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Voorwoord
Voor u ligt het onderzoeksrapport van het afstudeeronderzoek dat verricht is door Lotte van Haren,
Sabine Willems en Sascha Vink. In oktober 2012 kwamen we in contact met Karakter Oosterbeek. In
een kennismakingsgesprek met dhr. drs. E. Speelman werd de doelgroep licht verstandelijk beperkte
(LVB) kinderen en jongeren met een angststoornis aan ons geïntroduceerd. Voor deze doelgroep was
op dat moment nog geen passende psycho-educatie, terwijl dat nodig is om aan ze uit te kunnen
leggen wat er met ze aan de hand is. Bij interventies voor de LVB doelgroep is van belang dat
aandacht besteed wordt aan de motivatie van de kinderen en jongeren (Wit, Moonen & Douma, 2012
p. 37). Door bij psycho-educatie onder andere stil te staan bij het feit dat zij zelf kunnen benoemen
wat het nut van de psycho-educatie is, wordt de kans van slagen voor de cognitieve gedragstherapie
die zij krijgen groter (Wit et al., 2012, p. 37). Door middel van praktijkonderzoek hebben we
onderzocht wat aansluit bij de doelgroep en bij de mentoren die de psycho-educatie geven.
Hoewel we op dat moment nog weinig kennis hadden van deze behoorlijk specifieke doelgroep, heeft
het ons in de afgelopen maanden dermate bezig gehouden dat we nu als bijna semi-specialisten de
ins en outs wete over LVB‟ers, angststoornissen en passende psycho-educatie. Daarnaast is het
gelukt om te inventariseren wat nodig is om psycho-educatie te ontwerpen voor de doelgroep. Deze
kennis wordt in het vervolgtraject, bij het ontwerpen van het product, ingezet.
Op 4 juni zal het door ons ontworpen product gepresenteerd worden aan de afdelingsmanagers, de
opdrachtgever, de beoordelaar van school, maar bovenal aan een groot deel van de mentoren die met
het product gaan werken.
We zijn er trots op, maar realiseren ons tegelijkertijd dat we dit ons niet gelukt zou zijn zonder de hulp
van een aantal personen. We bedanken daarom in het bijzonder dhr. drs. E. Speelman en dhr. B.
Hochstenbach voor hun kennis en inzicht. We bedanken Kim Klein Gunnewiek voor het meedenken
en haar kritische doch positieve houding. Ook bedanken we Wilmi Egelmeers en Joshua Steenbeek.
Zij hebben hun teams gemotiveerd onze enquête in te vullen en hebben ervoor gezorgd dat we onze
resultaten konden presenteren. Uiteraard bedanken we alle sociotherapeuten die middels de enquête
of het interview hebben meegewerkt aan ons onderzoek.
Ook bedanken we Conny Stolk en Jurgen Elfrink, omdat ze ons in het proces op een prettige manier
hebben begeleid.
We wensen u veel leesplezier toe.
Sabine Willems
Lotte van Haren
Sascha Vink
Tilburg, mei 2013
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Samenvatting
Karakter, een expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, cluster LVB heeft vier
behandelgroepen en één crisisgroep. Deze zijn onderverdeeld in twee groepen voor kinderen van 612 jaar en 12-18 jaar met internaliserende problematiek (Golf en Vlam), twee groepen voor kinderen
van 6-12 jaar en 12-18 jaar met externaliserende problematiek (Kei en Bron) en één voor crisisgroep
(Rots). Op deze behandelgroepen wordt psycho-educatie gegeven zodat kinderen leren begrijpen wat
hun stoornis inhoudt en daarmee ook zichzelf beter begrijpen. De psycho-educatie voor
angststoornissen is echter nog niet toegespitst op LVB. Daarom kwam in oktober 2012 de vraag
vanuit Karakter of er psycho-educatiemateriaal ontwikkeld kan worden voor deze doelgroep. Drie
Pedagogiek-studenten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen hebben dit onderzoek uitgevoerd.
Uit het vooronderzoek kwam naar voren dat het onderzoek zich zou richten op de sociotherapeuten
(tevens mentoren van de kinderen) van de groepen Golf, Vlam, Kei en Bron. Hierin is gekozen om
zowel de ouders als de kinderen zelf niet te betrekken bij het onderzoek, omdat het onderzoek
afgebakend moest worden. De mentoren werken met de psycho-educatie en hebben direct contact
met de kinderen. Zij kunnen inschatten wat belangrijk is voor de kinderen en zijn in staat aan te geven
wat zij zelf nodig hebben in de psycho-educatie.
De doelstelling van het onderzoek is als volgt:
De mentoren kunnen LVB-kinderen en jongeren met angst of een angststoornis die klinisch
opgenomen zijn op een aansluitende manier psycho-educatie geven, passend bij het niveau van de
kinderen, zodat de kinderen inzicht krijgen in hun ziektebeeld.
Met daaropvolgend de onderzoeksvraag:
“Wat is een passende methode voor mentoren van de behandelgroepen om kinderen (6-12 jaar) en
jongeren (12-18 jaar) met een licht verstandelijke beperking met angst of een angststoornis psychoeducatie te bieden?”
Het onderzoek is op 17 april 2013 afgerond. Door middel van literatuurstudie, enquêtes en interviews
is data verzameld die van belang is voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Dit
onderzoeksrapport geeft inzicht in de methoden, het theoretisch kader, de resultaten, conclusies,
aanbevelingen en discussiepunten.
Er is zowel kwantitatief- als kwalitatief onderzoek gedaan. Het kwantitatieve onderzoek heeft zich
gericht op de mentoren van de behandelgroepen. Middels een enquête zijn 45 sociotherapeuten
benaderd, waarvan 24 de enquête hebben ingevuld. Het kwalitatieve onderzoek heeft zich gericht op
vier sociotherapeuten met het account „behandelinhoudelijk, teamoverstijgend‟, één van elke groep,
omdat zij vanuit hun functie meehelpen met het ontwikkelen van psycho-educatie voor de groepen.
Elk team heeft dit account en daarom zijn vier sociotherapeuten worden geïnterviewd. Ook zijn de
twee managers van de groepen geïnterviewd en heeft er een ongestructureerd open interview
plaatsgevonden met een cognitief gedragstherapeutisch werker. Daarnaast is middels
literatuuronderzoek gekeken welke werkzame aspecten uit twee wetenschappelijk bewezen effectieve
interventies (De Dappere Kat en het Vriendenprogramma) voor angststoornissen meegenomen
kunnen worden in het ontwikkelen van psycho-educatie. Deze werkzame aspecten zijn naast de
Richtlijn Effectieve Interventies LVB en naast de resultaten van de interviews gelegd, waarin wordt
uitgelegd wat de aandachtspunten zijn bij de doelgroep LVB aan de hand van zes hoofdaspecten.
Hiervan zijn er vier meegenomen in het onderzoek.
De onderzoekers zijn zowel formeel als informeel op de groepen aanwezig geweest en hebben op die
manier draagvlak gecreëerd. Uit reacties van de sociotherapeuten in informele gesprekken, maar ook
in de interviews, enquête en tijdens de presentatie kwam naar voren dat men enthousiast is en
behoefte heeft aan psycho-educatie voor angststoornissen.
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Uit het onderzoek is gebleken dat de voorkeur van de sociotherapeuten en managers uitgaat naar
schriftelijke psycho-educatie in de vorm van een ik-boek die zich richt op twee leeftijdscategorieën: 612 jaar en 12-18 jaar. Deze psycho-educatie moet een creatieve, persoonlijke insteek hebben
waardoor het aansluit bij de beleving en de behoefte van het individuele kind. Een positieve
benadering, een duidelijke opbouw en een eenvoudige woordkeuze zijn daarbij van belang. Er zullen
verschillende thema‟s rondom angst worden besproken die betrekking hebben op verschillende
vormen van angststoornissen.
Ook worden gezonde angst, hechtingsproblematiek, schaamte en het zelfbeeld van het kind
meegenomen. Daarnaast worden de gevolgen van angst, het bewust worden van het lichaam en
gedachten (door onder andere ontspanningsoefeningen) en alternatieve gedachten en gedragingen
besproken. In het ik-boek wordt een duidelijke structuur aangeboden en zal de theorie door middel
van oefeningen worden behandeld. Er worden er creatieve werkvormen aangeboden, zoals tekenen
en playmobilpoppetjes. Het ik-boek wordt persoonlijk gemaakt doordat het kind foto‟s van thuis kan
inplakken en er ingespeeld wordt op de interesses van het kind.
Dit ik-boek is anders dan de ik-boeken die Karakter kent. Dat komt doordat er een combinatie wordt
gemaakt tussen voorlichting en behandeling, een zogenaamd „crossover-boek‟. Bij kinderen met LVB
is herhaling van belang. Door in de psycho-educatie al aandacht te besteden aan aspecten van de
behandeling, ondersteunt het de therapeut in de eventuele behandeling doordat het kind bepaalde
aspecten al kent.
Daarnaast zijn er een drietal randvoorwaarden naar voren gekomen die nodig zijn om het ik-boek te
kunnen gebruiken. Het gaat om de vindbaarheid van het ik-boek op intranet en beschikbaarheid op de
groepen zelf. Tevens zal er een handleiding toegevoegd worden die helpt bij het geven van psychoeducatie. In deze handleiding voor de mentor zullen onder andere de volgende aspecten
meegenomen worden; de vertaalslag naar het niveau van het kind maken, stilstaan bij vragen om
bevestiging en hoe verder na het doorlopen van het ik-boek.
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1. Inleiding
In de inleiding worden de aanleiding voor het onderzoek, de organisatorische context van Karakter, de
oriënterende gesprekken en de literatuurstudie weergegeven.
1.1 Aanleiding
Voor het afstudeerproject voor de opleiding Pedagogiek aan de HAN (Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen) hebben Lotte van Haren, Sascha Vink en Sabine Willems een onderzoek gedaan voor de
organisatie Karakter, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Aanleiding voor het onderzoek is de
vraag welke vorm van psycho-educatie aansluit bij kinderen en jongeren met een licht verstandelijke
beperking (hierna te noemen: LVB) waarbij sprake is van angst of een angststoornis. Momenteel is er
wel psycho-educatie die gericht is op angst, maar niet toegespitst is op de doelgroep LVB. Het doel
van psycho-educatie volgens Karakter (2013f) is dat uitgelegd wordt wat het ziektebeeld voor alle
betrokkenen betekent, zodat ze leren om daar mee om te gaan. Het doel van het onderzoek is om
erachter te komen welke vorm en methode van psycho-educatie aansluit bij de doelgroep. Om
vervolgens te ontwikkelen voor de doelgroep.
1.1.1.Organisatorische context
Om inzicht te krijgen in welke organisatorische context het onderzoek plaatsvindt, wordt in deze
paragraaf de organisatie Karakter omschreven volgens Donk & Lanen (2011, p. 113).
Organisatie
Opdrachtgever
Functie
Locatie

Karakter, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie
Dhr. drs. E. Speelman
Klinisch psycholoog & Afdelingsmanager behandelzaken.
Multi Functioneel Centrum (MFC) LVB te Oosterbeek*

*sinds januari 2013 zijn de behandelmogelijkheden van MFC Oosterbeek verdeeld over locatie Ede en
Oosterbeek.
Karakter
Karakter is een expertisecentrum voor zorg en kennis op het gebied van complexe kinder- en
jeugdpsychiatrie en heeft in totaal vijftien locaties in de provincies Gelderland en Overijssel. Ze biedt
psychiatrische zorg bestaande uit diagnostiek en behandeling voor alle kinder- en jeugdpsychiatrische
ziektebeelden aan ruim 8000 patiënten (Karakter, 2012b) (Karakter, 2013e).
Doelgroep en clusters
Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar kunnen bij Karakter terecht met uiteenlopende problematieken.
Zo is er een cluster gespecialiseerd in behandeling van kinderen met LVB (Karakter, 2013a). Dit
cluster bestaat uit vijf behandelgroepen: twee groepen (Golf en Vlam) voor internaliserende
stoornissen, verdeeld in de leeftijden 6-12 jaar en 12-18 jaar en twee groepen (Kei en Bron) voor
externaliserende stoornissen, met dezelfde leeftijdsverdeling. Er is één crisisgroep voor het tijdelijk
verblijf van kinderen met een complexe problematiek waar binnen Karakter of een andere instelling op
dat moment geen plaats is.
Werkwijze en behandelmogelijkheden
Karakter gaat uit van een systeemgerichte benadering waarbij kind of jongere en omgeving het
uitgangspunt zijn van de behandeling. Daarnaast werkt men competentiegericht: uitgangspunt is
hetgene wat het kind wel kan (Karakter, 2013a).
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1.2. Literatuurstudie
Voordat een gedegen onderzoek kan worden gestart, is het van belang de kernbegrippen uit te diepen
(Donk & Lanen, 2011, p. 105). Hieronder worden de drie kernbegrippen „psycho-educatie‟, „licht
verstandelijke beperkt‟ en „angststoornis‟ verder omschreven. Ook wordt er gekeken naar psychoeducatie bij LVB en angststoornissen bij LVB.
