moment kan hij de ander als bedreigend
ervaren. Wanneer de begeleider rustig blijft en de emoties voor
hem benoemt, wordt de ander minder spannend. Het is dan wel
belangrijk dat de begeleider niet meteen naar verklaringen of
redenen van de emoties gaat zoeken. De cliënt zal dat als afwijzing ervaren.
3. Ongemerkt de regie voeren: de cliënt het gevoel geven
dat hij zelf de regie blijft houden
Het gaat er niet om dat de cliënt leiding en gezag moet accepteren. Wat vaak goed werkt is oplossingen en plannen vastleggen waarvan de cliënt het gevoel heeft dat hij ze zelf heeft
bedacht of gekozen. Een methode die de begeleider hierbij kan
helpen is ‘oplossingsgericht werken met licht verstandelijk
beperkte cliënten2’. Deze methode leert de begeleider om zich
niet te focussen op de mogelijke oorzaken en klachten in het

verleden. Het gaat juist over het creëren van de door de cliënt
gewenste situatie in de toekomst en het vinden van oplossingen
die de cliënt helpen deze te bereiken. Door oplossingsgerichte
vragen te stellen richt de professional de aandacht op het doel,
de oplossingen en de competenties van de cliënt zelf. Deze
methode past bij het ongemerkt de regie voeren. Doordat de
begeleider oplossingsgerichte vragen stelt, wordt hij in de ogen
van de cliënt niet sturend. Door middel van de goede vragen
stellen en een duidelijk doel voor ogen hebben, heeft de begeleider in werkelijkheid wél de regie in handen.
4. De begeleider betrekt zichzelf niet in het conflict, maar
creëert een derde persoon
De cliënt heeft moeite met het aangaan van de relatie. Het is
daarom niet goed om sturing te geven vanuit de relatie: “Je
moet van mij….” Beter is het om te verwijzen naar een instantie
of persoon buiten de relatie: “Het moet niet van mij, maar het
mag niet van het reglement”. Hiermee kun je naast de cliënt
komen te staan in plaats van tegenover hem.

Noten:
1 Steemans, L. (2007) Omgaan met Rolverwarring, -verwachting,
-verstarring, vervulling in: Belie, E. de en Morisse, F.(red.)
Gehechtheid en gehechtheidsproblemen bij personen met een
verstandelijke beperking. Garant Amsterdam
2 Roeden, J. en Bannink, F (2007) Handboek oplossingsgericht werken
met licht verstandelijk beperkte cliënten. Harcourt, Amsterdam
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WEETJE
KINDEREN VAN DE HONDSBERG
– 13 JAAR LATER
In 1998 maakte filmmaker Roel van Dalen voor NCRV Dokument een
5-delige televisieserie over het observatiecentrum De Hondsberg in
Oisterwijk.
We waren altijd al benieuwd hoe het zou gaan met Céline, het meisje dat
met haar ontredderde uitstraling en moeilijke gedrag veel gevoelens
opriep bij het publiek. In ‘De Kinderen van De Hondsberg - 2011‘ zagen we
haar weer terug. Ze is inmiddels een jong volwassen vrouw. De documentairemaker zoekt haar opnieuw op. Het levert weer ontroerende beelden
op. In de documentaire zien we Celine enkel op haar kamer. Haar ouders
komen daar bij haar op bezoek. Het is heel leerzaam om haar ouders te
horen spreken over de manier waarop ze nu het contact met haar aangaan.
Ze laten het initiatief van toenadering bij Céline zelf liggen en komen niet
te dichtbij. De ouders gaan een puzzel maken en Celine zit op haar bed. Als
Celine zich veilig genoeg voelt, komt ze kijken. Ze wordt niet gepusht om
dichterbij te komen. De ouders gaan –zoals de moeder dat zegt- ‘veel meer
van haar uit’.
(bron: NCRV Dokument: Kinderen van de Hondsberg (2) – documentaire van Roel
van Dalen. Uitgezonden op 23 oktober, 2010)
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HOOFDSTUK
Geweten

Melissa Pothoven
begeleider bij Amerpoort in Amersfoort

6
‘Zorgen dat gewenst gedrag voor de cliënt iets oplevert’,
is een handvat dat Melissa Pothoven veel gebruikt. “We
gebruiken vooral sociale beloningen in de vorm van
complimenten en het positieve benadrukken. Maar ik
heb ook wel eens een beloningssysteem opgezet met
stickers. Daarbij moet je inderdaad uitkijken dat het
geen strafsysteem wordt. Dus nooit zeggen: je krijgt
geen sticker vandaag als je dit of dat niet doet. Verder is
het ook belangrijk om helder te zijn over controles die je
uitvoert. Bij één cliënt controleren we regelmatig op de
aanwezigheid van drugs op zowel vaste tijdstippen als
onverwacht. We zijn daarover duidelijk en daardoor
weet de cliënt waar hij aan toe is en zijn die controles
geen probleem.”

EWETEN

HOOFDSTUK 6:
Geweten

De derde kernhulpvraag is: De gewetensontwikkeling is achtergebleven.
De morele redenering is als volgt: Waaraan je lust beleeft, is goed; wat je
onlust geeft, is kwaad.

Het geweten is een innerlijk systeem dat ons handelen stuurt.
Het maakt voor ons onderscheid tussen goed en slecht gedrag.
Cliënten met een hechtingsstoornis hebben vaak een achter
gebleven gewetensontwikkeling. Een veilige gehechtheid helpt
bij een goede ontwikkeling van het geweten. Want de primaire
opvoeder speelt een belangrijke rol in het verinnerlijken van
geboden en verboden. De morele ontwikkeling van een mens
is onder te verdelen in 3 stadia en 6 fases1. Iemand met een
hechtingsstoornis is vaak blijven steken in het eerste (preconventionele) stadium. De morele redenering die daarbij hoort is:
waaraan je lust beleeft, is goed; wat je onlust geeft, is kwaad.

