
 1 

Hoofdstuk 8: Behandelmethoden 

 

8.1. Inleiding 

- één van de meest markante ontwikkelingen is opkomst cognitieve technieken 

- 4 belangrijkste groepen van technieken: exposure, operante technieken, cognitieve 

technieken en ontspanningstechnieken 

 

Wat is eigenlijk een gedragstherapeutische techniek en wat niet? Moeilijk op te lossen, in 

principe zou men kunnen stellen dat alle technieken GT-technieken zijn (indien het vanuit 

een behandelplan zinvol wordt geacht). 

Het GT-proces schrijft niet voor wat wel en wat niet toegelaten is als behandelmethode. 

Belangrijk principe is dat de werkzaamheid wetenschappelijk moet zijn aangetoond. 

 

8.2. Evidence-based werken 

T stelt geen resultaatsverbintenis maar verbindt zich ertoe eigen ervaring, kennis en kunde 

zo goed mogelijk aan te wenen en zich hierbij voortdurend te baseren op de beschikbare 

wetenschappelijke informatie om de behandeling alle kans op slagen te geven. 

 

Belangrijke rol voor therapie-effestudies. RCT gouden standaard. 

Diverse instituten en organisaties hebben criteria proberen te definiëren voor empirisch 

gevalideerde behandelingen. 

▪ Task force on the Promotion and Dissemination of Psychological Procedures van 

Divisie 12 van de APA -> lijst van ‘well-established treatments’ (minstens 2 

RCT’s moeten de effectiviteit van de behandeling ondersteunen in vergelijking met 

een placeboconditie of een andere behandeling waarvan de effectiviteit reeds eerder 

is vastgesteld) 

60% tot 90% van de behandeling die empirisch ondersteund worden hebben een cognitief-

gedragstherapeutische signatuur! 

▪ De ‘multidisciplinaire richtlijnen’ van de Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire 

Richtlijnontwikkeling: duidelijke behandelrichtlijnen 
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Vroeger allemaal eerder opinion-based. Ondanks vanzelfsprekendheid van trend naar 

evidence-based toch veel (emotioneel geladen) commentaar (uit minder wetenschappelijk 

ondersteunde richtingen). Ook soms terechte vragen en bedenkingen. 

 

8.3. Behandelrichtlijnen en op maat gesneden therapie 

Opkomst behandelrichtlijnen niet strijdig met geïndividualiseerde aanpak, dit is trouwens 

sowieso nodig als er geen behandelprotocol is. Vergt klinische expertise! Klinische 

expertise niet strijdig met basisfilosofie van evidence-based aanpak.  

 In 2005 koos APA ervoor om klinische expertise op te nemen in definitie van 

evidence-based werken (‘evidence-based practice in psychology is the integration 

of the best available research with clinical expertise in the context of patient 

characteristics, culture and preferences’) 

 Klinische expertise is de vaardigheid om de beschikbare wetenschappelijk kennis op 

adequate wijze te integreren met klinische gegevens, zoals kenmerken en 

voorkeuren van de cliënt 

 

8.4. Exposure en responspreventie 

Techniek die rechtstreeks voortvloeit uit wetenschappelijk onderzoek en waarvan 

werkzaamheid empirisch is aangetoond. Is voorkeursbehandeling voor diverse soorten 

angstklachten. 

 

8.4.1. Achtergrond 

Exposure ontstond uit methode van systematische desensitisering. Wolpe werkte voor het 

eerst obv een theoretisch kader een procedure uit waarin de noodzakelijke en voldoende 

voorwaarden duidelijk beschreven werden. Werkzame principe was volgens Wolpe het 

activeren van een respons die onverenigbaar is met angst. Deze antagonistische respons 

werd geacht de angst te inhiberen. Maakte ook gebruik van een angsthiërarchie. 

Wellicht voor het eerst in de geschiedenis van de psychotherapie dat een interventie in 

operationele termen werd gedefinieerd. 
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 later is uit onderzoek gebleken dat enige noodzakelijke voorwaarde blootstelling 

aan de angstopwekkende stimulus was (en dus niet per se de ontspanning, de 

hiërarchie, … 

 deze blootstelling leidt tot angstvermindering door principe van extinctie 

(uitdoving) 

 herhaaldelijke confrontatie met de VP’s leidt tot daling in de VR  

 

8.4.2. Toepassing: exposure in vivo 

C wordt blootgesteld aan de werkelijke stimuli. Kan hierbij gaan aan blootstelling aan 

externe (bvb sociale situatie of dier) of interne (bvb misselijkheid) stimuli.  

C informeren! Wnr C kennis krijgt over angst oppert deze vaak zelf dat het opgeven van 

de vermijding en de confrontatie met de beangstigende situatie wellicht de aangewezen weg 

is. 

Wnr eenmaal gekozen voor exposure krijgt C meer info over behandeling zelf., gebruik van 

‘informed consent’ zo behoudt C de controle. 

Informeren heeft meestal een motiverende functie. 