1.2.1. Psycho-educatie
Karakter (2013f), als organisatie, geeft aan dat psycho-educatie een belangrijk onderdeel van de
behandeling van een kind of een jongere is. Bij psycho-educatie wordt uitgelegd wat het ziektebeeld
betekent, zodat de cliënt er mee leert omgaan. Psycho-educatie richt zich ook op de omgeving van het
kind, zodat ook hier inzicht in en begrip voor de situatie ontstaat. Dit wordt bevestigd in de informele
gesprekken die zijn gevoerd, waarin wordt aangegeven dat kinderen door psycho-educatie inzicht
krijgen in waarom ze zich op een bepaalde manier gedragen. In de literatuur wordt dezelfde definitie
aangehouden van psycho-educatie, onder andere door het Trimbos-instituut (z.d.) en Hoencamp &
Haffmans (2008).
1.2.2. Licht verstandelijk beperkt
Volgens de DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) wordt met de term „licht
verstandelijk beperkt‟ een Intelligentie Quotiënt (IQ) tussen de 50-55 en 70 bedoeld (Vandereycken,
Hoogduin & Emmelkamp, 2008, p. 614). Er moet sprake zijn van een beperking in het kunnen
aanpassen op ten minste twee van de volgende gebieden: communicatie, zelfverzorging, zelfstandig
wonen, sociale en relationele vaardigheden, gebruik van gemeenschapsvoorzieningen, zelfstandig
beslissen, functionele intellectuele vaardigheden, werk, ontspanning, gezondheid en veiligheid (Beer,
2012, p. 19). De organisatie Karakter (2013a) spreekt echter van een licht verstandelijke beperking als
er sprake is van een IQ van 50-85 in combinatie met een ontwikkelingsstoornis en problemen in het
sociaal aanpassingsvermogen.
1.2.3. Angststoornis
Iedereen kent in meer of mindere mate het gevoel angst. Het is een natuurlijke lichamelijke reactie die
ons voorbereid op iets spannends (Rigter, 2008, p. 352). Wanneer er sprake is van “buitensporige
angst” die binnen de relevante ontwikkelingsfase niet meer hanteerbaar is en het dagelijks leven
belemmert spreekt men van een angststoornis (Rigter, 2008, p. 356) (Karakter, 2007) In de literatuur
(Rigter, 2008; Scholing & Braet, 2002; Vandereycken, Hoogduin & Emmelkamp, 2008) is duidelijk
beschreven over welke verschillende soorten angststoornissen er zijn: separatieangst,
paniekstoornissen (met en zonder agrofobie), sociale fobie en specifieke fobie, gegeneraliseerde
angststoornis, obsessieve en compulsieve stoornis en posttraumatische stressstoornis (PTSS).
Bij deze angststoornissen zijn lichamelijke (bijvoorbeeld zweten of hartkloppingen)-, gedragsmatige
(bijvoorbeeld huilen of weglopen)- en cognitieve (bijvoorbeeld: “wat zal er met me gebeuren?” “straks
overkomt mijn ouders iets ergs”) symptomen te onderscheiden.
Angststoornissen komen vaak voor in combinatie met een andere stoornis, bijvoorbeeld met ADHD,
depressie of een gedragsstoornis (CD en ODD) (Rigter, 2008, p. 365).
1.2.4. LVB met een angststoornis
Landelijk zijn er geen recente cijfers te vinden over hoeveel LVB-kinderen en jongeren een
angststoornis hebben. Didden (2006, pp. 3-20) geeft aan dat er bij 10% van deze groep sprake is van
een angststoornis. Kijkend naar kinderen met een LVB zijn deze cijfers niet concreet terug te vinden
bij Karakter.
1.2.5. Psycho-educatie bij LVB
Over de effectiviteit van psycho-educatie bij LVB‟ers is weinig bekend (Crowley e.a., 2008 op
kenniscentrum KJP, z.d.). In de Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen van het Trimbos-instituut
(2011) wordt aangegeven dat psycho-educatie vaak onderdeel is van een bredere behandeling,
waardoor het afzonderlijk effect nauwelijks te onderzoeken en onderzocht is. Zij hebben psychoeducatie opgenomen in de Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen. Hierin worden vijf basis
uitgangspunten zonder invulling weergegeven. Er is gekeken naar de laatste ontwikkelingen op het
gebied van psycho-educatie bij LVB-kinderen en jongeren. Landelijk Kenniscentrum LVG heeft de
„Richtlijn Effectieve Interventies LVB‟ opgezet. De aanleiding hiervan is geweest dat er een gebrek
aan interventies is voor LVB. Het doel van de Richtlijn is om aanbevelingen te geven die bijdragen aan
het zo goed mogelijk aansluiten van de gedragsveranderende interventies voor LVB-jeugdigen.
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1.2.6. Psycho-educatie bij angststoornissen
Er zijn meerdere wetenschappelijk bewezen effectieve interventies voor kinderen en jongeren met een
angststoornis. Deze zijn beoordeeld door de erkenningscommissie Interventies (Nederlands
Jeugdinstituut, z.d.).
Eén daarvan is De „Dappere Kat‟. Dit is een individuele cognitieve gedragstherapie voor kinderen van
8-18 jaar. Het doel van deze interventie is om beangstigende situaties beter te hanteren door
blootstelling aan beangstigende situaties (Rigter, 2008, p. 374). Ook wordt het kind nieuw gedrag
aangeleerd aan de hand van (huiswerk)opdrachten. Ongeveer 70% van de kinderen heeft na afloop
van de therapie geen angststoornis meer. Wanneer ouders tijdens deze therapie ook leren om te gaan
met de angst van hun kind groeit dit percentage zelfs naar 95%.
1.3 Oriënterende gesprekken
Om een juiste doel- en probleemstelling te formuleren hebben er informele oriënterende gesprekken
plaatsgevonden met een aantal medewerkers van de behandelgroepen, volgens de methodiek van
Donk & Lanen (2011, p. 109). Bij de start van het onderzoek was duidelijk dat bij het geven psychoeducatie standaard gebruik gemaakt kan worden van een algemeen ik-boek over vier verschillende
emoties (blij, verdrietig, boos, bang). Door de onderzoekers is gekozen om na te gaan of mentoren dit
ik-boek ook daadwerkelijk gebruiken.
Tijdens deze gesprekken is de techniek „mindmapping‟ ingezet om het praktijkprobleem te verkennen.
Deze gesprekken hebben geleid tot meer zicht op de doelgroep en draagvlak vanaf de start. De
mindmap is terug te vinden in bijlage 1. De samenvatting van gesprekken en e-mails zijn terug te
vinden in bijlage 2.
Met de volgende medewerkers is informeel gesproken:
Twee afdelingsmanagers;
Een coördinerend sociotherapeut;
Vier sociotherapeuten van verschillende groepen.
Om gericht antwoord te krijgen, zijn de volgende vragen gesteld.
1. Hoe wordt er op dit moment psycho-educatie aan LVB-kinderen en jongeren met een
angststoornis gegeven op de groep?
2. Wordt hierbij gebruikt gemaakt van het algemene ik- boek (losbladig systeem op de kennisbank)
van Karakter? Zo ja, hoe wordt dit gebruikt? Zo nee, waarom niet?
3. Wat is uw behoefte/wens ten aanzien van psycho-educatie aan deze doelgroep?
4. Waar denkt u aan bij psycho-educatie bij LVB-kinderen en jongeren met een angststoornis? Zou u
dit in steekwoorden willen opschrijven?
Alle ondervraagden maken gebruik van psycho-educatie in de vorm van een ik-boek. Het wordt
ervaren als een handig hulpmiddel. Er wordt door het merendeel van de ondervraagden aangegeven
dat het van belang is meer aansluiting te vinden bij de doelgroep LVB. De LVB-psychiatrie is te
onderscheiden van de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie, omdat de kinderen en jongeren veelal
kwetsbaarder zijn. Dit vraagt specifieke deskundigheid en vaak een andere aanpak (Stibane &
Lukkien, 2008).
Twee geven aan dat ze met name werken met de boeken over de vier basisemoties.
In de gesprekken met de sociotherapeuten van Bron en Kei komt naar voren dat wanneer een kind op
de behandelgroep angstig is, dit vaak voortkomt uit een posttraumatische stressstoornis (PTSS) of uit
onveilige hechting. De kinderen op deze groep hebben veelal last van externaliserende problematiek.
Op de groepen Vlam en Golf is veelal sprake van internaliserende problematiek. De sociotherapeuten
van deze groepen geven aan dat er sprake is van angststoornissen NAO, PTSS, ASS en onveilige
gehechtheid. Geadviseerd wordt om bij het ontwikkelen van psycho-educatie het onderwerp „angst‟
breed te houden. Door alle sociotherapeuten wordt aangegeven dat zij regelmatig behoefte hebben
aan passende psycho-educatie en dat ze meerwaarde zien in de te ontwikkelen psycho-educatie.
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1.4 Conclusie uit de literatuurstudie en de oriënterende gesprekken
Uit de gesprekken met de medewerkers en uit de literatuurstudie blijkt dat de LVB-doelgroep een
kwetsbare groep is, die specifieke deskundigheid en een andere aanpak vereist. Dit kwetsbare is van
belang om mee te nemen in het ontwikkelen van psycho-educatie. Karakter houdt een reikwijdte in het
IQ van 50-85 aan bij LVB-jeugdigen.
Een aantal van de angststoornissen die in de literatuurstudie naar voren komen, worden teruggezien
op de behandelgroepen Kei, Bron, Golf en Vlam. Bij het ontwikkelen van psycho-educatie is het van
belang om daar rekening mee te houden en het, wat betreft angst, breed te houden. Het is goed om
nader te onderzoeken welke symptomen van angst terug te zien zijn op de behandelgroepen en hoe
wordt omgegaan met de kwetsbare groep LVB. Hierbij kan het vier-emotieboek als
vergelijkingsmateriaal dienen. Het uiten van angst wordt zowel internaliserend als externaliserend
gedaan. Het is van belang dit mee te nemen in het onderzoek. Ook zal rekening worden gehouden
met de werkwijze van Karakter (competentiegericht werken).
De Dappere Kat is een van de wetenschappelijk bewezen effectieve interventies op het gebied van
angststoornissen bij kinderen. Deze interventie is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. Hierin en
in de Richtlijnen Effectieve Interventies staan wellicht werkzame aspecten die meegenomen kunnen
worden in de ontwikkeling van psycho-educatie voor LVB-kinderen en jongeren met een
angststoornis.
Deze verkenning heeft ertoe geleid dat het onderzoek zich richt op de sociotherapeuten van de
groepen Kei, Bron, Vlam en Golf. In eerste instantie kwam de vraag van het management, maar na
het vooronderzoek bleek dezelfde vraag ook te liggen op de werkvloer. Dit is aanleiding geweest voor
het onderzoek. Het management wilde crisisgroep Rots en BinK (Begeleiding in de Klas) er ook bij
betrekken. De groepen Kei, Bron, Vlam en Golf zijn behandelgroepen waarbij op eenzelfde manier
psycho-educatie wordt gegeven. Daarom is gekozen het onderzoek alleen op de behandelgroepen te
richten. Rots is een crisisopvang en BinK is ook een andere vorm van begeleiding. Vandaar de
afbakening tot de behandelgroepen. Dit zorgt ervoor dat het afgebakend is en uitvoerbaar is voor de
tijd die voor het onderzoek staat.
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2. Onderzoeksopzet
In de onderzoeksopzet worden de probleemanalyse, de probleemstelling en de verantwoording
onderzoeksbenadering uiteengezet.
2.1 Probleemanalyse
Om een gedegen probleemanalyse op te stellen is gebruik gemaakt van de „5xW+H‟-methode
(Migchelbrink, 2008, p. 68). Deze methode maakt aan de hand van de volgende vragen inzichtelijk
wat de kern van het probleem is.
Wat is het probleem?
Karakter heeft een LVB-cluster waar onder andere LVB-kinderen en jongeren met een angststoornis
worden behandeld. Van de kinderen en jongeren met een normale begaafdheid die in behandeling
zijn bij Karakter heeft 4% een angststoornis (Karakter, 2012b). Een standaard en tevens belangrijk
onderdeel van de behandeling is de psycho-educatie waarin de kinderen uitleg krijgen over de
stoornis die zij hebben. Dit wordt weergegeven in het zorgprogramma Angststoornissen (Karakter,
2007). Binnen Karakter is een ik-boek ontwikkeld dat handvatten kan bieden tijdens psycho-educatie.
Het doel van psycho-educatie is om emotionele- en gedragsconsequenties uit te leggen over een
ziektebeeld (Trimbos-instituut, z.d.; Hoencamp & Haffmans, 2008, p. 9). Echter, deze is ontwikkeld
voor kinderen met een normaal ontwikkeld intelligentieniveau en een angststoornis. Voor kinderen met
een licht verstandelijke beperking is het ik-boek van een te hoog niveau. Het sluit volgens de
opdrachtgever niet goed aan, waardoor ze het niet begrijpen. Deze mening wordt gedeeld door
meerdere sociotherapeuten van Karakter.
Wie heeft het probleem?