6.1 OVERZICHT:
HERKENNEN VAN DE HULPVRAAG GEWETEN
Geen schuldgevoel of berouw
In gesprekken merk je vaak de achtergebleven gewetensontwikkeling. De cliënt lijkt niet gevoelig voor opmerkingen als: “Je
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hebt iemand pijn gedaan…” of: “Je had met mij afgesproken
dat…”. Het geweten maakt gebruik van emoties als schuld en
berouw om aan te duiden welk gedrag verkeerd is. Een cliënt
met een hechtingsstoornis mist deze aanwijzingen en kent de
gevoelens van schuld en berouw niet echt.
Niet aan afspraken houden
Doordat het geweten onvoldoende is verinnerlijkt, kan iemand
zich moeilijk aan regels of afspraken houden op het moment dat
daarop geen toezicht is. Dit maakt de cliënt met een hechtings
stoornis in zekere zin onbetrouwbaar. Een vorm van controle
blijkt nodig te zijn.

VOORBEELD
In een woonvoorziening voor mensen met een lichte verstandelijke
beperking met verslavingsproblematiek gelden strikte regels.
Wanneer Simone vraagt om onderdak en begeleiding wordt duide
lijk afgesproken dat tijdens de opname gebruik van harddrugs niet
mag. Gebruikt zij toch, dan kan ze vertrekken.

Dergelijke afspraken vragen om controle. Wanneer er signalen zijn
dat Simone toch gebruikt heeft wordt gevraagd een urinecontrole
(UC) te doen. Simone ontkent het gebruik: “je vertrouwt me niet, je
beschuldigt me van drugsgebruik, eens een junk, altijd een junk”.
De begeleider gaat hier niet op in en staat erop dat Simone
meedoet aan de UC. Niet plassen ziet hij als een bekentenis, met
sancties als gevolg. Wel plassen geeft duidelijkheid zowel voor
begeleider als Simone. Vervolgens kan hij Simone hierin begeleiden,
want doorgaans geeft ze aan waar het mis ging. Voor Simone
wordt weer duidelijk dat er toezicht is.

6.2 INZICHT: SPANNINGSBRON LOKALISEREN
Iemand kan niet terugvallen op een goed ontwikkeld geweten
dat helpt bij het onderscheiden van goed en fout. Daarom is
morele sturing van buitenaf nodig. Maar de regels en het gezag
die deze morele sturing bieden, zijn de spanningsbronnen bij
deze kernhulpvraag.
Functionele analyse van gedrag: mijden en opzoeken
De (primaire of secundaire) spanningsbron kun je achterhalen
door een functionele analyse van het gedrag.
Het mijden van de spanningsbron zien we terug in het volgende
gedrag:
> l iegen over gedrag, de schuld bij anderen leggen;
> o ntkennen terwijl het wel gebeurd is;
> stiekem gedrag.
Gedrag om de spanningsbron op te zoeken:
> p rovoceren en uitdagen van begeleiders;
> a anvechten van gezag: “jij hebt niks over mij te zeggen!”;

> oppositioneel gedrag; juist als iets niet mag, het toch doen;
vijandig naar begeleiders.
Door een functie toe te kennen aan het gedrag, wordt vaak
helder welke regels of personen die regels stellen een spannings
bron zijn gaan vormen.

VOORBEELD:
In de woning van Floris is geld gestolen van een begeleider die daar
werkt. Zijn portemonnee is verdwenen uit zijn jaszak, terwijl deze
in het kantoortje van de begeleiding lag. Op dat moment waren er
geen andere mensen in huis. Dus het moet één van de bewoners het
gedaan hebben. De begeleider roept de bewoners bij elkaar en
vraagt wie zijn portemonnee heeft. Floris en de andere bewoners
ontkennen dat ze er iets mee van doen hebben. Een paar dagen
later wordt de lege portemonnee echter gevonden op Floris zijn
kamer. Hiermee geconfronteerd vertelt Floris dat iemand anders hem
daar heeft neergelegd en geeft twee huisgenoten de schuld van de
diefstal. De andere bewoners weten echter haarfijn te vertellen dat
Floris de portemonnee heeft gestolen en dat hij hierover luidkeels
heeft opgeschept. De begeleider gaat met Floris in gesprek. Floris
ontkent niet langer, maar schreeuwt tegen de begeleider dat het zijn
eigen schuld is. En dat niemand hem wat kan maken. Zeker de be
geleiders niet: die moeten niet denken dat ze de baas zijn over hem.
Functie-analyse voorbeeld Floris
De spanningsbron die in het voorbeeld het gedrag uitlokt is de
spanningsbron die de begeleider in het leven riep toen hij zijn
gezag gebruikte en een beroep deed op het besef van de regels
bij de bewoners. We zien dat Floris ontkent en later ook een
verhaal verzint. Dit is mijden van die spanningsbron. Het roepen
dat niemand hem wat kan maken is het opzoeken van het gezag
van de begeleiders in de woning.
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6.3 U
 ITZICHT:
HANDVATTEN VOOR DE BEGELEIDING

> een systematisch beloningsysteem;
> sociale beloningen (bijv. compliment, knuffel, een duim
opsteken);