 

Planning 

Houdt in de eerste plaats in dat de info uit de functieanalyse zo goed mogelijk wordt 

ingezet om de exposure zo effectief mogelijk te maken.  

▪ Betreft ten eerste de excitatorische prikkels (wat ontlokt de angst? Welke context? 

Essentiële stimuli?) 

▪ Rekening houden met inhibitorische prikkels, weglaten van veiligheidssignalen kan 

onderdeel vormen van de angsthiërarchie, weglaten van deze noodzakelijk 

▪ Inzicht hebben in waar de C precies angstig voor is, kennis van deze OP-

presentatie zal mede bepalen waaraan men precies gaat blootstellen 

▪ Weten welk ontsnappings- en vermijdingsgedrag C stelt, dienen vanaf het begin af 

aan uitgesloten te worden 

Exposure is niet het blootstellen zonder meer, dient een vorm te zijn van 

contraconditionering, dwz ipv de vluchtrespons een respons vertoond wordt die daarmee 

onverenigbaar is (alles loslaten, niet willen controleren). Men moet zich mentaal instellen 
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op het gevaar trotseren zonder te vermijden of te controleren. Blootstelling moet 

betrekking hebben op de VP en niet op de OP! 

 

Angsthiërarchie wordt zoveel mogelijk samen met C opgesteld, aantal stappen is afhankelijk 

van aard en ernst problematiek en motivatie C. 

Tenslotte moet C vertrouwd raken met angstthermometer (schaal tussen 0 en 10).  

 

Uitvoering 

Exposure kan plaatsvinden met of zonder begeleiding van de T, individueel of in groep. 

Uit onderzoek volgt een aantal bruikbare aanwijzingen: 

- kan zinvol zijn de C even toe te staan te ontsnappen indien het allemaal te erg 

wordt, op voorwaarde dat de blootstelling meteen daarna wordt voortgezet 

- mbt de planning van de sessies blijkt ‘expanding-spaced’ model goed, hierbij wordt 

aanvankelijk zeer veel geoefend (massed practice) en neemt nadien de duur tussen 

de sessies gaandeweg toe (spaced trials) 

Bij dit alles wordt steeds meer rekening gehouden met effecten op lange termijn. Zeer 

frequente exposure leidt tot een snelle daling van angstniveaus, maar houdt een groter 

risico in op terugkeer van de angstklachten na het afsluiten van de behandeling. 

Om terugval te voorkomen kan men blootstellen in meerdere contexten en gebruik maken 

van ‘reminder cues’ om in het geheugen de sporen van extinctie te (her)activeren.  

 

Ondanks een behoorlijke kennis van de effectiviteit van exposure wordt het te weinig 

ingezet -> te maken met de attitudes van de therapeut, is voor hen soms ook een 

blootstelling. 

Valt bovendien op dat heel wat exposure als huiswerkopdracht wordt meegegeven, op zich 

niets mis mee, zelfs voordeel dat successen niet aan de aanwezigheid van de T worden 

toegeschreven. Maar: ervaring leert dat C’s net dat stapje verder durven gaan indien ze 

gemotiveerd worden door T aan hun zijde. Bovendien heeft T niet enkel ondersteunende 

rol, zorgt ook voor continue bekrachtiging voor de stappen die de C’s ondernemen. 

 

8.4.3. Toepassing: exposure in verbeelding 
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In een aantal gevallen is in vivo niet wenselijk, praktisch lastig of zelfs gewoon niet 

haalbaar (bvb vliegangst, traumaverwerking,…). 

Goede werkwijze is om op voorhand een imaginair script uit te werken als leidraad, liefst 

met zoveel mogelijk details.  

Imaginaire exposure is effectief gebleken in de behandeling van traumagerelateerde 

problemen. Om de traumatische gebeurtenissen in de therapieruimte voldoende op te 

roepen is het aangewezen om de 3 lagen van de emotiepresentatie 

- stimulusinformatie: objectieve beschrijving 

- betekenisinformatie: wat betekent het voor C 

- responsinformatie: alle soorten responsen (verbaal, motorisch, fysiologisch) 

duidelijk aan bod te laten komen in het script. Script kan samen met C worden opgesteld. 

 

8.4.4. Toepassing: responspreventie 

Personen die lijden aan een dwangstoornis (maar ook andere) vertonen een heel scala aan 

passief en actief vermijdingsgedrag, dit gedrag houdt de problemen echter mede in stand.  

Wnr dit soort gedrag in sterke mate optreedt, wordt het zinvol om de exposure aan te 

vullen met responspreventie. Dit houdt in dat de C wordt gevraagd het gebruikelijke 

copinggedrag niet uit te voeren. 

-> vanuit een leerpsychologisch standpunt houdt responspreventie dus in dat voorkomen 

wordt dat operant gedrag optreedt dat bekrachtigd wordt door het uitblijven of verdwijnen 

van een negatieve consequent 

Men kan een aparte hiërarchie opstellen voor de responspreventie. 