Karakter
Karakter heeft een cluster speciaal gericht op LVB-kinderen en jongeren. Psycho-educatie is een
standaard onderdeel (Karakter, 2007) van de behandeling. Om die reden is het van belang dat het
aansluit bij de doelgroep. Momenteel is dit echter niet het geval en wordt aan LVB kinderen psychoeducatie gegeven die bedoeld is voor een niet-LVB doelgroep. Karakter sluit hiermee niet volledig aan
bij de vraag vanuit de cliënten. Karakter streeft er echter naar om het specialistisch psychiatrische
centrum voor LVB-kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek in de regio te zijn. Om dit te
kunnen zijn moeten ze ook aansluiten bij de doelgroep LVB (Karakter, 2013d).
Sociotherapeuten
Een sociotherapeut bij Karakter (persoonlijke mededeling, 26 februari 2013) geeft aan dat elke
sociotherapeut een mentorkind en een schaduwkind heeft. Als sociotherapeut geef je je mentorkind
psycho-educatie in overleg met de behandelcoördinator. Dit contact is altijd één op één gezien de
vertrouwelijke sfeer en de persoonlijke vragen. De mentoren begeleiden de kinderen en jongeren.
Momenteel is er voor de LVB-groep met een angststoornis nog geen passende psycho-educatie. Men
maakt gebruik van het ik-boek voor normaal begaafde kinderen dat gericht is op de vier basisemoties.
Hoewel het een belangrijk onderdeel is in de behandeling, is het voor de sociotherapeut zoeken naar
een juiste vorm en wordt de kwaliteit van deze psycho-educatie door niet alle sociotherapeuten
positief gewaardeerd. Dit geeft aanleiding om nader te onderzoeken wat wel en niet bruikbaar is van
de psycho-educatie die momenteel wordt gebruikt.
Wanneer treedt het probleem op?
Op de behandelgroep van LVB-kinderen en jongeren met een angststoornis tijdens de behandeling
wanneer er psycho-educatie wordt gegeven. Deze momenten vinden eenmaal per week plaats, tijdens
een speelmoment van de kinderen De duur van deze momenten varieert van 15 tot 45 minuten,
afhankelijk van de spanningsboog van het kind of de jongere. Uit de oriënterende gesprekken is
gebleken dat wanneer er psycho-educatie gegeven moet worden er geen passend hulpmiddel voor
handen ligt.
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Waarom is het een probleem?
Kinderen met een licht verstandelijke beperking zijn beperkt in hun denken en daarmee beperkt in hun
leren (Beer, 2012, p. 25). Daarom kost het ze veel moeite om informatie te ordenen en vinden ze het
veel moeilijker om informatie te onthouden.
Daarnaast is het voor deze groep moeilijker om emoties te definiëren, omdat je daarvoor op jezelf
moet kunnen reflecteren. Door hun beperkte controlebeheersing reageren ze in situaties vaak primair:
hun gevoel wordt direct omgezet in gedrag (Beer, 2012, p. 29).
Ze worden vaak overschat en het is voor de buitenwereld niet direct zichtbaar dat ze verstandelijk
beperkt zijn. Ze zullen niet snel aangeven dat ze iets niet begrijpen en komen daardoor in een
vicieuze cirkel terecht waarin ze veel te maken hebben met faalervaringen.
Het is daarom van belang om in de behandeling van deze kinderen op het juiste niveau met ze te
communiceren en met de psycho-educatie aan te sluiten op hun belevingswereld. Psycho-educatie zal
voor hen vereenvoudigd moeten worden, zodat ze het kunnen begrijpen.
Waar doet het probleem zich voor?
Op de klinische behandelgroepen Vlam (12-18 jaar) en Golf (6-12 jaar), Bron (12-18 jaar) en Kei (6-12
jaar) van Karakter, cluster LVB. Het psycho-educatiemoment vindt eenmaal in de week plaats.
Hoe is het probleem ontstaan?
Karakter streeft er naar om zichzelf voortdurend te ontwikkelen. Ze noemt zichzelf een
expertisecentrum, gespecialiseerd in ontwikkelingsstoornissen (Karakter, 2013d). In de behandeling is
psycho-educatie een standaard onderdeel. Het LVB-cluster gebruikt psycho-educatie welke nog niet
volledig is toegespitst op LVB-kinderen en jongeren. Dat kan komen doordat pas sinds een aantal
jaren bekend is dat LVB een ondergeschoven kindje is in de GGZ (Neijmeijer, Moerdijk, Veneberg &
Muusse, 2010) en dat de hulpverlening nog onvoldoende kennis en instrumenten heeft om passende
hulp te bieden. Hierdoor zijn bij Karakter tot voor kort geen acties in ondernomen.
Gewenste situatie
In de gewenste situatie is er psycho-educatie die aansluit bij het niveau van deze LVB-kinderen en
jongeren met een angststoornis. De vorm en inhoud sluit aan bij de doelgroep.
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2.2 Probleemstelling
Vanuit de probleemanalyse is de volgende probleemstelling geformuleerd:
“Karakter heeft op dit moment geen passende psycho-educatie die bij licht verstandelijke beperkte
kinderen en jongeren (6-18 jaar) met angst of een angststoornis aansluit”.
2.3 Doelstelling
Migchelbrink (2008, p. 74) geeft aan dat je bij een doelstelling zo concreet mogelijk aan dient te geven
wat je wilt bereiken. Daarnaast vult hij aan dat er in een doelstelling altijd een kennis- en
handelingscomponent in beschreven wordt. De doelstelling is als volgt:
De mentoren kunnen LVB-kinderen en jongeren met angst of een angststoornis die klinisch
opgenomen zijn op een aansluitende manier psycho-educatie geven, passend bij het niveau van de
kinderen, zodat de kinderen inzicht krijgen in hun ziektebeeld.
2.4 Onderzoeksvraag en de deelvragen
Er is gekozen voor een ontwerponderzoeksvraag. Dit houdt in dat wordt gekeken naar het verbeteren
van de kwaliteit van de praktijksituatie (Donk & Lanen, 2011, p. 58). Aan de hand van de Richtlijn
Effectieve Interventies LVB zullen ontwerpcriteria worden opgesteld om het ontwerp te testen. Deze
conclusies worden meegenomen in het uiteindelijke product.
De onderzoeksvraag is:
“Wat is een passende methode voor mentoren van de behandelgroepen om kinderen (6-12 jaar) en
jongeren (12-18 jaar) met een licht verstandelijke beperking met angst of een angststoornis psychoeducatie te bieden”?
2.4.1. Deelvragen
1. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de manier waarop mentoren van de
behandelgroepen momenteel psycho-educatie zeggen te geven aan LVB- kinderen en jongeren
en de Richtlijn Effectieve Interventies LVB?
2. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de eisen die de Richtlijn Effectieve Interventies
LVB stelt en het belang dat de betrokkenen hechten aan deze eisen met betrekking tot het geven
van psycho-educatie voor de kinderen en jongeren van de behandelgroepen?
3. Welke aspecten van een angststoornis moeten volgens de betrokkenen worden meegenomen
tijdens het geven van psycho-educatie aan de kinderen en jongeren van de behandelgroepen?
4. Welke werkzame aspecten van wetenschappelijk bewezen effectieve interventies voor kinderen
en jongeren met een angststoornis kunnen worden meegenomen bij het ontwikkelen van psychoeducatie voor de kinderen en jongeren van de behandelgroepen?
5. Welke wensen hebben de betrokkenen met betrekking tot de vorm van psycho-educatie,
waardoor het voor hen praktisch bruikbaar is om mee te werken?
2.4.2. Leeswijzer
Een aantal begrippen in de hoofd- en deelvragen dienen nader uitgelegd te worden om te begrijpen
wat er in dit onderzoek wordt bedoeld met deze begrippen. Deze begrippen zijn geoperationaliseerd
volgens Migchelbrink (2008, p. 72).
Passend: „geschikt voor iets of iemand‟ (Van Dale, 2008, p. 1151). Om passend te concretiseren
wordt de “Richtlijn Effectieve Interventies LVB” van het landelijk kenniscentrum LVG gebruikt. In deze
richtlijn worden de bevindingen van wetenschappelijke literatuur over de specifieke kenmerken van
een LVB en aanbevelingen die door geïnterviewde zijn aangegeven samen verworven in een richtlijn
(Wit et al., 2012). In deze richtlijn wordt ook het IQ van 50 tot 85 aangehouden en sluit hierdoor aan bij
de definitie van LVB bij Karakter. Deze richtlijn is de laatste ontwikkeling op het gebied van effectieve
interventies bij de LVB-doelgroep. Passend is dat het te ontwerpen product aan vier eisen uit de
richtlijn voldoet. Namelijk: eenvoudig taalgebruik, concreet maken van de oefenstof, voorstructureren
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en vereenvoudigen en positieve leeromgeving. De eisen worden in de enquête en interviews
onderzocht, waarbij de uitkomsten worden gebruikt in het ontwerpen van het product. Kanttekeningen
bij de richtlijn is dat het nog niet is onderzocht op effectiviteit.
Mentoren: Dit zijn de sociotherapeuten die in een HBO-functie op de behandelgroepen werken. Een
taak van hen is om mentor te zijn van één kind (Karakter, 2007).
Cluster LVB: de behandelgroepen: Karakter heeft het cluster LVB. Daaronder vallen twee
behandelgroepen in de vorm van twee woonhuizen op de locatie Ede. In beide huizen verblijven twee
groepen, verdeeld in de leeftijdsgroepen 6-12 en 12-18 jaar (sociotherapeut, persoonlijke mededeling,
26 februari 2013). Dit zijn de behandelgroepen Vlam (12-18 jaar) en Golf (6-12 jaar), Bron (12-18 jaar)
en Kei (6-12 jaar). Het onderzoek richt zich op de mentoren van deze vier groepen.
Licht verstandelijke beperking: Karakter (2013a) spreekt van een licht verstandelijke beperking als
er sprake is van een verstandelijke beperking (IQ 50-85) in combinatie met een ontwikkelingsstoornis
en problemen in het sociaal aanpassingsvermogen.
Angststoornis: “Buitensporige angst binnen de relevante ontwikkelingsfase niet hanteerbaar kunnen
maken, waardoor het dagelijks functioneren belemmert wordt. Dit zorgt ervoor dan het ‟normale‟ leven
gaat blokkeren en dat komt zowel lichamelijk, gedragsmatig en cognitief tot uiting (Rigter, 2008, p.
356; Karakter, 2007).
Psycho-educatie: In de context houdt dit in dat de mentor psycho-educatie geeft aan zijn eigen
mentorkind over zijn of haar betreffende stoornis(sen). Dit gebeurt minimaal één keer per week.
(Karakter, 2007).
Eisen: Met eisen worden de vier aspecten uit de Richtlijn Effectieve Interventies LVB bedoeld:
eenvoudig taalgebruik, concreet maken van de oefenstof, voorstructureren en vereenvoudigen en
positieve leeromgeving.
Betrokkenen: Dit zijn de mentoren van de behandelgroepen, de behandelinhoudelijke sociotherapeuten, de afdelingsmanagers van de behandelgroepen (Kei en Bron, Vlam en Golf) en een
medewerker van het Kenniscentrum Karakter. De behandelinhoudelijke sociotherapeut is een
sociotherapeut die als account (taak) heeft om behandelinhoudelijke zaken op afdelings- en/of
teamniveau te coördineren.
Werkzame aspecten: Het gaat hierbij om de aspecten van wetenschappelijk bewezen effectieve
interventies die in overeenstemming met de Richtlijn Effectieve Interventies LVB bruikbaar kunnen zijn
voor het product.
Wensen: Met wens wordt de verwachting die de mentoren hebben als het gaat over wat voor hen een
prettige manier is om te werken bedoeld. Het gaat hierbij voornamelijk over inhoudelijke factoren
gericht op de te ontwerpen psycho-educatie. Om het product goed te kunnen implementeren wordt er
ook gevraagd naar enkele organisatorische factoren.
2.5 Welk niveau onderzoek?
Volgens de omschrijving van Van Lakerveld (in Donk & Lanen, 2011) wordt er gedurende het
praktijkonderzoek gericht op microniveau, teamniveau. Het niveau van het praktijkonderzoek geeft aan
voor wie de resultaten van belang zijn (p. 73). Voor het team en de manager die betrokken zijn met de
behandeling van de kinderen zijn de gegevens van groot belang. Voor het team, omdat er wordt
gekeken naar hoe zij passender psycho-educatie kan geven. Voor de manager, omdat er door
innovatie een product ontwikkeld gaat worden.
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2.6 Verantwoording onderzoeksbenadering
In dit onderzoeksontwerp is vastgesteld hoe, waar en wanneer het probleem onderzocht gaat worden
(Migchelbrink, 2008, p. 77). Dit is tevens schematisch weergegeven in bijlage 3.
2.6.1. Onderzoeksontwerp
Dit onderzoek is hoofdzakelijk van kwalitatieve aard (Migchelbrink, 2008, pp. 35-39), omdat het zich
richt op de beleving van managers en sociotherapeuten binnen de organisatie Karakter. Begonnen is
met het voeren van enkele oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en andere medewerkers.