Het doel van de begeleiding is ondersteunen van de achter
gebleven gewetensontwikkeling. De handvatten die hierbij
horen:
1. Regels minimaliseren, zichtbaar en vindbaar maken
Veel regels maken het voor zowel begeleider als cliënt moeilijker.
Daarom is het belangrijk deze te minimaliseren. Een overzichtelijk aantal regels die duidelijk zichtbaar of vindbaar zijn, ver
minderen de spanningsbron en confronteren de cliënt minder
met zijn gebrek aan gewetensontwikkeling.
2. Helder zijn over de controles die worden uitgevoerd.
(‘zichtbare flitspalen’)
Om conflicten te voorkomen moet de begeleider open zijn
over de controles. Voorspelbare controles geven iemand de
mogelijkheid om zich aan de regels te houden. Net zoals automobilisten zich beter aan de maximumsnelheid houden als er
zichtbare flitspalen staan. Als je weet dat je gecontroleerd
wordt, beïnvloedt dat je gedrag.
3. Alleen afspraken maken waar controle of toezicht kan zijn.
De cliënt heeft controle nodig. Controleren kan alleen op die
gebieden waarop de begeleider zicht heeft. Maak daarom geen
regels of afspraken over zaken waarop je geen controle of toezicht kunt organiseren.
4. Zorgen dat gewenst gedrag voor de cliënt iets oplevert.
Het past bij het morele ontwikkelingsniveau van de cliënt dat
goed of gewenst gedrag hem iets oplevert. Dit kan door middel
van:
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> verdienen van privileges.
Omdat de cliënt geen gewetensontwikkeling heeft door
gemaakt, weet hij soms niet welk gedrag goed of fout. De begeleider kan hem helpen door hem te complimenteren en goed
gedrag te benoemen. Beloningen kunnen ook systematischer
worden ingesteld wanneer er een duidelijke afspraak over
gedrag is gemaakt. Zoals: geen nieuwe spullen via internet
bestellen, of: niet de begeleider de deur wijzen tijdens een
begeleidingsgesprek. Na een afgesproken termijn volgt een
beloning. Verschillende soorten beloningen zijn mogelijk:
materieel of samen iets leuks gaan doen. Dat laatste is ook weer
goed voor de relatie.
Let op: Laat je beloningsysteem niet verworden tot strafsysteem.
Een beloningssysteem kan snel verworden tot strafsysteem. De
beloning dat een cliënt een uur eerder weg mag bij zijn werk als
hij niet agressief is geweest, wordt een straf als dit wordt
gebracht als: “Je moet vandaag blijven tot 17.00 uur, omdat je
ruzie heb gehad.” Het is de toon die de muziek maakt.

Noten:
1 Kohlberg, L.(1981). Essays on Moral Development, Vol. I: The Philosophy
of Moral Development. San Francisco, CA: Harper & Row

WEETJE
HET MAAKBARE GEWETEN
In een driedelige podcastserie van VPRO Dorst ‘Het Maakbare Geweten’
gaan programmamakers Ruben Pest en Robin van Gelder op onderzoek
naar de werking en maakbaarheid van het geweten: “dat onbegrijpelijke
mechanisme dat zomaar voor ons beslist over goed en kwaad”. In hun podcast spreken ze met de Amerikaanse Beth Thomas. Thomas is bekend geworden van de documentaire Child of Rage, waarin filmopnames te zien
zijn van een jonge Beth Thomas (6 jaar oud) die aan de therapeut vertelt
hoe ze de hond pijn doet met een scherpe naald, hoe ze vogeltjes doodknijpt en dat ze van plan is haar broertje te vermoorden. Dat laatste is niet
enkel een fantasie, want ze heeft hem al zo hard met zijn hoofd tegen de
grond geslagen dat hij naar de eerste hulp moest.
In de podcast bespreekt ze hoe ze door verwaarlozing en mishandeling als
klein kind een hechtingsstoornis had ontwikkeld en dat daardoor haar geweten niet goed werkte en ze geen empathie kon ervaren.
Bron: VPRO Dorst: Het maakbare geweten - podcast van Ruben Pest en Robin van
Gelder. Aflevering ‘Vertrouw jij je geweten?’ van 25 maart 2018.
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HOOFDSTUK
Overlevingsgedrag

7
‘Iets aanreiken waarop je wel controle kunt uitoefenen’,
over dit handvat vertelt Sander Meijer. Een cliënt kreeg
nieuw werk en was aanvankelijk blij en positief daar
over. Maar langzaam kwam er onrust. Ze begon te klagen
over pijntjes, ongesteldheid, verkoudheid. Van extreem
vrolijk werd ze nu negatief. Het bleek dat ze in het begin
schijnaanpassing vertoonde op het werk. Ze wilde daar
de controle houden door zich positief op te stellen. Dat
kostte zoveel energie, dat het op een gegeven moment
spaak liep.

Sander Meijer
begeleider bij Amerpoort in Baarn

In een gesprek daarover kwam ze tot een woede-uit
barsting. We spraken daarop met haar af dat wij als
begeleiders de regie nemen. Wij nemen het over van je,
die stress. We maken samen een lijst met punten die je
dwars zitten en zullen die op het werk bespreken. Dat
bleek al niet meer nodig. Door het maken van de lijst
verdween haar onrust. We hebben haar op deze manier
de controle teruggegeven. Als er nou nog een keer wat
is, dan maken we samen een brief voor op je werk. We
laten haar controle ervaren, maar geven ook de zeker
heid dat wij naast haar blijven staan.”
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HOOFDSTUK 7:
Overlevingsgedrag

De vierde kernhulpvraag is: De cliënt heeft ‘survivors’-gedrag. Hij houdt
zich staande door de wereld om zich heen constant onder controle te
houden.