 

8.5. Operante technieken 

Klassieke conditionering is theoretisch fundament voor exposure.  

Operant technieken zijn gebaseerd op operante conditionering. 

Begrip ‘operante technieken’ verwijst naar een brede categorie aan behandelmethoden. 

Breedste 2 categorieën van operante procedures zijn de technieken die op een ander 

worden toegepast (oa mediatietherapie), en degenen die op zichzelf worden toegepast (oa 

bij procedus voor zelfcontrole). 
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8.5.1. Achtergrond 

Bij het starten van een operante behandelmethode is belangrijkste vraag of er een 

gedragsteveel of een gedragstekort is. 

Zes contingentietypes: 

 Aard van de bekrachtiger 

(S’) 

 

Procedure Spos Sneg 

Verschijnen Positieve bekrachtiging 

 

Positieve straf 

Passieve vermijding 

Verdwijnen Negatieve straf 

Time-out 

Negatieve bekrachtiging 

Ontsnappingsgedrag 

Uitblijven Negatieve straf 

Time-out 

Negatieve bekrachtiging 

Actieve vermijding 

Los van het type van contingentie kan men onderscheid maken tussen bekrachtigers van 

sociale aard en van niet-sociale aard. Verder kunnen bekrachtigers contingent of niet-

contingent op het gedrag worden toegediend. Vb contingent: token-economy, vb niet-

contingent:  complimentjes onafhankelijk van het probleemgedrag. 

Naast interventies die gericht zijn op de ‘consequenten’-zijde (de C’s uit de ABC), 

kunnen operante technieken zich situeren op het niveau van de antecedenten (A’s). 

 

8.5.2. Toepassing: mediatietherapie 

Betrekken van derden, behandeling wordt niet door T gegeven. 

 

Procedures gericht op toename van gedrag 

Positieve bekrachtiging is sterkste procedure voor gedragstoename. 

Bestraffen is niet het spiegelbeeld van belonen op vlak van effectiviteit! Strafprocedures 

werken vaak vooral algemeen gedragsonderdrukkend en kunnen bovendien als ernstig 

nadeel hebben dat de ‘bestraffer’ zelf een negatieve betekenis krijgt => effectiever en 

wenselijker is gewenst gedrag te belonen. 

Een specifieke toepassingsvorm van positieve bekrachtiging zijn token-economy-

programma’s. 
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Opzetten van een token-economy-programma eist 5 soorten voorbereidende 

werkzaamheden: 

1. slagen van het programma staat of valt met de medewerking en houding van degene 

die het uitvoert 

2. huidige gedrag van de C en de gevolgen ervan voor de omgeving moeten gedurende 

een bepaalde periode geobserveerd en op hun functionele waarde beoordeeld 

kunnen worden 

3. het specifieke gedrag dat C eigen moet maken moet duidelijk omschreven en 

gekwantificeerd worden 

4. zowel de primaire als de secundaire of geconditioneerde bekrachtigers moeten 

bepaald worden (welke stimuli hebben een bekrachtigende invloed?) 

5. systematische toepassing van bekrachtigers (4) op het geselecteerde gedrag (3), de 

functie van de tokens vraagt om speciale aandacht omdat een onjuiste toepassing 

zelfs schadelijk kan zijn 

Voordelen token boven primaire bekrachtiger: kunnen makkelijker gegeven worden zodat 

tijdspanne tussen operant en bekrachtiger optimaal is, mbv tokens kunnen ook zeer sterke 

bekrachtigers worden gebruikt (zoals uiteindelijk het geven van een fiets).  

 

Ook los van token economy bestaat er een groot aantal specifieke technieken gebaseerd op 

principes van positieve bekrachtiging, hieronder enkele. 

 

SHAPING (of responsdifferentiatie) 

Bepaalde vormen van gedrag worden bekrachtigd, andere niet, criterium verschuift hierbij 

totdat uiteindelijk het gewenste gedrag verkregen wordt. Soort van differentiële 

bekrachtiging van successieve approximaties (stapsgewijze realisaties) in de richting van de 

uiteindelijke gedragsvorm. Wordt ingezet als het gewenste, vaak complexe gedrag zich nog 

niet voordoet in de gedragsketen van het individu. 

CHAINING 

Wordt vaak samen genoemd met shaping. Ook hier gaat het om een vorm van differentiële 

bekrachtiging die ingezet wordt bij het aanleren van mee complexe vormen van gedrag. 

Operant gedrag bestaat vaak uit een keten van kleinere gedragingen, bij chaining 
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bekrachtigd men stukjes van de keten. Afhankelijk van waar me begint, vooraan in de 

gedragsketen of aan het eindpunt, spreekt men van ‘forward chaining’ of ‘backward 

chaining’. 