Het doel was zicht te krijgen in hoe verschillende betrokkenen de werkelijkheid ervaren, beleven en
daar betekenis aan geven. In kwalitatief onderzoek is contact maken een belangrijk aspect. Omdat
sprake is van een onderzoek uitgevoerd door externen, is gekozen om aandacht te besteden aan de
eerste kennismaking, middels een voorstelflyer met gegevens en foto van de onderzoekers. De
onderzoekers hebben gekozen om frequent formeel en informeel op de werkvloer aanwezig te zijn.
Hierdoor is stil gestaan bij het creëren van voldoende draagvlak en een beter beeld krijgen van de
werkcontext. In de onderzoeksfase is middels enquêtes en open interviews meer inzicht verkregen in
de behoeften van de betrokken partijen (Kennis Centrum Karakter (KCK), mentoren van de
behandelgroepen Kei, Bron, Vlam en Golf, behandelinhoudelijke sociotherapeuten en de
afdelingmanagers) en de eisen waaraan de te ontwikkelen psycho-educatie dient te voldoen.
Naast kwalitatief onderzoek zullen er ook aspecten uit kwantitatief onderzoek terug te zien zijn in de
aanpak. Zo worden sociotherapeuten door middel van gestructureerde vragenlijsten bevraagd en kan
in korte tijd veel informatie over hun mening worden verkregen. De manier waarop sociotherapeuten
momenteel psycho-educatie geven wordt hiermee in kaart gebracht. Daarnaast worden de eisen die
door het Kenniscentrum van Karakter stelt aan psycho-educatie voor LVB-kinderen en jongeren met
een angststoornissen naast literatuur over angststoornissen, wetenschappelijk bewezen interventies
voor angststoornissen en de informatie die verkregen is uit interviews naast elkaar gelegd. Hierbij is
sprake van een combinatie tussen kwalitatief- en kwantitatief onderzoek.
Alvorens er onderzoek plaats gevonden heeft, zijn er keuzes gemaakt over de inhoud van het
onderzoek op basis van gesprekken die er gevoerd zijn. Er is gekozen om gebruik te maken van de
reputatiemethode (Donk & Lanen, 2011, p. 207).
2.6.2. Databronnen
Door de onderzoekers is gekozen om gebruik te maken van databronnen als individuele personen,
mediaproducten en literatuur (Migchelbrink, 2008, p. 87). Onderstaand een korte weergave van de
toepassing van deze bronnen.
Individuele personen
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de aspectenmethode wat inhoudt dat er vanuit verschillende
invalshoeken naar het onderwerp gekeken wordt (Donk & Lanen, 2011, p. 207). Het is van belang te
onderzoeken welke wensen met betrekking tot de psycho-educatie de mentoren van de
behandelgroepen Bron, Kei, Vlam en Golf hebben. Hierbij worden de sociotherapeuten (in de
onderzoeksvraag „mentoren‟ genoemd) als respondent gezien. Belangrijk is het om de ideeën,
wensen en opvattingen van deze betrokken zoveel mogelijk mee te nemen, omdat zij uiteindelijk
gebruik gaan maken van de psycho-educatie en omdat zij de doelgroep goed kennen. Het zal daarop
aan moeten sluiten, wil het uiteindelijk bruikbaar voor hen zijn. Uit informele gesprekken met
medewerkers blijkt dat, hoewel de vier groepen op verschillende locaties hebben gewerkt, de
werkwijze veelal hetzelfde is. Daarom zal niet worden gevraagd naar de verschillen tussen de vier
behandelgroepen (Donk & Lanen, 2011, p. 109). Een ander aspect is dat meerdere sociotherapeuten
meerwaarde zien in psycho-educatie waarbij angst in een brede zin beschreven wordt en niet alleen
gericht is op angststoornissen. Argument hierbij was dat de psycho-educatie dan aansluit bij meerdere
kinderen. Deze gesprekken hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van de enquête- en
interviewvragenlijsten.
De afdelingsmanagers behandelzaken worden door de onderzoekers ook gezien als belangrijke
informanten en deskundigen. Dit geldt ook voor de behandelinhoudelijke sociotherapeuten die
geïnterviewd gaan worden. In eerste instantie was gekozen om de sociotherapeuten te ondervragen
met het account „coördineren‟. Vanuit meerdere behandelgroepen werd echter geadviseerd om de
sociotherapeuten met het account „behandelinhoudelijk op teamniveau of het account
behandelinhoudelijk teamoverstijgend‟ te ondervragen. Een taak vanuit deze functie is het mede-
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ontwikkelen van psycho-educatie. Daarom is besloten hen te interviewen, in plaats van de
„coördinerende sociotherapeuten‟.
In dit onderzoek is gekozen het onderwerp te benaderen vanuit het management, de deskundige
(behandelinhoudelijke sociotherapeuten) en de mentoren. Alle lagen hebben op hun eigen manier
belangen bij de te ontwikkelen psycho-educatie die meegenomen worden. Uiteindelijk zal gekeken
worden naar de verschillen en overeenkomsten tussen de wensen van deze personen.
Mediaproducten
Wat betreft het gebruik van mediaproducten is vooral het internet van belang voor dit onderzoek. Dit
kan helpen naast de verkenning nog meer verdieping te verschaffen over onderwerpen als licht
verstandelijke beperking, angststoornis en psycho-educatie. Deze wordt dus gebruikt om
onderliggende informatie te verkrijgen. Deze informatie kan tevens een bijdrage leveren aan het
opstellen van concrete vragen voor de interviews en enquête. Ook zorgt dit ervoor dat gericht gekeken
kan worden naar mogelijke verschillen tussen hetgeen de theorie zegt en in de praktijk gedaan wordt.
De website en de databank van Karakter zijn tevens grote informatiebronnen. Om de eisen voor
psycho-educatie voor LVB-kinderen en jongeren te achterhalen zal gebruik worden gemaakt van de
„Richtlijn Effectieve Interventies LVB‟ die is opgesteld in opdracht van het Landelijk Kenniscentrum
LVG. Vanuit de Richtlijn Effectieve Interventies LVB worden zes categorieën weergegeven (Wit et al.,
2012, pp. 40-50). Vanwege de uitgebreidheid van de Richtlijn is gekozen om de volgende twee
categorieën niet mee te nemen in het onderzoek: „Uitgebreide diagnostiek‟, omdat dit te maken heeft
met het onderzoek en niet met psycho-educatie of het handelen van de sociotherapeuten. „Netwerk en
generalisatie‟: het gaat hierbij om het versterken van het sociale netwerk. Dit is niet het doel van
psycho-educatie en past daarom niet in het onderzoek. Omdat het wel past bij de werkwijze van
Karakter om systeemgericht te werken, zal er bij het vormen van het te ontwikkelen product gekeken
worden naar aspecten die de richtlijn aangeeft.
Daarnaast beschikt Karakter over een Kennis Centrum Karakter (KCK). Het KCK heeft als
belangrijkste opdracht zorg te dragen voor verdere kennisontwikkeling binnen de organisatie (Lahuis
& Lukkien, z.d.). Het van belang om te weten aan welke eisen de psycho-educatie moet voldoen,
omdat het kenniscentrum interventies kritisch en goed onderzoekt. Het uiteindelijke product moet aan
deze eisen voldoen wil er überhaupt gebruik van gemaakt kunnen en mogen worden. Om de eisen
van het Kenniscentrum van Karakter (KCK) te achterhalen, zou in eerste instantie een interview
plaatsvinden met een medewerker. Door een gesprek met de opdrachtgever bleek echter dat Karakter
de Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) van de GGZ voor angststoornissen gebruikt wordt. Om die reden
is gekozen om deze richtlijn aan te houden en het interview te laten vervallen.
Tevens benoemt de opdrachtgever dat gekeken kan worden naar andere wetenschappelijke
programma‟s die binnen Karakter worden ingezet, zoals de Dappere Kat en het Vriendenprogramma,
om te kijken of daar werkzame aspecten uit meegenomen kunnen worden. Dit bevestigde het plan om
deze interventies erbij te betrekken. Uit ditzelfde gesprek bleek dat er geen model of kader binnen
Karakter gehanteerd wordt bij het geven van psycho-educatie. Daarom is gekozen om de Richtlijn
Effectieve Interventies LVB van het kenniscentrum LVG als richtlijn te gebruiken. Ook adviseerde de
opdrachtgever contact op te nemen met cognitief gedragstherapeutisch werker. Zij werkt met de
doelgroep en heeft het Vriendenprogramma aangepast aan LVB. Zij heeft zicht op de doelgroep.
Deelvraag 4 wordt door deze wijzigingen beantwoord door literatuur (vergelijking tussen het
Vriendenprogramma, de Dappere Kat en Richtlijn Effectieve Interventies LVB).
Literatuur
In dit onderzoek zal tevens op diverse manieren gebruik gemaakt worden van literatuur. Voortdurend
zullen er verschillende bronnen naast elkaar worden gelegd om te achterhalen welke verschillen of
overeenkomsten in meningen er zijn tussen auteurs. Hierdoor wordt gewaakt voor het eventueel
verwerken van onjuiste informatie. Literaire bronnen over angst en angststoornissen en de eisen aan
psycho-educatie zullen met elkaar vergeleken worden om tot ontwerpcriteria te komen die nodig zijn
om passende psycho-educatie te ontwerpen voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke
beperking. Daarnaast dient de literatuur, zoals eerder benoemd, als ondersteuning voor het
formuleren van interview- en enquêtevragen en het toetsen van de subjectieve gegevens aan de
literatuur. Er wordt dus constant een koppeling gemaakt naar de literatuur.
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2.6.3. Dataverzamelingstechnieken
Dataverzamelingstechnieken worden volgens Migchelbrink (2008, p. 49) ingezet om zo de benodigde
gegevens
te
verkrijgen.
In
dit
onderzoek
wordt
gebruik
gemaakt
van
twee
dataverzamelingstechnieken, ondervraging en inhoudsanalyse.
Door ondervraging wordt bij verschillende personen gegevens over kennis, houdingen, attitudes,
motieven en opvattingen verzameld. Dit wordt op verschillende manieren gedaan. Eén daarvan is de
individuele ondervraging. Om erachter te komen hoe de psycho-educatie op dit moment vormgegeven
wordt binnen Karakter cluster LVB worden onder andere enkele interviews gehouden met de
behandelinhoudelijke sociotherapeuten (vier personen) en twee afdelingsmanagers. Deze keuze is
gemaakt vanwege de mogelijkheid om dieper in te gaan op antwoorden van de betrokkenen. Volgens
Migchelbrink (2008, p. 92) ligt daar de kracht van deze vorm; het biedt de kans om op redeneringen
en motieven van de individuele respondent in te gaan. Daarnaast is een interview een snelle en goede
manier om informatie te verkrijgen. In het vooronderzoek zijn ook al enkele ondervragingen gedaan
per e-mail. Om te onderzoeken hoe er nu psycho-educatie wordt gegeven, de wensen en eisen
waaraan psycho-educatie moet voldoen volgens de mentoren van de behandelgroepen, wordt gebruik
gemaakt van schriftelijke ondervraging, middels een enquête. Eerder kwam voren dat de kwaliteit van
de huidige ik-boeken momenteel niet door elke sociotherapeut als positief beoordeeld wordt. Dit is een
aanleiding om nader onderzoek te doen naar wat wel en niet bruikbaar is van de psycho-educatie die
momenteel wordt gebruikt. Tevens wordt voor de enquête gekozen, omdat dit een geschikte manier is
om in korte termijn bij veel mensen veel informatie te verzamelen.
Ten slotte zal er in het onderzoek gebruik gemaakt worden van inhoudsanalyse. Gegevens worden
verzameld uit verschillende bronnen, zoals documenten, internet en boeken. Volgens Migchelbrink
(2008, p. 220) is inhoudsanalyse goed bruikbaar voor het verzamelen van gegevens met betrekking
tot gedragingen, gebeurtenissen, opvattingen en interpretaties. Er is gekozen om bij de databron
literatuur gebruik te maken van inhoudsanalyse. Tijdens het onderzoek wordt field- en deskresearch
gecombineerd door een inhoudsanalyse te doen bij literaire bronnen over coderingen die vanuit
fieldresearch naar voren komen. Hierdoor wordt getoetst of de subjectieve beleving ondersteund
worden door talige gegevens of dat er juist tegenspraak is.
2.6.4. Triangulatie
Zoals eerder beschreven wordt er in dit onderzoek gebruik gemaakt van meerdere databronnen, door
Migchelbrink (2008, p. 88) ook wel triangulatie of 360-gradenonderzoek genoemd. Dit houdt in dat op
verschillende manieren hetzelfde verschijnsel wordt onderzocht. Door gebruik te maken van dit
principe, zal de validiteit en betrouwbaarheid van de gevonden informatie worden ondersteund. In dit
onderzoek worden drie vormen van triangulatie toegepast (Migchelbrink, 2008, p. 131).
De eerste vorm is triangulatie van databronnen. Voor deze triangulatie worden vier van de vijf
deelvragen met minimaal twee databronnen gecombineerd. Gegevens verkregen door ondervraging
worden, zoals eerder genoemd, tevens getoetst aan literatuur. Hierdoor wordt onderzocht of de
verkregen informatie overeenkomt met onderbouwde literatuur.