Iemand met een hechtingsstoornis kan zich in een nieuwe,
bedreigende situatie soms vrij makkelijk aanpassen. Dit wordt
afgewisseld met periodes of momenten van agressief en on
redelijk gedrag. Dit grillige gedrag komt door schijnaanpassing.
Ogenschijnlijk past de cliënt zich makkelijk en snel aan, maar in
werkelijkheid probeert hij zich slechts staande te houden vanuit een allesoverheersende angst voor de vijandige wereld. De
manier hoe hij zich staande probeert te houden is te vergelijken
met overlevingsgedrag. Het blijkt dat de mens in staat is om
boven zichzelf uit te stijgen en te doen wat nodig is wanneer
sprake is van (levens)bedreigende situaties.
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7.1 OVERZICHT: HERKENNEN VAN DE HULPVRAAG
OVERLEVINGSGEDRAG
Controle proberen te houden
Overlevingsgedrag kun je herkennen aan de manier hoe iemand
met zijn omgeving omgaat. Hij zal proberen om deze onder
controle te houden. Wil grip houden en kan zich daardoor
dominant of sturend opstellen. Hij wil precies weten wat er
gaat gebeuren en daarop invloed uitoefenen.
Hij kan zich bijvoorbeeld in een woonvoorziening de begeleiderrol toebedelen en zich met veel dingen bemoeien. Maar soms
zie je het juist terug in de manier waarop de cliënt zijn wereld
klein en voorspelbaar houdt.

Het initiatief bij zichzelf leggen
Dat een cliënt zich staande probeert te houden en de controle
wil houden, merk je ook in sociale contacten. De cliënt zal het
initiatief in bij zichzelf willen houden. Hij stapt liever zelf op
iemand af dan dat hij wacht tot diegene zich aan hem komt
voorstellen. Hij stelt veel vragen en komt niet graag voor verrassingen te staan. Dat maakt op anderen een goede en sociale
eerste indruk.
Masculiniteit: hiërarchisch denken
Uit dit basisprincipe van controle en initiatief is ook te ver
klaren waarom iemand met een hechtingsstoornis een sterke
masculiniteit heeft ontwikkeld. Masculiniteit betekent: zichzelf
associëren met winnaars en een afkeer hebben van verliezers
en zwakken. Cliënten met een hechtingsstoornis hebben dan
ook vaak een hiërarchisch wereldbeeld. Mensen die in hun ogen
zwak zijn of laag in de pikorde; gehandicapten, schoonmakers,
bejaarden; worden soms ook door hen geïntimideerd. Terwijl
mensen die in hun ogen sterk zijn of belangrijk; de manager,
de arts, de vriend met veel geld, kunnen rekenen op een veel
vriendelijker benadering.
Hierbij hoort ook dat iemand ‘niets terug doen’ zwak vindt. Niet
reageren op provocaties of negatieve acties van anderen is dan
ook onmogelijk voor de cliënt met een hechtingsstoornis. Je
kunt iemand daarbij wel leren om assertieve in plaats van agressieve oplossingen te kiezen.

VOORBEELD
Johan is altijd erg aanwezig op feestjes. Wanneer een andere cliënt
zijn verjaardag viert is hij van de partij en al snel druk in gesprek
met de familieleden van de jarige. Het valt de begeleider wel op dat
Johan zelf de mensen uitkiest met wie hij een praatje gaat maken

en er zelf op af stapt. Op moment dat een andere gast hem
aanspreekt, is hij minder toeschietelijk en wordt het gesprek snel
beëindigd. Er zijn die avond wat mensen die bedienen en één van
hen, een gekleurde vrouw, laat per ongeluk een glas bier vallen
waarvan er een gedeelte op Johans blouse terecht komt. Johan
reageert onmiddellijk agressief. Hij scheldt de serveerster uit voor
‘zwarte k***hoer’. De sfeer wordt meteen gespannen. Met veel
moeite lukt het de begeleider om Johan naar zijn eigen flat te
krijgen. Dit lukt echter niet voordat de begeleider beloofd heeft
om morgen samen met hem een klachtbrief te schrijven naar het
cateringbedrijf.

7.2 INZICHT: SPANNINGSBRON LOKALISEREN
De cliënt probeert de wereld constant onder controle te houden.
De spanningsbron hierbij zijn gebeurtenissen waarin controleverlies optreedt.
Functionele analyse van gedrag: mijden en opzoeken
Welke gebeurtenis wordt ervaren als controleverlies is niet altijd
even duidelijk. Een functionele analyse van het gedrag helpt om
de (primaire of secundaire) spanningsbron te vinden.
Door het mijden van controleverlies, probeert iemand controle
te krijgen door:
> dwangmatig gedrag of rituelen om zichzelf onder controle te
houden;
> d ominant of bazig gedrag of toont zich juist overdreven behulp
zaam om op die manier controle over de situatie te krijgen;
> in je eentje initiatieven nemen en samenwerking vermijden.
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Bij het opzoeken van de spanningsbron gaat het erom controleverlies te veroorzaken of te vergroten:
> c haos creëren in eigen dag- of weekagenda;
> o nrust stoken, waardoor chaos ontstaat bij de mensen in zijn
omgeving;
> o rde verstoren, waardoor onhoudbare situaties ontstaan.
Door een functie toe te kennen aan het gedrag, wordt vaak
helder door welke gebeurtenis de cliënt controleverlies ervaart.