DIFFERENTIAL REINFORCEMENT OF INCOMPATIBLE BEHAVIOUR (DRI) 

Deze vorm van differentiële bekrachtiging wordt ingezet bij de reductie van ongewenst 

gedrag. Het is een contingente bekrachtigingsprocedure waarbij men eerst gedrag 

selecteert dat incompatibel is met het probleemgedrag. Dit incompatibele gedrag wordt 

bekrachtigd, waardoor het probleemgedrag meer geblokkeerd geraakt. Andere vormen zijn 

‘differential reinforcement of other behaviour’ (ander gedrag dan probleemgedrag wordt 

bekrachtigd) en ‘differential reinforcement of lower rates of behavior’ (gedrag wordt 

beloond indien het minder frequent voorkomt). Deze laatste vorm is best te gebruiken als 

niet het gedrag als zodanig ongewenst is, maar het frequente optreden ervan, maar pas op 

als hiermee als het gedrag zelf ongewenst is, het blijft immers een methode van contingente 

positieve bekrachtiging. 

DRI en DRO zijn zowel gericht op toenemen gewenst gedrag als afnemen ongewenst gedrag. 

 

Procedures gericht op afname van gedrag 

Meest voor de handliggende methode om gedrag te laten afnemen is positieve straf (+Sneg). 

Vanwege de nadelen die eraan verbonden zijn worden echter meestal alternatieven 

verkozen. Situaties waarbij positieve straf toch wenselijk kan zijn: elektroaversietherapie 

bij geestelijk gehandicapte kinderen met ernstige (soms levensbedreigende) 

gedragsproblemen. 

 

Wnr bestraffing bij gewonere situaties, als opvoeding, wordt toegepast moet het in 

combinatie met beloning. Straf laat weten welk gedrag niet gewenst is, beloning welk 

gedrag wel. Verder uit den boze te dreigen met straf en hier vervolgens geen of niet 

consistent gevolg aan te geven 

Naast bestraffing voldoende alternatieve methoden om aan ongewenst gedrag een einde te 

maken. 

 

UITDOVING 
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Deze procedure bestaat uit het onthouden/uitblijven van (een aantal van) de bekrachtigers 

die anders op het ongewenste gedrag volgden (°Spos). Kan tot zeer goede resultaten, 

zeker in combinatie met positieve bekrachtiging van het gewenste gedrag. Voor opvoeders 

echter niet altijd zo eenvoudig als het lijkt. Itt positieve straf leidt uitdoving doorgaans 

maar tot een langzame afname van het probleemgedrag. Bovendien kan deze procedure 

aanvankelijk een tegengesteld effect hebben. ‘Extiction bursts’ als poging om toch nog 

gewenste bekrachtiging te krijgen. 

Het inconsistent omgaan met uitdoving kan ook belangrijke nadelige gevolgen hebben -> 

leidt tot ‘intermitterende bekrachtiging’. 

ISOLATIE 

Staat ook bekend als time-out. Men haalt iemand uit de bekrachtigend situatie en zet ze 

apart. Time-out wordt vooral gebruikt als uitdoving niet helpt omdat je het gedrag 

gewoonweg niet kan negeren. 

OVERCORRECTIE 

Contingent op het ongewenste gedrag moet betrokkene bepaald adequaat, wel wenselijk 

gedrag vertonen (bvb peuter die zus slaat wordt gevraagd haar te knuffelen). 

 

Samenvattend: zijn allemaal krachtig werkende methoden en juist daarom is voorzichtigheid 

geboden. Een weloverwogen gebruik van deze procedures vereist allereerst dat ze zijn 

afgeleid uit een zorgvuldig ontworpen functieanalyse van het probleemgedrag. 

 

8.5.3. Toepassing: zelfcontroletechnieken 

Toepassen van leerprincipes op het eigen gedrag. Wordt in de literatuur soms gelijkgesteld 

aan het kunnen uitstellen van een onmiddellijke beloning. 

Probleemgedrag bestaat uit een keten van antecedenten, gedrag (overt/covert) en 

consequenten. Deze laatste kunnen weer de antecedent vormen voor nieuw gedrag 

enzovoort. Door analyse van de gedragsketens kunnen aangrijpingspunten worden 

gevonden voor operante interventies door de persoon zelf. Deze kunnen betrekking hebben 

op een van de drie elementen van het ABC-schema. 

Procedures aan de kant van de antecedenten vragen vaak enige voorbereiding, gedrag 

wordt namelijk vaak vertoond zonder enig idee over de situaties of de gebeurtenissen 
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waarbinnen het zich voordoet. Vandaar eerste stap: ontdekken en in kaart brengen van 

antecedenten. Tweede stap:  

- doorbreken van de stimulus-gedragsketen (bvb chocolade niet in huis halen)  

- Andere methode is doorbreken van directe link tussen stimulus en gedrag (uitstellen 

van reep opeten) 

- Mbt het gedrag zelf kunnen afspraken gemaakt worden over de frequentie ervan 

(maar zoveel keer per dag iets doen) 

- Mbt de consequenten kan men de C voorstellen zichzelf te belonen als hij het 

probleemgedrag achterwege laat of in plaats van dit gedrag gewenst gedrag vertoont  

Een bepaalde methode (‘response cost’) is om bekrachtigers die niets met het 

probleemgedrag te maken hebben, maar die voor iemand zeer aantrekkelijk zijn, in het 

programma van zelfcontrole in te lassen (bvb als ik de reep niet opeet mag ik een film zien 

of een cd kopen).  