De tweede vorm is triangulatie van verschillende dataverzamelingstechnieken. Eén van de vijf
deelvragen wordt gecombineerd met twee dataverzamelingstechnieken, ondervraging en
inhoudsanalyse. Door deze technieken naast elkaar te leggen kunnen conclusies getrokken worden.
Ook wordt er een combinatie van interviews en enquêtes gemaakt.
De laatste vorm is triangulatie van onderzoekers. Na het onderzoek wordt eerst door iedereen
individueel een gegevensanalyse gedaan waaruit conclusies getrokken worden. Vervolgens wordt dit
geruild onder de onderzoekers en wordt gekeken naar elkaars onderzoeksgegevens, analyse en de
getrokken conclusies. Hierdoor is er zowel triangulatie van onderzoekers, maar ook weer een
inhoudscontrole (Migchelbrink, 2008, pp. 130-131).
Zoals eerder genoemd is in bijlage 3 schematisch weergegeven hoe de deelvragen onderzocht gaan
worden en wat, wie en hoe daarvoor nodig is. Daarin is tevens beschreven of het gaat om
kwantitatieve of kwalitatieve data. Hierin zijn ook de verandering in het onderzoeksopzet in het groen
weergegeven.
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2.7 Voorbereiding onderzoek
Tijdens de voorbereiding op het onderzoek is op verschillende manier stilgestaan om draagvlak te
blijven houden en sociotherapeuten te betrekken. Dit is gedaan door formeel en informeel aanwezig
zijn op de behandelgroepen, mensen op de hoogte te houden van de ontwikkelen en gerichte vragen
te stellen aan betrokkenen. Nadat alle keuzes gemaakt zijn is er gestart met het vormgeven van het
onderzoek. De voorbereiding daarop wordt hieronder weergegeven.
2.7.1. De enquête
Voorafgaand aan het ontwerpen van de enquête is aan meerdere sociotherapeuten gevraagd wat hun
voorkeur heeft, betreft de vorm van de enquête (schriftelijk of digitaal). Een digitale enquête had de
grootste voorkeur en een ruimte van 1,5 week voor het invullen van de enquête. Uit gesprekken met
sociotherapeuten bleek ook dat alle sociotherapeuten psycho-educatie mogen geven. Daarom zijn zij
benaderd voor de enquête.
Om een goede onderbouwde vraagstelling te kunnen garanderen over deelvraag 3, angst, is er
gekozen voor inhoudsanalyse waarbij verschillende literatuur met elkaar is vergeleken. Hierbij is de
deelvraag als uitgangspunt genomen, om zo gericht informatie te verzamelen (Migchelbrink, 2008, pp.
220-223). Dit draagt bij aan de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek (Migchelbrink, 2008,
p. 128).
Aan de hand van de Richtlijn Effectieve Interventies LVB is getoetst op welke manier de
sociotherapeuten nu handelen (deelvraag 1) en welk belang ze hechten aan de aspecten uit de
richtlijn (deelvraag 2). Zoals eerder genoemd is uitgegaan van vier aspecten, namelijk
„voorstructureren en vereenvoudigen‟, „positieve en veilige leeromgeving‟, „concreet maken van de
oefenstof‟ en „afstemmen communicatie‟. Deze aspecten zijn korter verwoord, zodat het in de enquête
overzichtelijk is. Er is gekozen om deze opzet aan te houden: er wordt gevraagd vanuit de huidige
naar de gewenste situatie.
Bij deelvraag 5 is bewust gekozen om meer onderzoek te doen naar de huidige psycho-educatie
hulpmiddelen. Dit geeft niet direct antwoord op de onderzoeksvraag, maar draagt wel bij aan een
goed beeld over de mening van de huidige psycho-educatie. Mogelijk kan dit bijdragen bij de
ontwikkeling van het product. Hiernaast is er gekozen voor een 5-punts schaal, omdat bij deze schaal
psychologisch gezien, de ondervraagde minder geneigd zijn om uitersten in te vullen. Dit is vooral
wanneer het gaat om meningen. Dit is tijdens de ondersteunende hoorcolleges geadviseerd.
Tijdens het opstellen van de enquête is rekening gehouden met de negen aspecten die volgens
Migchelbrink van belang zijn. Met de volgende aspecten is in het bijzonder rekening gehouden; lijst
maken en deze operationaliseren, type vraagstelling en pilot draaien. Tijdens het operationaliseren is
telkens de hoofdvraag en de deelvragen erbij gepakt. Gekozen is om grotendeels gesloten vragen in
de enquête te verwerken en in de interviews de diepte in te gaan. Bij de pilot heeft onder andere een
behandelinhoudelijke sociotherapeut de enquête ingevuld. Op basis van deze feedback zijn er enkele
wijzingen aangebracht. Daarnaast is stilgestaan bij het creëren van blokken vragen voorzien van
toelichting (Donk & Lanen, 2011, p. 216). De vaak lage respons is een nadeel bij schriftelijke
ondervraging (Migchelbrink, 2008, p. 92). Waar Migchelbrink als nadeel de vaak lage respons
aangeeft, is gekozen om op een aantal manieren de respons te vergroten. Onder andere door het
belang voor de mentoren aan te geven, mentoren te betrekken bij de keuze digitaal of schriftelijk,
extra belonen met een taart en tussentijds een reminder te mailen en op te hangen in de kantoren.
Er is een begeleidende brief meegestuurd met de enquête waarin de aanleiding en het doel van de
enquête staat. Ook wordt de duur van het invullen van de enquête, de garantie op het secuur omgaan
met vertrouwelijke informatie en de sluitingsdatum van de enquête benoemd. Door te benoemen dat
er secuur wordt omgegaan met vertrouwelijke informatie wordt de bruikbaarheid vergroot en de kans
op sociaal gewenste antwoorden verkleind.
Bij de enquête is een instructie toegevoegd over hoe de vragen te beantwoorden. Hiermee is ook
gepoogd de betrouwbaarheid te vergroten. De begeleidende brief en de enquêtevragen zijn te vinden
in bijlage 4.

[18]

2.7.2. De interviews
Ook bij de interviews zijn er verschillende keuzes gemaakt. Er is aan de geïnterviewden gevraagd
naar wat hen het beste uitkwam qua locatie en tijd van het interview. Door alle vier de
behandelinhoudelijke sociotherapeuten werd de groep als locatie aangewezen. De motivatie was, dat
dit praktisch is en mocht er een noodsituatie zijn de geïnterviewden snel bereikbaar is. De interviews
met beide managers vonden plaats op hun kantoor. De tijd is door verschillende geïnterviewden zelf
ingevuld op een geschikt tijdstip. Op de groep houdt dit in dat alle gesprekken plaatsvonden in een
afgesloten ruimte. De tijdsduur van het interview is ruimer afgesproken, zodat er uitloop tijd is bij
eventuele onverwachte gebeurtenissen.
Net als bij de enquête is bij het ontwikkelen van de vragen van deelvraag 3 gebruikgemaakt van
inhoudsanalyse. Deze vragen hebben betrekking op angststoornissen, die vanuit wetenschappelijke
literatuur (onder andere de Diagnostic and Statistical Manual, een meetinstrument om diagnoses te
stellen) moeten worden onderbouwd. Hierdoor zal gericht gemeten worden, wat de validiteit
bevorderd. In de interviews zijn sommige vragen hetzelfde als in de enquête, met het verschil dat
doorgevraagd kan worden. Op die manier is achtergrondinformatie verzameld. De huidige en
gewenste situatie, wat betreft het werken met psycho-educatie, zijn in kaart gebracht aan de hand van
twee ik-boeken en de vier aspecten van de Richtlijn. Om meer zicht te krijgen op hoe rekening
gehouden wordt met de reikwijdte van het IQ is er gekozen om daar in de interviews naar te vragen.
Ook is er bewust gekozen om in de interviews te vragen naar de wensen van de betrokkenen over de
te ontwerpen psycho-educatie en waar rekening mee moet worden houden bij het implementeren.
Door sociotherapeuten om hun mening te vragen en mee te laten denken wordt het draagvlak
vergroot.
Gekozen is voor een gestructureerd open interview. De vragen zijn van te voren opgesteld en
gerangschikt en worden aan alle geïnterviewden op dezelfde manier gesteld. De geïnterviewden zijn
vrij in het antwoorden en er worden geen suggesties gedaan (Migchelbrink, 2008, p. 208). Tijdens het
interview bestaat de kans tot doorvragen, waardoor er gerichter de informatie verzameld wordt. De
motivatie voor deze vorm is dat er precies dezelfde informatie van de ondervraagde willen hebben (p.
209), maar de geïnterviewden ruimte willen geven naar eigen inzicht antwoord te geven op de vragen.
Tijdens het voorbereiden op de interviews is met alle geïnterviewden in goed overleg een datum
gekozen, een begeleidende e-mail verstuurd met dezelfde inhoud als de enquête en is gemeld dat de
opnames vernietigd worden na verwerking van de gegevens. Hierdoor is er beoogd om transparant te
werken. Voorafgaand aan het interview zal nogmaals de aanleiding en het doel uitgelegd worden en
de geïnterviewden bedankt worden voor hun tijd.
Bij het operationaliseren van de vragenlijsten is er getracht bij de verschillende deelvragen topics te
noemen en daarbij vragen te bedenken. Hierbij is de deelvraag telkens als uitgangpunt genomen door
de vraag te stellen of wordt gemeten wat gemeten moet worden. De structuur van de interviews is om
eerst de huidige situatie te bevragen en vervolgens door te gaan op de gewenste situatie. Hierin zijn
pauzemomenten ingezet en is de inleiding, slot en kern duidelijk (Donk & Lanen, 2011, pp. 211-217).
Over de houding van de interviewer is van te voren bewust stil gestaan. De interviewer stelt de vragen
volledig en neutraal. Dit is van belang voor de betrouwbaarheid van het onderzoek, omdat beide
houdingsaspecten de geïnterviewden kunnen beïnvloeden in hun antwoord (Migchelbrink, 2008, p.
210). De onderzoekers hebben een actieve luisterhouding, door zowel verbaal als non-verbaal te
reageren op wat de geïnterviewde vertelt (Donk & Lanen, 2011, p. 215). Alle onderzoekers hebben
zich, bij elk interview, bewust geconcentreerd op het interview en geprobeerd eventuele onrustige
omstandigheden weg te nemen om zo actief te kunnen luisteren. Om nauwkeurig te werken is
gekozen om geluidsopnames te maken bij de interviews en om twee onderzoekers per interview in te
zetten. Eén onderzoeker is interviewer, de andere observant. De uitwerking van de interviews met de
behandelinhoudelijke sociotherapeuten en de afdelingsmanagers is te vinden in bijlage 5 en 6.
2.7.3. Werkzame factoren
Naast de enquête en de interviews is er ook onderzoek gedaan naar werkzame factoren uit
wetenschappelijke bewezen interventies (deelvraag 4). De onderzoekers hebben zelf gekeken naar
wetenschappelijke bewezen interventies. „De Dappere Kat‟ en „het Vriendenprogramma‟ zijn hieruit
naar voren gekomen. Gebleken is dat de instelling Accare een LVB versie heeft gemaakt van de
interventie „De Dappere Kat‟. Voorafgaande aan het onderzoek is contact gezocht met de
ontwikkelaar van deze versie. Deze methodiek bleek echter nog niet geschikt voor verspreiding
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vanwege de effectmeting waar nog aan gewerkt wordt. Ook heeft er een gesprek plaatsgevonden met
de cognitief gedragstherapeutisch werker van Karakter. Dit was echter op zo‟n korte termijn dat dit een
ongestructureerd interview is geworden (Migchelbrink, 2008, p. 206). Er is bij dit interview gekeken
naar welke aspecten van angststoornis en werkzame factoren volgens haar meegenomen moeten
worden tijdens het geven van psycho-educatie voor de kinderen en jongeren van de
behandelgroepen.
2.8 Pedagogisch relevantie
Het recht op informatie bij de LVB-doelgroep is niet anders dan voor kinderen en jongeren met een
normaal IQ. De pedagogische visie van de onderzoekers is dat een kind zo goed mogelijk moet
kunnen begrijpen waarom hij zich zo gedraagt zoals hij doet. Belangrijk is om hier bewust van te zijn
en hier in de behandeling bij stil te staan.
De Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO, 2008) geeft in hun
beroepscode in artikel 15 aan:
“De pedagoog moet aan de cliënt met wie hij de professionele relatie wil aangaan, op een voor de
cliënt begrijpelijke wijze informatie verstrekken over de aard en het doel van en de werkwijze tijdens
de professionele relatie. Als sprake is van een wettelijke vertegenwoordiger dan geldt deze
verplichting jegens hem.”
Ook geeft de richtlijn aan dat tijdens de professionele relatie kinderen en ouders recht hebben op
begrijpelijke informatie over onder andere hun ziektebeeld (NVO, 2008). Dit ondersteunt tevens de
visie van de onderzoekers dat LVB-kinderen en -jongeren recht hebben op informatie over wat er met
hen aan de hand is.