VOORBEELD:
Saskia werkt in een lunchroom waar mensen met een verstande
lijke beperking werken. Vanwege bezuinigingen moet deze lunch
room worden gesloten. Cliënten krijgen een andere dagbestedings
plek. Tijdens een bijeenkomst in mei kregen de cliënten dit te horen
van de directeur.
In september moet iedereen een nieuwe dagbestedingsplek hebben.
Voor Saskia is het echter lastig om een passende plek te vinden. In
het begin vraagt Saskia iedere dag aan haar persoonlijk begeleider
Harry of hij al iets heeft gevonden. Ze wil daar alvast gaan kijken.
Maar er is nog niets gevonden en ze zijn nog druk bezig met zoeken,
vertelt Harry haar. Saskia legt zich daar niet bij neer en zegt dat hij
naar de directeur moet gaan om het te regelen. Anders zal zij dat
zelf wel doen. In een gesprek legt Harry uit dat de directeur er ook
niets aan kan veranderen en dat ze vanzelf iets te horen zullen
krijgen.
In de weken die volgen, wordt Saskia steeds onhandelbaarder. Dit
eindigt met een vervelend incident, waarbij Saskia hete thee over
een andere cliënt gooit. Hierop wordt besloten dat Saskia voortijdig
weg zal gaan bij de lunchroom en ze ergens anders tijdelijk dagbe
steding zal krijgen.
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Functie-analyse voorbeeld Saskia
De spanningsbron die het gedrag uitlokt in dit voorbeeld is het
controleverlies dat ontstond omdat Saskia niet weet waar ze
aan toe is. Aanvankelijk probeert ze die spanningsbron te mijden
door controle op de situatie te houden. Als het controleverlies
sterker wordt, zoekt ze de spanningsbron op door een onhoudbare situatie te creëren.

7.3 UITZICHT:
HANDVATTEN VOOR DE BEGELEIDING
De handvatten die horen bij de kernhulpvraag overlevings
gedrag staan hieronder uitgewerkt. De begeleider zal de cliënt
moeten ondersteunen met het grip houden en de handvatten
selecteren die de cliënt helpen om meer controle te ervaren.
1. Iets aanreiken waarop je wel controle kunt uitoefenen
Gebeurtenissen waarin controleverlies optreedt, zijn onver
mijdelijk. Zaken als een verbouwing, een ziekte, nieuwe medebewoners of collega’s. Dat moet je leren accepteren. Daarbij
helpt het om in dergelijke situaties iets te bieden waarop een
cliënt wél invloed kan uitoefenen. Zoals het laten bijwonen
van een informatiebijeenkomst of zelf uitzoeken van nieuwe
meubels.
2. Aanreiken van handvatten voor gewenst, proactief en
assertief gedrag
Vanuit zijn neiging om grip te houden zal de cliënt altijd moeten
reageren op vermeende aanvallen. De begeleider kan hem
andere oplossingen leren kiezen. Zo kan iemand leren om
ergernissen op een bewonersvergadering te melden, in plaats
van meteen verhaal te gaan halen. Of de begeleider kan voor-

stellen een brief te sturen naar de directeur van de supermarkt,
in plaats van de caissière uit te schelden die gevraagd heeft of
ze even in zijn tas mocht kijken.
3. Begeleiders moeten uitstralen dat ze controle hebben
De cliënt zal zich prettiger voelen bij mensen die uitstralen dat
ze ‘in control’ zijn. Onzekere personen vormen een bedreiging.
Als begeleider kun je wel aangeven dat je iets niet weet, maar
daarbij vertel je meteen wat je gaat doen om dat op te lossen.
4. Aansluiten bij hiërarchische opvattingen
De cliënt heeft vaak een hiërarchische opvatting over de
mensen die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding. Dat is
vervelend voor de begeleider die “laag in de pikorde” staat.
Tegelijkertijd kun je gebruik maken van deze opvatting. Door
bijvoorbeeld de manager een rol te geven, kun je bepaalde
zaken gedaan krijgen bij de cliënt die een ‘gewone’ begeleider
niet voor elkaar krijgt.

WEETJE
EXPERIMENT IN VS
Jaap van der Wijk schrijft als ervaringsdeskundige
op zijn weblog het volgende over survivors
gedrag. “Survivors-gedrag zien we soms plotseling tevoorschijn komen wanneer het kind zich in
een situatie bevindt waarin het op zichzelf wordt
teruggeworpen, bijvoorbeeld wanneer het zelf
de weg moet terugvinden. Het lijkt dan ineens
een extra hulpbron te kunnen aanboren om de
chaotische wereld onder controle te krijgen. Het
heeft me vaak doen denken aan de experimenten
die men vooral in de Verenigde Staten doet met
psychiatrische patiënten die lijden aan schizo
frenie. Deze mensen worden meegenomen op
kamp waarbij ze meestal met één begeleider onder barre omstandigheden in de bergen moeten
zien te overleven. Ze gaan zich dan vaak volkomen
‘normaal’ en zelfs bijzonder inventief gedragen,
zolang het experiment duurt. Eenmaal terug in
de inrichting vallen ze snel terug.”
(Bron: “Geslagen maar niet verslagen” Weblog van
Jaap van der Wijk: 11 februari 2011 bij WordPress,)
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HOOFDSTUK
Stress

Mark Wanschers
psychomotorisch therapeut bij
Amerpoort in Baarn

8
Lichamelijke inspanning kun je op verschillende
manieren inzetten. Zwemmen, rennen, op de home
trainer bewegen. Maar ook schommelen of op een tram
poline springen met de juiste intensiteit. Fysiek bezig
zijn kun je ook tijdens het werken integreren.
Lichamelijke inspanning kan helpen bij het tijdig laten
afvloeien van stress. De achterliggende gedachte bij het
bewegen is ook dat je meer in je lichaam komt te zitten
en in het hier en nu, waardoor negatieve gevoelens naar
de achtergrond verdwijnen. Belangrijk voor mensen
met een hechtingsstoornis is om het kleinschalig en
voorspelbaar te houden. Lichamelijke ontspanning is
ook een mogelijkheid. Zelf heb ik ervaring met adem
halingsoefeningen. Je kunt dat samen oefenen, waarbij
de cliënt het uiteindelijk zelfstandig leert te doen met
behulp van een stappenplan.
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HOOFDSTUK 8:
Stress

De vijfde kernhulpvraag is: De cliënt heeft meer stress dan gemiddeld en
raakt dit minder makkelijk kwijt via de ‘normale’ weg van contact en
geborgenheid.