 

8.6. Cognitieve technieken 

Eerste tekenen van opkomst cognitieve technieken in jaren zestig van vorige eeuw.  

 

 

 

8.6.1. Achtergrond 

Basisveronderstelling van de cognitieve therapie: elke situatie wordt cognitief verwerkt en 

vanuit deze verwerking zal het gedrag of de emotie bepaald worden. 

Hoewel tegenwoordig meer aandacht wordt gegeven aan de automatische onbewuste 

processen blijft de nadruk toch nog vaak liggen op bewuste denkinhouden. 

Het cognitieve model gaat ervan uit dat alle psychische problemen of stoornissen 

gekenmerkt worden door vervormde of disfunctionele denkgewoonten die de stemming en 

het gedrag van C’s beïnvloeden. 

 

De disfunctionele denkgewoonten zijn het resultaat van disfunctionele cognitieve schema’s. 

Deze schema’s zijn relatief duurzame, interne structuren van opgeslagen informatie. Ze 
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kunnen relatief beperkt en eenvoudig zijn (als het schema van tafe l) maar kunnen ook meer 

complex zijn (zoals schema van liefde). 

De schema’s zijn het product van ervaringen en kennis die in de loop van onze 

leergeschiedenis in het geheugen wordt opgeslagen, bevatten attitudes tav onszelf, de 

anderen en de wereld rondom ons. Deze schema-inhoud bepaalt hoe we de nieuwe 

informatie en ervaringen begrijpen en erop reageren. In de cognitieve therapie worden deze 

basale schema’s over zichzelf, anderen en de wereld ‘kernovertuigingen’ genoemd.  

 

Op een minder abstract niveau situeren zich de overtuigingen, regels en assumpties die 

vaak gebruikt worden om zichzelf en anderen te beoordelen. Ze zijn meer persoonlijk 

relevant en breder toepasbaar. Belangrijk hiervan zijn de ‘conditionele regels’ die de vorm 

aannemen van ‘indien… dan…’. 

 

Op het meest concrete niveau treft men de ‘negatieve automatische gedachten’. Dit zijn 

negatief gekleurde gedachten die vaak spontaan optreden, soms geactiveerd door 

gebeurtenissen. Spontaan en onvrijwillig maar zijn toegankelijk voor introspectie.  

 

 

 

 

 

 

 

(tekening figuur 8.1.: het cognitieve model, p326) 

Volgens het cognitieve model zal activatie van de disfunctionele schema’s 

(kernovertuigingen) door een bepaalde gebeurtenis aanleiding geven tot negatieve 

automatische gedachten. Deze geven aanleiding tot problematische emoties en reacties. 

Uit het cognitieve model volgt dat emotionele reacties geen gevolg zijn van gebeurtenissen, 

maar van de wijze waarop we deze gebeurtenissen interpreteren. Negatieve automatische 

gedachten worden uitgedaagd en in de loop van de therapie veranderen de 

kernovertuigingen mee naar een meer functioneel en rationeel zelfschema. 
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8.6.2. Toepassing: de socratische dialoog 

T tracht C niet te overreden, maar zal door vele geïnteresseerde en open vragen de C zelf 

tot bepaalde inzichten brengen. De socratische dialoog nodigt de C uit om gezamenlijk 

bepaalde feiten of gebeurtenissen en hun betekenis te exploreren, en deze vanuit een ander 

perspectief te bekijken. 

 

8.6.3. Toepassing: gedragsexperimenten 

Wordt eveneens gehanteerd om disfunctionele gedachten te identificeren en uit te dagen. 

“Gedragsexperimenten zijn geplande ervaringsgerichte activiteiten, die gebaseerd zijn op 

experimenten of observatie, en die door de cliënten tijdens of tussen de sessies worden 

doorgevoerd. De opzet van een gedragsexperiment vloeit rechtstreeks voort uit de 

cognitieve conceptualisatie van het probleem, en het primaire doel ervan is nieuwe 

informatie te verkrijgen, die gebruikt kan worden bij: 

- het toetsen van de validiteit van de bestaande overtuigingen van cliënten over 

zichzelf, de anderen en de wereld 

- het opstellen en toetsen van nieuwe, meer passende overtuigingen 

- het ontwikkelen en verifiëren van de cognitieve probleemanalyse van de cliënt” 

 

Gedragsexperimenten zijn krachtige middelen, bieden immers de meest directe 

ondersteuning voor nieuwe opvattingen. Kunnen op 2 wijzen worden ingezet: explorerend 

en hypothesetoetsend. 

Behalve voor het verwerpen van de hypothese van de C kunnen gedragsexperimenten ook 

ingezet worden om een alternatieve hypothese te ondersteunen, of om 2 rivaliserende 

hypothesen tegen elkaar af te wegen. 

