
KINDERPSYCHIATRIE: INLEIDING 

1 Wat is psychiatrie? 

Psychiatrie MEDISCH MODEL Psychologie MENSELIJK GEDRAG 

 Vakjesdenken (categoriaal) 

 pathologiserend 

 biologisch 

 deterministisch 

 medicatiegericht 

 opnamegericht 

 Variatietolerantie (dimensioneel) 

 normaliserend 

 psychisch 

 tijdelijk en veranderlijk 

 psychotherapie-gericht 

 ambulant gericht 

1.1 Categoriaal vs. Dimensioneel 

 Dimensioneel: in meer of mindere mate gelukkig, dus in meer of mindere mate depressief 

 Categoriaal:  De diagnose depressie wordt pas gesteld vanaf een bepaald punt. (omcirkeld) 

  Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen 2 categorieën, boven dit punt is 

  normaal/gelukkig, onder dit punt is depressief. 

1.2 Symptomen vs. Syndromen 

 

 Clusters van symptomen:  depressieve stemming, anhedonie, moeheid,   

    concentratieproblemende, zelfdepreciatie 

 Syndroom: geheel van (clusters van) symptomen 



1.3 Taxonomie: classificeren of niet? 

1.3.1 Dimensionaal systeem 

Voordelen: 

 Meer behoud van informatie: aard en gradatie 

 Grotere betrouwbaarheid: hertesting en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

 Meer validiteit: validerende concepten zijn dimensioneel 

bv. Prognose, genetische bepaaldeheid 

1.3.2 Categoriaal systeem 

Grootste voordeel: praktische bruikbaarheid 

 taal is categoriaal (zie: kleurenspectrum) 

 categoriseren is natuurlijk: intuïtief tussen 3 en 4 jaar 

 prototype: bondige samenvatting 

bv. Vogel: veren (pathognomonisch) vs. vliegen (typerend, maar niet uniek) 

 zeldzame entiteiten mogelijk (N=1) 

 beslissingen zijn categoriaal: therapie, opname, medicatie... 

1.3.3 Combinatie 

Classificatieschema's zijn het gebruikte werkinstrument. (DSM) 

Maar overinterpretatie: De DSM wordt “de realiteit waaraan de diagnostiek en de visie zich 

aanpassen.” 

 

1.4 Kennisdomein van de (kinder)psychiatrie 

 Psychiatrische: gedrag, emoties, relaties, denken, lichamelijk functioneren... 

 Stoornis: 5 D's 

◦ Deviant:  ontwikkelingsnorm  

 socioculturele norm (maatsch. solidariteit vs. ind. verantwoordelijkheid) 

◦ Distress 

◦ Disfunctioneren 

◦ Danger 

◦ Duration 



2 Wat is kinderpsychiatrie? 

Onderwerp: psychiatrische stoornissen 

  = clusters van symptomen (gedrag, emoties, relatievorming, cognitities, lichamelijk) 

 die zich veelal aan het extreme van een continue dimensie bevinden of kwalitatief 

 afwijkend zijn en die storend en/of gevaarlijk zijn (voor zichzelf of voor anderen) 

 en/of leiden tot disfunctioneren door hun ernst of hun duur. 

2.1 Kinder- en jeugdpsychiatrie vs. volwassenenpsychiatrie 

 Kind/adolescent is geen mini-volwassene 

◦ ontwikkeling: organisch substraat (hersenen), cognitief en socio-emotioneel 

◦ specifieke context: obligaat 

 

 

 gezin (pimaire verzorgers) 

 school (veel doorgebrachte tijd) 

 

 

 

 

 

 

◦ combinatie vraag kind en volwassene 

 Verschil in klinische beelden: vroege vs. late ontwikkelingsstoornissen 

 Zelfde klinisch beeld heeft andere associaties, bv. Depressie: etiologie/behandeling 

 medico-legale aspecten: recht op ouderschap + rechten van het kind  

 WEL: continuïteit kinder-/volwassenenpsychiatrie 

 

2.2 Huidige basisvisie: bio-psychosociaal model 

 Pendelbeweging: meer biologische / meer psychosociale verklaringen van gedragingen 

Resulterend in evidence-based bio-psychosociaal model 

 Bio: genetica, neuro-anatomie (hersensubstraat), neurofysiologie, neuropsychologie 

 Psycho: emotie- en gedragsregulatie, denkstijlen, copingstijlen 

 Sociaal: life-events, modelling, support 

 Interactioneel en transactioneel 

 Kwetsbaarheid (intern): genetische voorbeschiktheid (polygeen) 

◦ stoornisspecifiek: ADHD 75% vs. depressie 40 % 

◦ aspecifiek: laag IQ, moeilijk temperament 

 Risicofactoren (extern) 

◦ biologisch: zwangerschapsrisico's, milieuvervuiling 

◦ psychosociaal: opvoedingseffecten, psychotrauma, life-events, pesterijen,  

 gezinsfactoren (socio-economisch, relationeel) 

◦ school: prestatiedruk, sociale druk 

◦ cultuur: individualisme, verlies collectiviteitsgevoel, prestatie- en normgerichtheid... 

 Weerbaarheid (intern): hoog IQ, veerkracht, andere persoonlijkheidstrekken 

 Beschermende factoren (extern): the signifivant 3
rd

 + schoolethos 

 



 Gedragsgenetica 

◦ Familie-, tweeling- en adoptiestudies: erfelijkheidscoëfficiënt (%) 

◦ Kruisreacties 

▪ Gen-omgevingscorrelaties (rGE) 

= de mate waarin een individu blootgesteld wordt aan een omgevingseffect wordt 

 genetisch beïnvloed 

▪ Gen-omgevingsinteractie (GxE) 

= kwetsbaarheid van het individu voor een specifiek omgevingseffect is 

genetisch beïvloed 

 

 

 SCHEMA 

2.3 Multidisciplinair 

 Kinder- en jeugdpsychiater: medicus + integrator 

 Psycholoog: neuropsychologie + belevingsonderzoek + therapie 

 Orthopedagoog: opvoedings- en leerprocessen 

 Maatschappelijk werker: sociale context + therapie 

 Logo/psychomotoriek/ergo: functie-onderzoek + therapie 

 Verpleegkundige/opvoedkundige: psychosociale rehabilitatie 

 Criminoloog: criminogenese + risicotaxatie + delicthervalpreventie 

 diagnostiek + behandeling (care and cure) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Organisatie 

 K-diensten (federaal: volksgezondheid – RIZIV) 

◦ algemeen: residentieel + dagverblijf + poli + outreach 

◦ forensisch: residentieel + outreach 

◦ verslavingszorg/mentale retardatie + kinderpsychiatrie 

◦ somatisch: liaison kinderpsychiatrie 

 Centra Geestelijke Gezondheidszorg (Vlaamse gemeenschap) 

 Kinderpsychiaters ook in: 

◦ privépraktijk (RIZIV nomenclatuur) 

◦ Medisch Pedagogische Instituten (Vlaams Agentschap Personen met een Handicap) 

◦ Revalidatiecentra (RIZIV) 

◦ Welzijnsinstellingen (OOOC – OBC) 

 Knelpunten: capaciteitstekort (wachtlijsten), crisiopvang ontoereikend, geen specifieke 

opvang voor chronische kinder&jeugd, veel kinderpsychiatrie in andere sectoren (bijzondere 

jeugbijstand, gehandicaptenzorg, welzijn...) 

 



 Prevalentie vs. aanbod/gebruik 

 Continuïteit van zorg / Zorg op maat / Subsidariteitsprincipe 

  

 