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3. Uitvoering onderzoek
In de uitvoering van onderzoek worden de voorbereiding op het onderzoek, het verloop van de
enquête en de interviews en hoe er geanalyseerd is weergegeven.
3.1 Enquête
De enquête is over 49 mentoren verspreid. Van te voren is er rekening gehouden met de MBOmedewerkers, want die hebben geen mentorkind. Echter tijdens het onderzoek werd duidelijk dat
stagiaires zijn gemaild. Zij hebben de enquête niet ingevuld. Hierdoor is het aantal 45 mentoren
geworden. Na de eerste reminder werd de responsie duidelijk meer. Na de tweede reminder kwamen
er nog eens 8 ingevulde enquêtes terug. Uiteindelijk zijn er 26 ingevulde enquêtes ontvangen.
3.2. Interview
Er waren zes interviews gepland, maar bij één sociotherapeut is het niet gelukt om een interview af te
nemen. Er is nog geprobeerd om het schriftelijk via een e-mail te doen, maar ook dat is niet gelukt. De
gesprekken met de managers verliepen rustig. De gesprekken met de sociotherapeuten verliepen alle
drie om verschillende redenen onrustig. Redenen waren bijvoorbeeld; een kind in de afkoelruimte,
kind verdwaald in het bos, gebeld worden tijdens het interview en te laat komen voor het interview. Dit
laatste zorgde ervoor dat het interview met die persoon door één onderzoeker is afgenomen. Van dit
gesprek is een uitwerking geschreven en aan de geïnterviewde voorgelegd met de vraag of deze
daarmee akkoord ging. Er is niet gekozen om bij de andere geïnterviewden een verslag te maken van
het interview. Door twee onderzoekers in te zetten is er zorgvuldig gewerkt. Alle geïnterviewden zijn
uitgenodigd voor de presentatie aan het einde van dit onderzoek en hebben hier hun mening geven.
3.3 Werkzame factoren
Er werd veel informatie gegeven over aspecten van angst, werkzame aspecten van de programma‟s,
de doelgroep LVB en het geven van psycho-educatie. Uit dit gesprek kwamen de volgende
interventies naar voren: De Dappere Kat, het Vriendenprogramma, Durven + Denken = Doen en “Ik
ben een kei”. Vanuit de deskresearch kwamen de eerste twee programma‟s naar voren bij het
Nederlands Jeugdinstituut. Dit zijn beide cognitief gedragstherapeutische programma‟s en beide
effectief bewezen. De werkzame aspecten komen overeen met de Richtlijn Effectieve Interventies LVB
waarin wordt aangegeven dat cognitieve gedragstherapie werkt bij LVB (Wit et al., 2012, p. 21). Dit
past tevens bij de behandelprogramma‟s van Karakter. Daarom is gekozen onderzoek te doen naar
de werkzame aspecten van deze twee interventies. Tevens wordt gekeken in hoeverre deze
overeenkomen met hetgeen de Richtlijn Effectieve Interventies LVB stelt. Dit vergelijkingsonderzoek
heeft als doel te achterhalen welke aspecten meegenomen worden bij de ontwikkeling van het product
voor de LVB-kinderen en jongeren.
3.4 Analyseren van de onderzoeksgegevens
Er zijn tijdens dit onderzoek zowel in de voorbereiding als tijdens de terugblik veel analysemomenten
geweest om de betrouwbaarheid en de validiteit te waarborgen.
Bij de voorbereiding op het maken van enquête- en interviewvragen heeft elke onderzoeker een
deelvraag op zich genomen, daarbij variabelen gemaakt en vragen opgesteld. Hierna is er een peer
check inhoudscontrole geweest (Migchelbrink, 2008, p. 129). De centrale vraag: “Wordt de deelvraag
door deze vragen geoperationaliseerd?”. De inhoudscontrole zorgde ervoor dat er voor validiteit is
gezorgd, omdat op deze manier meerdere systematische fouten eruit zijn gehaald en aanpassingen
zijn gedaan aan de vragen, waardoor er beter gemeten werd wat er gemeten moest worden.
Voorbeelden van systematische fouten zijn gesloten vragen in een interview, antwoordcategorieën die
niet klopten en eigen mening in de vraag verwerken. Hierdoor is er zowel triangulatie van
onderzoekers, maar ook weer een inhoudscontrole na het onderzoek geweest. Migchelbrink geeft aan
dat een schriftelijke vragenlijst goed opgesteld moet zijn, omdat tijdens de uitvoering beperkt invloed
uitgeoefend kan worden (2008, p. 189). Dit vraagt om van te voren goed stil te staan bij de validiteit en
de betrouwbaarheid. Dit is toegepast door een inhoudscontrole en een zelfcontrole te doen.
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Er is door de onderzoekers nauwkeurig en zorgvuldig gewerkt waardoor de kans verkleind is dat
zaken mis gingen of dat er vertekening optrad. Dit is gedaan door alle interviews snel uit te werken
nadat deze plaatsgevonden hadden. Na het uitvoeren van het onderzoek heeft iedere interviewer een
verbatim gemaakt van haar interview. Deze is door de observant als tweede lezer gelezen en
gecontroleerd op foute beschrijvingen en op eventueel toegevoegde meningen. Dit bleek effectief, er
werden namelijk enkele fouten ontdekt bij de uitwerking. Om de betrouwbaarheid en validiteit te
waarborgen in de fieldresearch is de interviews gereflecteerd op de vraagstijl (door interviews door
elkaar te laten lezen). Dit om erachter te komen of de geïnterviewden niet een bepaalde richting
ingestuurd worden, bijvoorbeeld door het stellen van suggestieve vragen. Daarnaast is gekeken of er
op een juiste manier vragen gesteld werden en of deze informatie echt van belang is voor het
beantwoorden van de onderzoeksvraag en de deelvragen.
Daarnaast is er ook gekozen om de resultaten op meerdere manieren te analyseren. Voor de enquête
is er gekozen voor de analysemethode procenten berekenen en vragen combineren en voor het
analyseren van de interviews is er gekozen voor horizontaal vergelijken en het labelen van
betekenisvolle tekstfragmenten (Donk & Lanen, 2011, pp. 253-257). Tijdens het horizontaal
vergelijken zijn samenvattingen gemaakt van de resultaten in de tabel van horizontaal vergelijken en
daaruit conclusies getrokken door middel van het labelen. .
Deze uitwerkingen zijn uitgewisseld onder de onderzoekers, waardoor er triangulatie van
onderzoekers plaatst vindt en er een peer controle is. De inhoudscontrole zorgde ervoor dat er voor
validiteit is gezorgd, want door deze uitwisselingen zijn regelmatig verkeerde interpretaties bij
verschillende labels aangepast. De horizontale vergelijking en de labels zijn terug te vinden in bijlage
10.
Tijdens het analyseren van de gegevens is ontdekt dat er nog een stuk onderbouwing van wat er
gezegd is miste. Het toetsen van wat er gezegd is aan de theorie. Bij de enquête heeft dit er toe geleid
dat deelvraag 1 en 2 vergeleken zijn. Hierdoor kon getoetst worden of wat de mentoren belangrijk
vinden ook daadwerkelijk gedaan wordt. De antwoorden van deelvraag 3, zijn wederom langs de
literatuur van angst gelegd. Hiernaast ook langs de MDR angststoornissen en literatuur van psychoeducatie in de GGZ en de werkzame factoren van deelvraag 4. Het doel van de eerste vergelijking is
om het product soepel langs het KCK te kunnen laten gaan en de werkzame factoren. De tweede
vergelijking heeft als doel te vergelijken welke aspecten betrokkenen hebben genoemd in vergelijking
met de werkzame aspecten uit de wetenschappelijk bewezen effectieve interventies. Ditzelfde bleek te
kunnen bij deelvraag 5, wat gaat over de wensen van de betrokkenen. Het doel van deze vergelijking
was de wensen van de betrokkenen te vergelijken met de werkbare aspecten van de
wetenschappelijk bewezen effectieve interventies met betrekking tot de inhoud van de psychoeducatie. De uitwerking van deze vergelijking zijn terug te vinden in bijlage 11 en 12.
Hierdoor is meer literatuur ingezet dan alvorens de opzet was en is de dataverzamelingstechniek,
inhoudsanalyse op meerdere deelvragen van toepassing. Hierdoor is er ook meer triangulatie van
databronnen.

[22]

4. Resultaten en conclusies
De resultaten worden per deelvraag weergegeven met aansluitend een conclusie van de deelvraag.
De resultaten en conclusies zijn opgebouwd uit thema‟s en labels die gebruikt zijn tijdens het
interview. In de conclusie wordt per deelvraag de ontwerpcriteria weergegeven. Deze criteria zijn de
eisen waaraan het uiteindelijke product moet voldoen (Donk & Lanen, 2011, p. 285). In hoofdstuk 5
wordt de onderzoeksvraag beantwoord door een eindconclusie.
4.1.1. Resultaten deelvraag 1
Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de manier waarop mentoren van de
behandelgroepen momenteel psycho-educatie zeggen te geven aan LVB- kinderen en jongeren en de
Richtlijn Effectieve Interventies LVB?
In de enquêtegegevens zijn verschillende overeenkomsten te zien tussen de manier waarop mentoren
momenteel psycho-educatie geven en de Richtlijn Effectieve Interventies LVB. Enkele van deze
resultaten zijn in figuren weergegeven in dit hoofdstuk. Dit zijn de meest opvallende overeenkomsten
en verschillen. De andere gegevens zijn in figuren (met toelichting) in de bijlage 7.a terug te vinden.
Het gebruik van korte zinnen, gangbare en concrete woorden gebruiken, kiezen voor een eenduidige
woordkeuze en één vraag tegelijk stellen zijn voorbeelden van overeenkomsten. Ook rustig praten,
het gebruik van voorbeelden uit het dagelijkse leven en het stellen van gerichte vragen komen
overeen. De Richtlijn Effectieve Interventies LVB geeft dit als aanbeveling in verband met de beperkte
woordenschat van de LVB-jeugdigen en de moeite die zij hebben met (verbale) informatieverwerking
door het beperkte werkgeheugen (Wit et al., 2012, p. 23). Soms is het moeilijk in te schatten of zij het
wel of niet begrepen hebben. Hierdoor is er een grotere kans op miscommunicatie mogelijk, omdat de
LVB-jeugdige een andere betekenis kan geven aan de antwoorden (Wit et al., 2012, p. 24). Andere
overeenkomsten zijn het zorgen voor een prikkelarme omgeving, uitleggen waarom iets gedaan wordt
(figuur 1), het belonen van een goede inzet (figuur 2) en de inzet positief benaderen (figuur 3).
Aandacht voor het benadrukken van de sterke kanten van de jeugdige (figuur 4), veel
succeservaringen op laten doen en aandacht voor de relatie tussen jeugdige en hulpverlener en
sensitief omgaan met de individuele ondersteuningsbehoefte zijn overeenkomsten in de manier
waarop momenteel psycho-educatie wordt gegeven en de Richtlijn Effectieve Interventies LVB. Veel
LVB-kinderen en jongeren worden overschat door hun omgeving. Dit kan zorgen voor faalervaringen,
wat een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen tot gevolg kan hebben. Karakter werkt als
organisatie competentiegericht en sluit hierbij dus ook aan bij de aanbeveling uit de Richtlijn Effectieve
Interventies LVB (Wit et al., 2012). De LVB-kinderen en jongeren worden in hun kracht gezet wat helpt
voor het ontwikkelen van een realistisch zelfbeeld en het vergroten van het zelfvertrouwen.
Ook is er een overeenkomst te zien wat betreft de houding van de mentor. Zij geven aan geduldig en
enthousiast te zijn, dat wat de Richtlijn Effectieve Interventies LVB ook als aanbeveling stelt (Wit et al.,
2012). Figuur 1-7 geven de meest opvallende overeenkomsten uit de enquête weer.
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Uitleggen wat en waarom we iets doen.

In figuur 1 is weergegeven in hoeverre de mentoren aan de jeugdige uitleggen waarom iets gedaan
wordt. Daarbij is door 50% aangegeven dit altijd te doen en de overige 50% geeft aan dit vaak te
doen. De manier waarop de mentoren momenteel psycho-educatie geven komt dus geheel overeen
met hetgeen de Richtlijn Effectieve Interventies LVB stelt. Door aan de jeugdigen uit te leggen wat er
gaat gebeuren wordt voorkomen dat zij het overzicht verliezen.
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Ik beloon de jeugdige bij een goede inzet
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Jeugdige belonen bij goede inzet

In figuur 2 zijn de resultaten wat betreft het belonen van de jeugdige bij een goede inzet weergegeven.
42% beloont de jeugdige altijd bij een positieve inzet en 50% doet dit vaak. 4% geeft aan dit
regelmatig te doen en 4% beloont de jeugdige nooit bij een goede inzet. De mentoren handelen hier
dus in de meerderheid al volgens hetgeen de Richtlijn Effectieve Interventies LVB stelt.