Gedragsexperimenten, zeker naarmate ze voor hypothesetoetsing worden ingezet, voldoen 

liefst aan een aantal criteria: 

- snapt C doel van het experiment 

- werden eventuele problemen op voorhand ingeschat en werd een plan opgesteld hoe 

daarmee om te gaan 

- zijn de noodzakelijke medische controles uitgevoerd 
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- werden de target-cognities (foutieve cognities van de C) gespecificeerd 

- is ervoor gezorgd dat onafhankelijk van het resultaat iets zinvol geleerd kan worden 

uit het experiment 

- werd vastgelegd hoe het resultaat van het experiment zal worden vastgelegd 

- … 

 

Lijkt in vele opzichten op exposure-oefeningen, beide gericht op bijsturen verwachtingen. 

Maar gedragsexperimenten beperken zich niet tot angstklachten. 

 

8.7. Ontspanningstechnieken 

Twee technieken meest op de voorgrond: autogene training en progressieve relaxatie  

Autogene training -> gebaseerd op suggestie en vergt van C slechts passieve rol 

Progressieve relaxatie -> meer actieve methode, niet gebaseerd op suggestie (maakt de 

techniek voor de meeste mensen toepasbaar) 

 

8.7.1. Achtergrond 

Ontspanningstechnieken ontstonden samen met systematische desensitisatie, later bleek 

ontspanning hiervoor niet echt nodig. 

In GT wordt wel geregeld met ontspanningstechnieken gewerkt, maar van onafhankelijk van 

exposure (onderscheid ook tussen gebruik maken van ontspanningstechnieken als 

voornaamste behandelmethode of als hulptechniek om mensen bvb bij exposure te helpen).  

 

Ontspanningstechnieken, vooral progressieve relaxatie, wordt met succes als centrale 

behandelmethode gebruikt bij migraine, spanningshoofdpijn, paniekstoornissen. 

 

Autogene training (Schultz) 

 Legt nadruk op induceren van gevoelens van zwaarte, warmte ed door T 

 

Progressieve relaxatie (Jacobsen) 

 Maakt gebruikt van contrast tussen gespannen en ontspannen spieren 
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 Door meerdere spiergroepen op te spannen en daarna te ontspannen wordt gevoel 

van ontspanning steeds meer geïnduceerd, C leert door de aandacht te richten op 

de verschillen in gewaarwording wat een ontspannen gevoel is 

Wolpe heeft later het aantal spiergroepen gereduceerd waardoor techniek stuk 

bruikbaarder werd. 

 

8.7.2. Toepassing: applied relaxation 

Zowel progressieve relaxatie als autogene training vragen als technieken behoorlijk wat tijd 

om tot ontspannen gevoel te komen (niet goed aangezien bvb paniekaanval op halve minuut 

ofzo in stand komt). 

Vandaar meer aandacht voor klinisch beter toepasbare methoden, eerste voorloper = 

applied relaxation (toegepaste relaxatie) 

▪ Doel is de C op een minimum van tijd en in een variëteit van situaties tot 

ontspanning te brengen 

▪ Procedure bevat 7 fasen, die voorafgegaan worden door een uitgebreide rationale 

(toelichting methode, waarom deze methode en zin voor C, C wordt getraind in 

tijdig detecteren van signalen van spanning en angst) 

In eerste fase wordt basistechniek van progressieve relaxatie aangeleerd, maar in verkorte 

versie. Tijdens oefenen wordt na verloop van tijd ook ademhaling betrokken. Telkens wordt 

spanning voor en na de oefening genoteerd. In de volgende fasen wordt geprobeerd de duur 

van de ontspanning terug te brengen van ca. 15 – 20min tot ca. 20 sec. en het effect van 

de ontspanningsoefening te laten generaliseren vanuit de therapieruimte naar bedreigende 

situaties. 

‘cue-controlled relaxation’ = bepaalde instructie (bvb ‘ontspan’) wordt geassocieerd met 

de ontspannen toestand 

‘differentiële relaxatie’ = creëren van een toestand van ontspanning terwijl men bepaalde 

activiteiten onderneemt 

‘snelle relaxatie’ = door herhaald oefenen de tijd om de ontspanning op te roepen 

reduceren tot minder dan 30sec 

Wnr C deze vaardigheden onder de knie heeft wordt het toegepast in situaties die 

daadwerkelijk spanning of angst oproepen. 
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Onderzoek geeft aan dat het een effectieve methode is voor veralgemeende angststoornis 

en paniekstoornis. 

 

8.8 Enkele voorbeelden van specifieke technieken 

Soort van totaalpakketten voor specifieke stoornissen. 