Definities van stress zijn er veel. Hier definiëren we het als: een
lichamelijke reactie die ontstaat als iemand psychisch zwaar
belast wordt. Stress ontstaat als iemand niet meer in staat is te
voldoen aan een taak of de eisen van de omgeving. Zoals eerder
beschreven is een hechtingsstoornis in de basis een probleem
van stressregulatie. De handvatten voor de begeleiding richten
zich op de lichamelijke gevolgen van stress.

hoofdstuk 4; de fysieke angstequivalenten). Maar de lichamelijke gevolgen van langdurige stress worden echter meer door
het hormoon cortisol bepaald . Dit hormoon zorgt voor lichamelijke verschijnselen als gespannen spieren, hartkloppingen,
hoofdpijn, transpireren, benauwdheid, trillen, duizeligheid en
misselijkheid. Cortisol onderdrukt het immuunsysteem laat de
bloedsuikerspiegel stijgen. In de praktijk is deze kernhulpvraag
dan ook te herkennen aan de lichamelijke conditie

8.1 OVERZICHT:

VOORBEELD

HERKENNEN VAN DE HULPVRAAG STRESS
Lichamelijke verschijnselen
We hebben het hier dus over stress als lichamelijk verschijnsel.
Stress is een ingewikkeld lichamelijk proces waarin verschillende stoffen een rol spelen. De snelle reactie van een lichaam
op een bedreiging is die van de aanmaak van adrenaline.
Adrenaline zorgt ook voor lichamelijke gebeurtenissen (zie
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Aseem moet van zijn ouders elke dag schone kleding aantrekken
omdat hij zo zweet. Daartegen verzet hij zich. Zijn ouders maken
zich er ook zorgen over dat Aseem zo veel op bed ligt. Bijna het
hele weekend slaapt hij. De begeleider legt uit dat Aseem veel stress
opbouwt en daardoor veel zweet en slaapt. Hij vertelt ook dat
Aseem tegenwoordig een abonnement op de sportschool heeft en
drie keer in de week naar de fitness gaat. Sindsdien lijkt Aseem
energieker. Hij slaapt minder en zijn hoofdpijn is afgenomen.

Prikkelbaarheid
Stress maakt mensen prikkelbaar. Ze kunnen korzelig reageren
op relatief kleine gebeurtenissen. Ze zijn snel geagiteerd en
emotioneel. Bij cliënten met gehechtheidsproblematiek is deze
verhoogde prikkelbaarheid vaak ook merkbaar.

8.2 INZICHT: SPANNINGSBRON LOKALISEREN
Relatief kleine gebeurtenissen kunnen leiden tot overtrokken
reacties doordat het lichaam door de stress niet in optimale
conditie is. Het maakt ook dat milde lichamelijke ongemakken
zoals spierpijn en verkoudheid leiden tot een ziek gevoel.
Lichamelijke klachten; klein of groot; vormen hier de spannings
bron.
Functionele analyse van gedrag: mijden en opzoeken
Op het moment dat er veel stress-gerelateerd gedrag optreedt,
is het goed om de spanningsbron te achterhalen. Een functionele
analyse van het gedrag helpt om de (primaire of secundaire)
spanningsbron te vinden.
Gedrag dat hoort bij het mijden (niet willen voelen) van
lichamelijke klachten:
> veel slapen;
> lichamelijke inspanning vermijden;
> verdoving met drank of drugs.

Door een functie toe te kennen aan het gedrag, wordt helder
welke lichamelijke klachten de spanningsbron vormen.

VOORBEELD:
Het gaat niet goed met Patrick. Hij wil regelmatig niet naar zijn
werk en geeft allerlei kwaaltjes, zoals griep en verkoudheid, aan als
reden. Hij ziet er slecht uit, vinden ook de begeleiders. Patrick wil
er niet over praten en wil ook niet naar de huisarts. Nadat Patrick in
een weekend een keer veel te veel had gedronken en hij op maandag
te slap op zijn benen staat om te gaan werken, haalt de begeleider
hem over om toch naar de huisarts te gaan. De huisarts consta
teert dat Patrick een vervelende ontsteking heeft onder zijn oksel.
De huisarts stuurt hem voor controle door naar een dermatoloog.
Hoewel de huisarts hem gerust probeerde te stellen, lijkt Patrick
toch in paniek te raken. Die avond snijdt hij in zijn onderarmen.
Iets wat hij al jaren niet meer had gedaan.
Functie-analyse voorbeeld Patrick
Door het toekennen van een functie aan het gedrag, kunnen we
de spanningsbron achterhalen. De functie van Patrick’s gedrag
is eerst mijdend: zichzelf verdoven met alcohol. Daarna op
zoekend in de vorm van automutileren. De spanningsbron is in
eerste instantie de ontsteking die Patrick waarschijnlijk al lang
had opgemerkt, maar waarover hij niets zei. Wanneer de huisarts hem doorstuurt ter controle wordt de spanningsbron heel
erg groot. Patrick associeert ziekenhuis met allerlei nare en
dodelijke ziektes.