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Positief benaderen van de jeugdige

In figuur 3 is weergegeven in hoeverre de inzet van de jeugdige steeds positief wordt benaderd door
de mentoren. 50% benadert deze inzet altijd positief, 46% doet dit vaak en 4% regelmatig. Hierin is
dus een overeenkomst te zien tussen de manier waarop momenteel wordt gehandeld en de Richtlijn
Effectieve Interventies LVB. Door een steunende, positieve benadering en door aan te sluiten bij wat
zij wél kunnen, worden de jeugdigen namelijk aangesproken op hun mogelijkheden in plaats van hun
beperkingen. Hierdoor kunnen zij zichzelf zo optimaal mogelijk ontwikkelen.
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Benadrukken van sterke kanten van de jeugdige

Wat betreft het benadrukken van de sterke kanten van de jeugdige is in figuur 4 te zien dat 54% van
de mentoren heeft aangegeven dit altijd te doen. De overige 45% besteedt hier vaak aandacht aan.
De manier waarop de mentoren momenteel psycho-educatie geven komt dus geheel overeen met
hetgeen de Richtlijn Effectieve Interventies LVB stelt.
De deelvraag richt zich ook op de verschillen tussen de Richtlijn Effectieve Interventies LVB en hoe de
mentoren momenteel handelen. Daarbij komt naar voren dat de manier waarop er psycho-educatie
wordt gegeven verschild per mentor. Zo zijn de meningen verdeeld wat betreft het beginnen met een
oefening en later de koppeling maken aan de theorie (figuur 5). Dit geldt ook voor het hanteren van
eenzelfde opbouw (figuur 6) en de aandacht die men besteedt aan de afsluiting van de bijeenkomst
(figuur 7).
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Daarnaast zijn er verschillen op te merken in het gebruik van figuurlijk taalgebruik en het gebruik van
„stel dat‟-voorbeelden. Volgens de Richtlijn Effectieve Interventies LVB is het niet wenselijk om „stel
dat‟-voorbeelden te gebruiken. Dit omdat zij moeite hebben om abstract te denken (Wit et.al., 2012, p.
27). Doordat de meningen van de mentoren verdeeld zijn, kan dit niet helemaal als een verschil
gezien worden. De verschillen in meningen van de mentoren zijn echter wel opvallend.
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Koppelen van theorie aan de oefening

In figuur 5 is te zien dat 30% aangeeft vaak te beginnen met een oefening en daar daarna theorie aan
te koppelen. 35% doet dit regelmatig en 30% geeft aan soms deze koppeling te maken. 4% geeft aan
dit nooit te doen. Hier is dus veel variatie te zien in de antwoorden van de mentoren met betrekking tot
hun handelen tijdens het geven van psycho-educatie.
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Hanteren van dezelfde opbouw

Wat betreft het telkens hanteren van dezelfde opbouw bij het geven van psycho-educatie is in figuur 6
te zien dat 4% nooit eenzelfde opbouw hanteert. 29% geeft aan dit soms te doen, 33% hanteert
regelmatig dezelfde opbouw, 25% doet dit vaak en 8% hanteert altijd dezelfde opbouw. De Richtlijn
Effectieve Interventies LVB geeft aan dat LVB-jeugdigen meer tijd nodig hebben om informatie te
verwerken en om te kunnen schakelen naar een volgende situatie (Wit et al., 2012). Hier is een
duidelijk verschil te zien in de manier van handelen tussen de verschillende mentoren.
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Aandacht besteden aan afsluiting van bijeenkomst

In figuur 7 is te zien dat 46% aandacht besteed aan de afsluiting van de bijeenkomst. 8% besteedt
hier altijd aandacht aan. 16% doet dit regelmatig, 25% soms en 4% besteed nooit aandacht aan de
afsluiting van het psycho-educatie moment. Het handelen van de mentoren bij het geven van psychoeducatie is dus verschillend. Deze en bovenstaand figuur hebben beiden te maken met het hanteren
van structuur. Volgens Neijmeijer et al. (2010, p.17) hebben LVB-kinderen en jongeren baat bij een
heldere structuur, het moet duidelijk en voorspelbaar zijn. Daarbij is het belangrijk dat het voor het kind
of de jongere helder is wat er wordt verwacht en dat er heldere regels en afspraken zijn.
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Invulling psycho-educatie
In de interviews is stil gestaan bij achtergrondinformatie over de manier waarop mentoren van de
behandelgroepen momenteel psycho-educatie geven. Uit deze interviewgegevens komt naar voren
dat alle sociotherapeuten aangeven dat de manier waarop psycho-educatie wordt gegeven vrijblijvend
is. Het merendeel van de sociotherapeuten geeft aan dat dit niet vastligt, maar dat er wel wordt
samengewerkt met de behandelcoördinator. Bijvoorbeeld door te overleggen of er op de juiste manier
aan de doelen van het kind wordt gewerkt.
Door twee sociotherapeuten is aangegeven dat ze iedere week psycho-educatie geven, waarbij één
van hen aangeeft niet iedere week met het ik-boek te
werken. Eén sociotherapeut geeft aan dat het van belang
“Psycho-educatie is helemaal niet
is om creatief te zijn in opdrachten. Dezelfde persoon
gestandaardiseerd bij ons. Je voelt zelf aan
geeft aan blij te zijn met de hoeveelheid ik-boeken. Een
wat past bij het kind.”
Sociotherapeut
andere sociotherapeut geeft aan het psychoeducatiemoment juist informeel te laten verlopen
bijvoorbeeld door het spelen van een spel of buiten te wandelen.
Aanpassen van de psycho-educatie
Aan de mentor zelf
Hierbij wordt door twee sociotherapeuten aangegeven dat de vorm van psycho-educatie door de
sociotherapeut zelf ingevuld wordt, zodat het bij de hem of haar past. Er wordt door twee
sociotherapeuten aangegeven dat er veel eigen ruimte is. Meerdere sociotherapeuten geven aan
tijdens kindbesprekingen met de behandelcoordinator te checken of ze op de goede weg zitten wat
betreft het werken aan de doelen. Zij geven aan het als eigen verantwoordelijkheid te zien om hulp te
vragen waar nodig. Het toetsen bij collega‟s wordt gedaan door overleg met de behandelcoördinator,
een collega te vragen die veel weet over het thema of door te rouleren van duo-mentoren.
Aan het kind
Alle sociotherapeuten geven aan de psycho-educatie af
“Je maakt continu de vertaalslag: hoe ga ik
te stemmen op het kind of de jongere. Daarbij wordt
dat nou vertalen naar dit kind?”
gekeken naar het kind en welke opdrachten wel of niet bij
Sociotherapeut
het kind passen. Dit wordt in de Richtlijn Effectieve
Interventies LVB ook als belangrijk gezien en is dus een
overeenkomst (Wit et al., 2012). Twee van de sociotherapeuten geven hierin aan dat je het moet
aanvoelen of iets aansluit of niet.
Aanpassen aan het IQ
Vertaalslag maken naar niveau van de LVB-jeugdigen
Wat betreft de reikwijdte in het IQ (50-85) geven alle sociotherapeuten aan zelf de vertaalslag te
moeten maken naar het niveau van het kind. Daarbij geven zij aan dat psycho-educatie een
hulpmiddel is, maar dat het zij zelf moeten toespitsen op het individuele kind. Volgens Neijmeijer et.al
(2010) is het belangrijk dat de jeugdige op het juiste niveau wordt aangesproken. Zij hebben een lager
ontwikkelingsniveau dan dat op basis van de kalenderleeftijd verwacht kan worden. Dit brengt
specifieke behoeften met zich mee. Als hier geen rekening mee gehouden wordt, worden zij
overvraagd wat negatieve gevolgen met zich mee kan brengen. Beide managers geven aan dat
degene die de psycho-educatie geeft de vertaalslag moet maken naar het niveau van het kind. Deze
mening delen de sociotherapeuten en de managers dus met elkaar.
Interventies aanpassen aan niveau van de LVB-jeugdigen
De mentoren geven aan dat het belangrijk is korte zinnen en makkelijke woorden te gebruiken. Ook
het vragen om een bevestiging en het kijken naar een kind wordt genoemd om te achterhalen of het
kind of de jongere het begrijpt. In de Richtlijn Effectieve Interventies LVB zijn deze aspecten, gebruik
van korte zinnen en makkelijke woorden, vragen om bevestiging vragen en nagaan of de jeugdige de
hulpverlener heeft begrepen, ook terug te vinden (Wit et al., 2012). Hierin zijn dus overeenkomsten te
zien. Ook uit de enquête blijkt dat korte zinnen en makkelijke woorden worden ingezet. Hierin is dus
zowel een overeenkomst tussen wat de mentoren in de enquête zeggen als wat de sociotherapeuten
aangeven. Eén sociotherapeut geeft aan dat kleine stappen kunnen werken wanneer het IQ lager is
dan 60. Beide managers geven aan dat het afstemmen in taalgebruik, zinslengte, voorbeelden,
concreetheid en duidelijkheid erg van belang is bij het verschil in IQ. Het is van belang om niet alleen
tekst, maar juist ook veel plaatjes aan te bieden. Dit komt ook overeen met hetgeen de Richtlijn
Effectieve Interventies LVB stelt. Deze antwoorden komen overeen met wat er in de enquête is
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gezegd over taalgebruik, gangbare en concrete woorden gebruiken. De Richtlijn Effectieve
Interventies LVB geeft ook aan dat het goed is om de oefenstof op verschillende manieren aan te
bieden (Wit et al., 2012).
4.1.2. Conclusie deelvraag 1
Invulling psycho-educatie
Gebleken uit de resultaten is dat in de huidige situatie de manier waarop momenteel psycho-educatie
gegeven wordt erg vrijblijvend is. De mentor is verantwoordelijk voor het geven van de psychoeducatie en de vorm die hij of zij hieraan wil geven, als er maar gewerkt wordt aan het opgestelde
doel. Tenminste één keer per week wordt gestreefd om psycho-educatie te geven. Het verschilt per
mentor of er wel of geen gebruik wordt gemaakt van hulpmiddelen, zoals de bestaande ik-boeken.
Hiernaast verschilt het ook in de vorm van de psycho-educatie. Creatief zijn in opdrachten wordt ook
als belangrijk gezien door meerdere geïnterviewden.
Aanpassen van de psycho-educatie
Aan de mentor zelf
Doordat de mentoren de psycho-educatie zelf mogen vormgeven, sluit het meer aan bij de persoon
als hulpverlener en bij het kind of de jongere. Deze vrijblijvendheid kan als voordeel gezien worden,
omdat iedereen zijn eigen manier kan hanteren zodat het werkbaar is. De gegevens zeggen iets over
de werkrelatie tussen de mentor en het kind of jongere. Een goede kwaliteit van de relatie tussen
cliënt en hulpverlener is een algemene werkzame factor die de kans op effectiviteit van een interventie
vergroot (Wit et al., 2012, p. 21).
Aan het kind
Een nadeel van deze vrijblijvendheid is dat er dus geen eenduidige aanpak is in het geven van
psycho-educatie, welke volgens de Richtlijn Effectieve Interventies LVB juist nodig is (Wit et al., 2012).
Uit de resultaten blijkt dat ondanks dat er geen eenduidige aanpak is er wel eenduidigheid lijkt te zijn
in de benadering. Het lijkt er hierdoor op dat het niet hanteren van eenduidige aanpak geen
voorwaarde is om het doel te bereiken van psycho-educatie bij de kinderen en jongeren. Echter blijkt
ook uit de Richtlijn Effectieve Interventies LVB dat bij de factor „voorstructureren en vereenvoudigen‟
dat LVB kinderen en jongeren moeite hebben met het structureren van aangeboden informatie. Het
werkgeheugen wordt overbelast als er te weinig structuur aangeboden wordt, waardoor het kind of de
jongere niet tot daadwerkelijk leren komt (Wit et al., 2012). Aanbevelingen die hierbij worden gedaan
zijn; „bouw elke bijeenkomst op dezelfde manier op‟, „geef de opbouw van elke sessie in een schema
weer en hang dit schema op‟ en „aandacht besteden aan de afsluiting van de bijeenkomst‟ (Wit et al.,
2012). Uit de enquêteresultaten blijkt dat bij het telkens hanteren van eenzelfde opbouw (figuur 6) en
het aandacht besteden aan de afsluiting van de bijeenkomst (figuur 7) deze benodigde structuur
momenteel niet altijd geboden wordt. Daarom zal dit als extra aandachtspunt worden meegenomen in
een handleiding. Uit de interviews komt namelijk naar voren dat er vraag is naar een handleiding.
Aanpassen aan het IQ
Vertaalslag maken naar niveau van de LVB-jeugdigen
In de huidige situatie is er ook gevraagd naar de reikwijdte van het IQ tussen de 50 en 85 en hoe er bij
deze doelgroep aangesloten kan worden. Hierbij blijkt dat het grootste gedeelde van de aspecten die
de mentoren noemen overeenkomen met de Richtlijn Effectieve Interventies LVB. Zelf dus de
vertaalslag maken, door de psycho-educatie als mentor zelf ook aan te passen aan het IQ, is een
conclusie die er getrokken kan worden. Hoe deze vertaalslag het beste gemaakt kan worden, wordt in
de handleiding vermeld.