 

8.8.1. Applied tension training voor bloedfobie (Öst en collega’s) 

Ongeveer 70-80% met bloedfobie valt flauw bij confrontatie met de fobische stimulus. Bij 

confrontatie eerst een kortstondige toename van bloeddruk en hartslag die wordt gevolgd 

door een snelle afname tot onder het basislijnniveau waardoor men kan flauwvallen (>< niet 

zo bij andere fobieën, daar daalt hartslag ed wel uiteindelijk terug maar niet onder basislijn). 

 

Allerlei theorieën waarom, één zegt dat het een soort van overregulering is: sympathisch 

zenuwstelsel schiet in gang, ter regulatie schiet parasympathisch in gang, maar 

sympathisch stopt dan plots waardoor parasympathisch overreguleert. Echter nog geen 

volledige duidelijkheid over de precieze mechanismen. 

 

Door het flauwvallen kan men dus geen reguliere exposure-therapie doen aangezien men 

geen langdurige confrontatie kan doen. 

 

Applied tension training: bedoeling C een techniek aan te leren die bloeddrukdaling 

tegengaat. Methode bestaat erin dat men grote spiergroepen aanspant gedurende 15 tot 20 

sec, waarna men de spanning laat wegvloeien tot normaal spanningsniveau (zonder in 

toestand van ontspanning te vervallen). Na pauze opnieuw aanspannen en dit 5 keer 

herhalen. 

Men leert C bovendien de eerste signalen van een bloeddrukdaling signaleren. 

 

Onderzoek geeft aan dat het een effectieve methode is voor behandeling bloedfobie. De 

aanspanningstechniek laat de systolische bloeddruk toenemen tijdens confrontatie met 

bloedgerelateerde stimuli. 
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8.8.2. Behavioral activation bij depressie 

De cognitieve therapie voor depressie uitgewerkt door Beck bevat in hoofdzaak drie 

componenten: gedragsactivatie, het uitdagen van negatieve automatische gedachten en het 

aanpakken van disfunctionele basisassumpties. 

Resultaten van onderzoek wijzen echter uit dat gedragsactivatie alleen even effectief is. 

Volgens dit operant model is depressie een gevolg van verstoringen in de 

bekrachtigingspatronen in ons leven. Depressieve mensen geraken in een gedragspatroon 

dat bekrachtiging stelselmatig uitsluit. 

 

Mensen kunnen gedragspatronen vertonen die kwetsbaar maken voor het ontwikkelen van 

depressie: 

- personen bij wie heel wat gedrag gericht is op het vermijden van negatieve gevolgen 

ipv een toenadering tot het positieve 

- bij wie positieve bekrachtiging gelimiteerd is tot één domein in het leven (bvb werk)  

- personen die minder vaardig zijn in het uitlokken of herkennen van positieve 

bekrachtiging bij anderen 

 

C’s krijgen geen vermijdingsverbod opgelegd maar leren keuze te maken tussen vermijden 

of niet. 

(cf. tekst van ‘open-boek-deel’) 

 

8.8.3. Behandeling van enuresis (bedplassen) 

Frequent voorkomend. Onderzoek toont aan dat psychologische behandelingen beter 

aanslaan dan medicamenteuze behandelingen. 

Van de psychologische behandelingen hebben die met urinealarm (aka plaswekker) een 

significant hogere effectiviteit dan die zonder dat alarm. Is soort alarm in onderbroek dat 

afgaat bij eerste druppel zodat kind naar WC kan gaan.  

Een uitbreiding van de plaswekkermethode is de droogbedtraining, deze combineert een 

aantal principes waaronder de plaswekker. Nadeel is dat het nogal wat inspanning vergt van 

de ouders en de therapeutische meerwaarde boven het gebruik van de plaswekker alleen is 

niet aangetoond. 
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8.8.4. Taakconcentratietraining bij sociale fobie 

Eén van de centrale kenmerken van een sociale fobie is een verhoogd zelfbewustzijn (uit 

angst voor negatieve evaluaties). Laatste tijd wordt aangenomen dat dit verhoogd 

zelfbewustzijn sociale angst in stand houdt: door zich steeds af te vragen hoe men 

overkomt mist men belangrijke aspecten in de communicatie waardoor gesprek stroever 

verloopt wat nog meer angst uitlokt. 

 

Procedure van TCT bestaat in de eerste plaats de C inzicht te geven in de rol van 

aandachtsprocessen en verhoogd zelfbewustzijn. Vervolgens wordt geoefend op het naar 

buiten brengen van de aandacht (eerst in niet-bedreigende situaties al dan niet sociaal). 

Telkens wordt de C gevraagd zich zo veel mogelijk te concentreren op wat er om hem heen 

gebeurt, op wat de ander zegt of doet.  

Effectonderzoek geeft aan dat TCT een effectieve methode is in de behandeling van 

bloosangst en sociale angst. 