De spanningsbron opzoeken:
> g evaar opzoeken, thrillseeking (voor de kick gevaarlijke
dingen doen);
> automutileren.
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8.3 U
 ITZICHT:
HANDVATTEN VOOR DE BEGELEIDING
De begeleider reikt middelen aan om stress te laten afvloeien.
1. Lichamelijke inspanning
Sporten kan helpen om stress te verminderen. Het selecteren
van een passende sport voor de cliënt met een hechtingsstoornis
is vaak wel een zoektocht. Een teamsport ligt niet voor de hand
vanwege de vele interacties die daarin plaats zullen vinden.
Vechtsporten zijn ook niet praktisch. Andere sporten zoals
zwemmen en fitnessen zijn wel uitstekend geschikt. Lichamelijke
beweging hoeft niet direct in club- of verenigingsverband
plaats te vinden. Wandelen en fietsen als woon-werkverkeer
zijn ook mogelijkheden. Of lichamelijke inspanning in het werk.
2. Lichamelijke ontspanning
Massage, haptonomie of saunabezoek kan helpen de spierspanning te verminderen en ontspanning te geven. Doorgaans
zijn interventies die gepaard gaan met lichamelijke aanraking
niet heel geschikt. Het fysieke contact is spanningsvol voor deze
cliënten. Ook is het moeilijk voor hen om zich hieraan ‘over te
geven’. Wanneer bijvoorbeeld massage in een meer klinische
setting plaats vindt is onze ervaring dat het wel toepasbaar is.
De professionele setting garandeert dan een zekere afstand en
dat is noodzakelijk voor de cliënt om te kunnen ontspannen.
3. Ontladen door muziek, dans of toneel
Muziek, dans of toneel kan helpen om lichamelijk te ontladen.
Het is wel heel belangrijk om hierbij aan te sluiten bij de belevingswereld van de cliënt. Ontladen door middel van muziek
kan zowel op keiharde house muziek als Nederlandstalige meezingnummers.
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WEETJE
HYPOTHALAMUS-HYPOFYSE-BIJNIERSCHORS-AS
Stress
prikkel

Sympathisch
zenuwstelsel

A, NA

Hersencentra

Hypothalamus

CRH

Hypofyse
voorkwab

acth

Bijnier Bijnier
merg Schors

Cortisol

Stress is een ingewikkeld lichamelijk proces dat blijkt
ook wel als je de volgende tekst vol ingewikkelde
medische termen leest:
“Een stressrespons komt via twee verschillende zenuwbanen tot stand. Er is een snelle reactie van het autonome
zenuwstelsel, en een langzamer reactie. De langzame
route wordt ook wel hypothalamus-hypofyse-bijnierschors-as genoemd. Hierbij spelen drie stoffen een rol.
De stressprikkel bereikt de hypothalamus. Deze produceert een peptide, CRH geheten. Dit stimuleert de voorkwab van de hypofyse tot productie van het hormoon
ACTH, dat op zijn beurt de bijnierschors stimuleert tot
productie van corticosteroïden waaronder het stresshormoon cortisol. Cortisol wordt gezien als een stof die
het lichaam helpt om energie te mobiliseren, waardoor
men beter opgewassen is tegen bedreigende situaties.”
(Bron: Albert Kok at nl. wikipedia)
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HOOFDSTUK
Werkbladen en
teambijeenkomsten

9

ARGOS is een methode waarmee je met een team in drie stappen komt
tot passende handvatten. Met werkbladen kun je aan de slag met je
team. Aanbevolen wordt om dit in drie teambijeenkomsten te doen, voor
elke stap één bijeenkomst. De werkbladen zijn ook beschikbaar op
www.argosmethode.nl

Bijeenkomst 1:
Met behulp van werkblad 1 (Overzicht) ga je proberen om de
hulpvraag te herkennen die achter het gedrag van de cliënt
schuilgaat. Voorafgaand aan de eerste teambijeenkomst kunnen
de teamleden alvast de volgende drie vragen beantwoorden.
1. Is er bij de cliënt sprake van een diagnose hechtingsstoornis
of is er enkel sprake van vermoedens van hechtingsproblematiek? Wie stelde de diagnose en wanneer? Of: wat zijn de
redenen waarom wordt gedacht aan hechtingsproblematiek?
2. Wat is bekend over de vroege kindertijd van de cliënt? Welke
gebeurtenissen of omstandigheden hebben bijgedragen aan
de verstoorde gehechtheid?
3. Welk gedrag zorgt ervoor dat jij knelpunten ervaart in de
dagelijkse begeleiding van deze cliënt?
Tijdens deze bijeenkomst vul je met elkaar werkblad 1 in.

Bijeenkomst 2:
Met behulp van werkblad 2 (Inzicht) maak je een functionele
analyse van het gedrag. Door een functie toe te kennen aan het
gedrag, probeer je de spanningsbron te achterhalen die bij dat
gedrag hoort. Door hierover met elkaar in gesprek te gaan, kun
je erachter komen wat de primaire en secundaire spanningsbron is.
Let wel: de functionele analyse is een hulpmiddel. Het doel is
het vinden van de spanningsbron. Gebruik deze teambijeenkomst dus vooral om met behulp van werkblad 2 de spanningsbron te achterhalen en niet om heel lang te discussiëren of
bepaald gedrag als mijdend of opzoekend gezien moet worden.
Bijeenkomst 3:
Met behulp van werkblad 3 (Uitzicht) ga je passende hand
vatten selecteren en concreet uitwerken. Het is belangrijk dat
je de handvatten laat aansluiten op de spanningsbronnen.
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Waarbij de meeste aandacht gaat naar de primaire spanningsbron.
Het wegnemen van de spanningsbron is nooit het doel van de
handvatten. Ze zijn bedoeld om de spanningsbron te kunnen
hanteren.
Tot slot…
Cliënten met een hechtingsstoornis stellen aan hun begeleiders
een ingewikkelde hulpvraag. De stoornis kan leiden tot gedrags
problemen die een team van begeleiders handelingsverlegen
kunnen maken. Op zo’n moment is het moeilijk om de knoop te
ontwarren van in elkaar verstrengelde gevoelens, knelpunten
en problemen. De methode ARGOS geeft niet de oplossing
voor alle problemen. Het is ook geen methode die er voor kan
zorgen dat de cliënt geneest van zijn hechtingsstoornis. Het is
wel een methode die je kan helpen om beetje bij beetje de
knoop te ontrafelen en overzicht en inzicht te krijgen in het
gedrag. De handvatten kunnen helpen om te werken naar een
situatie waarin er uitzicht is voor de cliënt. Want als er geen
uitzicht is, raakt de cliënt uit zicht.