 

8.9 Nieuwe ontwikkelingen 

- third wave of cognitive behaviour therapy 

- grote interesse in preventie van psychologische problemen en meer specifiek voor het 

gebruik van psycho-educatie als methode om grotere groepen in een vroeg stadium te 

bereiken (secundaire preventie) 

- eerste stappen gezet naar het ontwikkelen van behandelmethoden obv 

laboraturiumprocedures 

 

8.9.1 Preventieve technieken – psycho-educatie 

Individuele therapie arbeidsintensief, leidt tot lange wachtlijsten, bovendien voor velen 

hoge drempel (redenen waarom dus weinig mensen effectief een deftige behandeling krijgt). 

Een manier waarop men deze situatie kan trachten te verhelpen is invoeren van een 

systeem van ‘stepped care’. Dit houdt onder meer in dat de aard en de intensiteit van de 

behandeling afgestemd worden op de noden van de C. 
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Er is behoefte aan primaire en secundaire preventie, alleen zo kan het aantal nieuwe 

gevallen systematisch gereduceerd worden. Meer nood aan voorzieningen die problemen 

vroegtijdig kunnen ontdekken en kunnen zorgen voor vroegtijdige interventie in de 

allereerste stadia. 

Middel dat zinvol kan zien is psycho-educatie, fusie van educatie en psychotherapie. 

Deelnemers krijgen niet enkel informatie over bepaald thema maar krijgen ook technieken 

aangereikt om met hun klachten om te gaan -> leert hun op actieve wijze de eigen 

problemen aan te pakken. 

Psycho-educatie is laagdrempelig en kosteneffectief, met beperkte inspanningen kunnen 

grote groepen worden bereikt. Itt vroeger wordt psycho-educatie niet enkel als onderdeel 

van meer omvattende behandeling gezien maar als volwaardige interventie voor herstel en 

preventie. 

 

8.9.2. De derde generatie: MBCT en ACT 

Ondanks verschillen in aanpak en oorsprong beschreef Hayes de gemeenschappelijke 

component als volgt: ‘rather than focusing on changing psychological events directly these 

interventions seek to change the function of those events and the individual’s relationship 

to them’ through strategies such as mindfulness, acceptance, or cognitive defusion’.  

 

Mindfulness Based Cognitive Therapy (Segal, Williams, Teasdale) 

 methode om de grote kans op terugval bij depressie in te dammen 

 kernvaardigheid die men wil bijbrengen is het vermogen om, in perioden van 

mogelijke terugval, tijdig gemoedstoestanden te ontdekken die gekenmerkt worden 

door zichzelf in stand houdende patronen van rumineren en negatieve gedachten, en 

zich hiervan los te maken (disengage) 

 proberen niet de inhoud van de gedachten te wijzigen (cognitieve therapie), maar 

om bewust te worden van gedachten en gevoelens, en ze te bekijken vanuit een 

breder perspectief, ze zien als ‘mentale gebeurtenissen’, veeleer dan aspecten van 

het zelf of accurate reflecties van de WKH 

 metacognitief perspectief proberen aan te nemen dat gekenmerkt wordt door 

accepterende houding tegenover wat zich ook maar voordoet in de ervaring 
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 vorm van een psycho-educatief programma voor mensen met recidiverende 

depressies 

 effectief 

 

Acceptance and Commitment Therapy (Hayes) 

 vooral begrip ‘experiëntiële vermijding’ is kernconcept van ACT geworden: ipv weg 

te lopen van negatieve gevoelens en sensaties wordt de C geleerd hier op een 

‘gedefuseerde’ wijze voor open te staan en ze met aandacht te ervaren en 

aanvaarden (acceptance) 

 niet veroordelen, tevergeefse moeite, zo geraakt men niet aan commitments  

 vanuit aanvaarden kunnen mensen de vrijheid ontwikkelen om via effectieve 

interactiepatronen doelen na te streven die in het verlengde liggen van persoonlijke 

waarden (commitments) 

 

8.9.3. Methoden ontleend aan de ‘experimentele psychopathologie’ 

Tussen 1980 en 1995 was de studie van de experimentele psychopathologie vooral gericht 

op beschrijving van psychologische processen die zich voordoen in psychopathologie.  

Meer dan 20jaar onderzoek heeft ons goed zich gegeven op psychologische processen als 

bvb aandachtsbias bij angststoornissen. Aandachtsbias is belangrijk proces bij het in stand 

houden van angst. 

Nu een aantal psychologische kwetsbaarheden en mechanismen van psychopathologie in 

kaart is gebracht, is de stap naar nieuwe vormen van therapie een logische ontwikkeling -> 

laatste tijd is het onderzoek in de experimentele psychopathologie zich hier ook op gaan 

richten. 

Blijkt dat door training men een aandachtsbias kan induceren, en daardoor de deelnemer 

kwetsbaarder maken voor negatieve gebeurtenissen, moet dan ook mogelijk zijn deze 

aandachtsbias ‘weg te trainen’ en zo de kwetsbaarheid te verminderen! 

In elk geval zijn dit soort interventiestudies van groot wetenschappelijk belang; voor het 

eerst in de geschiedenis van de psychotherapie is behandeling immers rechtstreeks gericht  

op het wijzigen van de verantwoordelijke informatieverwerkingsprocessen! 