60

Methode ARGOS

Werkblad 1: Overzicht

ANGST

Wat gebeurt er?

Kruis het gedrag aan wat je herkent en schrijf er wat
voorbeelden bij.

De cliënt heeft existentiële
angst; Alles en iedereen
wordt ervaren als bedreiging.

Angst is herkenbaar in:

Knelpunt:
ja/nee?

Gedrag:
Fysieke angstequivalenten:

RELATIE

GEWETEN

OVERLEVING

De cliënt gaat doorgaans
alleen lichte, oppervlakkige
contacten aan en ervaart
diepere of affectieve
relaties als bedreigend.

De cliënt heeft moeite met de volgende relaties:

De gewetensontwikkeling
is achtergebleven.
De morele redenering van
de cliënt is: waar je lust aan
beleeft, is goed; wat je
onlust geeft, is kwaad.

De client heeft een achtergebleven gewetensontwikkeling,
dit is herkenbaar door:

De cliënt heeft ‘survivors’gedrag. Hij houdt zich
staande door de wereld om
zich heen constant onder
controle te houden.

Overlevingsgedrag is te herkennen in het volgende gedrag:

Affectieve relaties
Strenge en sturende begeleiders

Geen schuldgevoel of berouw tonen
Niet aan afspraken houden

De omgeving onder controle proberen te houden
Het initiatief bij zichzelf leggen
Masculiniteit: hiërarchisch denken

STRESS

De cliënt heeft meer stress
dan gemiddeld en raakt dit
minder makkelijk kwijt via
de ‘normale’ weg van
contact en geborgenheid. .

De stress is merkbaar in:
Lichamelijke verschijnselen
Prikkelbaarheid
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Werkblad 2: Inzicht
spanningsbron
ANGST

Waar zijn er teveel
prikkels?

mijden
Zich terugtrekken
Obsessief gedrag
Eenzijdige belangstelling
Moeite met veranderingen
………………................................

opzoeken
 oortdurend nieuwe prikkels opzoeken.
V
Voortdurend wisselen van werkplek/
opleiding/vrienden.
Allerlei nieuwe activiteiten starten
Kapot maken van bezittingen van zichzelf
of van anderen
………………................................

Wat is de functie van het gedrag voor de cliënt?
RELATIES

Welke relaties
komen te dichtbij?

Geen diepe relaties aangaan
Geen contactgroei
Oppervlakkig blijven in contacten.
………………................................

Aantrekken en afstoten
Te dichtbij willen komen
Iemands zwakke plek zoeken
Geweld gebruiken naar mensen
die in een relatie met hen staan
………………................................

Wat is de functie van het gedrag voor de cliënt?
GEWETEN

Waar ligt er teveel
nadruk op regels en
gezag?

Liegen
Ontkennen
Stiekem gedrag
………………................................

Provoceren
Gezag aanvechten
Oppositioneel gedrag: juist als iets niet
mag het toch doen
………………................................

Wat is de functie van het gedrag voor de cliënt?
OVERLEVING

Waardoor ervaart
de cliënt controle
verlies?

Zich zelf onder controle houden:
Dwangmatig gedrag of eigen rituelen.
Bazig dominant gedrag
Overbezorgd of overdreven behulpzaam
gedrag
Alleen initiatieven nemen; samenwerking
mijden
………………................................

Chaos creëren
Onrust stoken
Onhoudbare situaties creëren
………………................................

Wat is de functie van het gedrag voor de cliënt?
STRESS

Welke lichamelijke
klachten geven de
cliënt spanning?

Veel slapen
Vermijden lichamelijke inspanning
Zichzelf verdoven: drank, drugs
………………................................

Wat is de functie van het gedrag voor de cliënt?
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Automutileren (zichzelf beschadigen)
………………................................

Werkblad 3: Uitzicht
Wat moet je doen?
ANGST

Angst reduceren d.m.v.:
Heldere rollen van de mensen om hem heen.
Structuur in de dag aanbrengen.
Afwisseling inspanning en ontspanning.
Het bieden en respecteren van een eigen ruimte.
Voorspelbaarheid in gedrag en communicatie bieden.
Omgevingsprikkels en sociale prikkels terugdringen.

RELATIE

Een werkrelatie aangaan d.m.v.:
Bewust zijn van eigen emoties, maar deze op achtergrond plaatsen.
Het benoemen en erkennen van de emotie van de cliënt.
Ongemerkt de regie voeren: cliënt gevoel geven dat hij zelf de regie blijft houden.
Jezelf niet in het conflict betrekken,maar derde persoon creëren.

GEWETEN

Achtergebleven gewetensontwikkeling ondersteunen d.m.v.:
Regels minimaliseren, zichtbaar en vindbaar maken.
Helder zijn over je de controles die worden uitgevoerd (‘zichtbare flitspalen’).
Alleen afspraken maken over zaken waarop toezicht en controle mogelijk zijn.
 orgen dat gewenst gedrag voor de cliënt wat oplevert (een systematisch beloningsysteem,
Z
sociale beloningen of het laten verdienen van privileges).

OVERLEVING

Overlevingsgedrag herkennen en erkennen d.m.v.:
Iets aanreiken waar wel controle op kan worden uitgeoefend.
Aanreiken van handvatten voor gewenst, maar wel proactief en assertief gedrag.
Begeleiders moeten uitstralen en communiceren dat ze controle hebben.
Aansluiten bij hiërarchische opvattingen cliënt.

STRESS

Stress laten afvloeien d.m.v.:
L ichamelijke inspanning:
Sport beoefenen.
Wandelen/fietsen.
Zwaar werk laten doen.
L ichamelijke ontspanning:
Massage
Haptonomie
Wellness
Muziek, dans of toneel
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