Interventies aanpassen aan niveau van de LVB-jeugdigen
De sociotherapeuten geven aan dat korte en makkelijke woorden gebruiken, vragen om bevestiging
en naar het kijken naar het kind alles aspecten gelden om af te stemmen op het IQ. Dit komt overeen
met de Richtlijn Effectieve Interventies LVB en wat mentoren aangeven in de enquête, maar ook met
wat de managers aangeven. Zij vullen aan dat de vertaalslag gemaakt kan worden door het
afstemmen in; zinslengte, voorbeelden, concreetheid, duidelijkheid, afwisseling plaatjes en tekst. Dit
komt ook overeen met wat de Richtlijn Effectieve Interventies LVB en wat er in de enquête gezegd is.
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Enquête
De conclusie is dat de manier van handelen door de mentoren in de huidige situatie van de
behandelgroepen tijdens het geven van psycho-educatie in veel gevallen overeenkomt met de
aanbevelingen die de Richtlijn Effectieve Interventies LVB aangeeft. Hierin is er grotendeels een
gedeelde visie tussen de geïnterviewden en de mentoren. Er zijn een aantal aspecten waarbij nog
winst te behalen is. Dat zijn: het vermijden van „stel dat‟ voorbeelden, het uitspelen van situaties,
beginnen met een oefening en daarna een koppeling maken aan de theorie, een opdracht voordoen
en het daarna door het kind of de jongere na te laten doen, het telkens hanteren van eenzelfde
opbouw, samen regels en afspraken opstellen en de aandacht dat besteed wordt aan de afsluiting van
de bijeenkomst Er kan hierbij meer aansluiting gezocht worden bij de aanbevelingen die de Richtlijn
Effectieve Interventies LVB stelt. Deze aspecten worden meegenomen bij de aanbevelingen omdat op
die manier beter wordt aangesloten bij de behoeften van de LVB-jeugdigen.
De conclusie is dat onderstaande ontwerpcriteria worden meegenomen bij het ontwerpen van het
product:
 In de psycho-educatie dient handelingsvrijheid te zijn voor de mentor om deze vorm
te geven, zodat het bij hem of haar past.
 De werkzame factoren „concreet maken oefenstof‟ en „voorstructuren en
vereenvoudigen‟ uit de Richtlijn Effectieve Interventie LVB moeten duidelijk verwerkt
worden in de psycho-educatie. Hierbij is met name aandacht voor;
Het vermijden van „stel dat‟ voorbeelden, het uitspelen van situaties, beginnen met
een oefening en daarna een koppeling maken aan de theorie, een opdracht
voordoen en het daarna door het kind of de jongere na te laten doen, het telkens
hanteren van eenzelfde opbouw, samen regels en afspraken opstellen en de
aandacht dat besteed wordt aan de afsluiting van de bijeenkomst.
 Het is de taak van de mentoren om de vertaalslag te maken naar het niveau van het
kind of de jongere, door zelf de psycho-educatie aan te passen aan leeftijd en
ontwikkelingsniveau.
 Er zal een handleiding komen. In deze handleiding wordt benoemd dat aandacht
voor de afsluiting van de psycho-educatie van belang is. Ook wordt benoemd hoe
het beste de vertaalslag naar de verschillende niveaus kan worden gemaakt.
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4.2.1. Resultaten deelvraag 2
Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de eisen die de Richtlijn Effectieve Interventies LVB
stelt en het belang dat de betrokkenen hechten aan deze eisen met betrekking tot het geven van
psycho-educatie voor de kinderen en jongeren van de behandelgroepen?
Uit de interviewgegevens zijn verschillende overeenkomsten in de eisen die de betrokken partijen
stellen. Zo geven meerdere sociotherapeuten aan dat bij het ontwikkelen van psycho-educatie voor
kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking het concreet maken van de oefenstof erg
belangrijk is. Het moet duidelijk en to the point zijn. Alle sociotherapeuten geven aan dat zij zelf
verantwoordelijk zijn voor de veilige leeromgeving. Ook wordt aangegeven dat, wat betreft de vier
hoofdaspecten, alleen het concreet maken van de oefenstof past bij psycho-educatie en dat de
andere drie punten aankomt op de manier waarop de sociotherapeut omgaat met de kinderen.
Ook beide managers geven aan dat het concreet maken van de oefenstof echt belangrijk is. Dit is dus
een overeenkomst tussen de eisen die de sociotherapeuten en managers stellen en de eisen die de
Richtlijn Effectieve Interventies LVB stelt. Een opvallend resultaat is dat de geïnterviewden aangeven
dat concreet maken van de oefenstof als belangrijkst wordt ervaren en dat in de enquête onder de
mentoren deze als zwak naar voren komt. Deze verschillen worden later weergegeven.
Positieve en veilige leeromgeving
Als mentor ben je verantwoordelijk voor het creëren van een positieve en veilige leeromgeving, wordt
door meerdere sociotherapeuten aangegeven. Over hoe daar zorg voor wordt gedragen, blijkt weinig
gezegd te zijn door de sociotherapeuten. De managers geven hierover aan dat je het vertrouwen van
LVB-ers kunt vergroten door te vertellen wat er goed
“Als sociotherapeut moet je eerst zorgen dat
gaat en door complimenten te geven. De Richtlijn
het vertrouwen er bij het kind is.”
Effectieve Interventies geeft aan dat het belangrijk is de
Sociotherapeut
inzet positief te benaderen en te belonen bij een goede
inzet. In dat opzicht kan dit wel gezien worden als
overeenkomst tussen de managers en de Richtlijn
Effectieve Interventies LVB. Op beide manieren wordt er gewerkt aan een positieve en veilige
leeromgeving.
In de enquête is terug te zien dat de aspecten “Ik benader de inzet van de jeugdige steeds positief”
(figuur 12) en “Ik benadruk de sterke kanten van de jeugdige“ beide als erg van belang worden
gevonden door de mentoren. Dit kan bijvoorbeeld worden opgenomen in een handleiding als tip voor
de mentoren die de psycho-educatie gaan geven. Eén sociotherapeut geeft aan dat er een
handleiding bij de psycho-educatie over angst kan komen en dat daarin het creëren van een veilige
omgeving meegenomen kan worden.
De managers geven aan dat het belangrijk is dat er wordt aangesloten bij wat het kind of de jongere al
kan. Het competentiegerichte werken is een manier waarop je een positieve en veilige leeromgeving
creëert. De Richtlijn Effectieve Interventies LVB zegt hierover dat het van belang is om de jeugdige
veel succeservaringen op te laten doen, door het verbeteren van de eigen prestaties of het behalen
van een zelf opgesteld doel (Wit et al., 2012). Eén manager geeft ook aan dat competentie gericht
werken draait om het vergroten van het zelfvertrouwen door succeservaringen. Veel LVB-jeugdigen
hebben een negatief zelfbeeld, doordat ze veel faalervaringen hebben opgedaan. Daarom is het van
belang aandacht te besteden aan het vergroten van het zelfvertrouwen waardoor de jeugdige open
komt te staan om te leren. Het bieden van structuur en daarmee overzicht geeft rust en zelfvertrouwen
aan de jeugdige. Een positieve benadering van de mentor en vertrouwen blijven tonen in de jeugdige
is volgens de Richtlijn Effectieve Interventies LVB erg belangrijk.
Voorstructureren en vereenvoudigen
Het hanteren van steeds dezelfde opbouw, het aandacht besteden aan de afsluiting van de
bijeenkomst en het samen opstellen van regels en afspraken worden als belangrijk ervaren door de
mentoren, zo blijkt uit de enquête. Deze aspecten vallen onder voorstructureren en vereenvoudigen
van de Richtlijn Effectieve Interventies LVB (Wit et al., 2012). Bij het voorstructureren en
vereenvoudigen is het van belang dat de stof begrijpelijk is, maar dat het niet kinderlijk is beschreven,
wordt door een manager aangegeven. Ook Neijmeijer et al. (2010) wijst erop dat het niet de bedoeling
is dat de manier van communicatie kinderachtig wordt, omdat dit kan zorgen dat kinderen zich niet
serieus genomen voelen. De Richtlijn Effectieve Interventies LVB beschrijft dit ook deels, namelijk dat
je waar nodig gebruikt maakt van visuele ondersteuning en navraagt of de jeugdige het begrijpt (Wit et
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al., 2012). Uit de enquête blijkt dat de mentoren veel belang hechten aan het navragen aan de
jeugdige (figuur 10).
Concreet maken van de oefenstof
Eén manager geeft aan dat de doelgroep leert door horen, zien en doen. Door oefeningen en
rollenspellen maak je de psycho-educatie al concreter. Volgens de Richtlijn Effectieve Interventies
LVB is het goed om gebruik te maken van uitbeelden, voordoen, rollenspelen en doe- opdrachten
afgewisseld met praten en om de oefenstof op verschillende manieren aan te bieden (in bijvoorbeeld
spelvorm, rollenspel, schriftelijke opdracht, videofragment etc. aan te bieden) (Wit, et al., 2012, p. 32).
LVB-jeugdigen lijken namelijk sneller te leren als ze de oefenstof zelf kunnen ervaren met doeopdrachten dan over de oefenstof te praten. Daarbij
“Ze onthouden niet alles wat je vertelt of wat
wordt aangegeven dat de nadruk moet liggen op het
ze lezen. Ze onthouden door horen, zien en
uitspelen van situaties en niet op reflecterend vermogen,
doen.”
omdat zij moeite hebben met het herinneren van
Manager
gebeurtenissen. Bij het uitspelen is het echter wel van
belang dat zij alleen hun eigen rol spelen, omdat zij
moeite hebben zich in te leven in een ander. De afwisseling in oefeningen blijkt tevens goed te werken
in verband met de vaak korte aandacht van de LVB-jeugdige. Hierbij is een opvallend gegeven dat in
de enquête stil gestaan is bij de waarde die de mentoren hechten aan “het uitspelen van situaties”
tijdens de psycho-educatie. De uitkomsten laten zien dat de meningen hierover verdeeld zijn. In de
enquête komt naar voren dat er een grote overeenkomst te zien bij een opdracht voordoen en het de
jeugdige vervolgens na laten doen.
Beide managers geven aan dat de oefeningen moeten passen bij de belevingswereld van het kind.
Door een computerspel bijvoorbeeld of door filmpjes die op een luchtige manier iets uitleggen over de
stoornis. Op die manier probeer je de psycho-educatie direct meer „eigen‟ te maken. De Richtlijn
Effectieve Interventies zegt niets over de directe invulling van de interventies. Wel wordt daarin
benoemd dat het belangrijk is om de oefenstof op verschillende manieren aan te bieden. Dit wordt ook
door één van de managers als belangrijk aangegeven. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door
gebruik te maken van visuele ondersteuning en van voorbeelden uit het dagelijkse leven van de
jeugdige (Wit et al., 2012, p. 43). In de enquête is terug te zien dat de mentoren belang hechten aan
het gebruik maken van voorbeelden uit het dagelijkse leven. Een andere mentor benoemt het
belangrijk te vinden aan te sluiten bij de interesse van de jeugdige, bijvoorbeeld muziek, school en/of
hobby‟s. Wat betreft het ondersteunen van de mondelinge communicatie door visueel materiaal wijst
ook Neijmeijer et.al. (2010) op dat belang. Het verbale kortetermijngeheugen is namelijk relatief zwak
in vergelijking met het visueel-ruimtelijk kortetermijngeheugen. Dit houdt in dat de verwerking van
verbale informatie minder goed gaat (Wit et al., 2012, p. 18). Wat betreft visuele ondersteuning kan
gedacht worden aan plaatjes, dit zorgt ervoor dat zij informatie makkelijker onthouden en terughalen.
Om tekorten in de (verbale) informatieverwerking op te vangen raadt de Richtlijn Effectieve
Interventies LVB ook aan om informatie gedoseerd aan te bieden en veel te herhalen. Uit de enquête
blijkt dat de mentoren veel belang hechten aan het gebruik van visuele middelen (figuur 11) en
oefenstof combineren met praten.
Afstemmen van de communicatie
Volgens één van de managers houdt het afstemmen in communicatie in dat er bewust gekeken wordt
naar: stem ik nou emotioneel goed af, stem ik cognitief goed af, stem ik sociaal goed af? Uit de
enquête blijkt dat de mentoren ook veel belang hechten aan het afstemmen in de communicatie op
alle punten.
Een cognitief gedragstherapeutisch werker van Karakter geeft in een interview aan gebruik te maken
van onder andere het Vriendenprogramma bij de behandeling van kinderen met angst(stoornissen).
Zij heeft deze aangepast zodat het ook voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke
beperking ingezet kan worden. De aanpassingen waren met name het verkorten van de sessies qua
tijd en aantal. De Richtlijn Effectieve Interventies LVB geeft ook aan dat de duur van de sessies
verkort wordt, zowel qua tijd als aantal. (Wit et al., 2012). De cognitief gedragstherapeutisch werker
hanteert daarbij wel de structuur van het programma. De opdrachten zijn deels herschreven en
makkelijker gemaakt door simpeler taalgebruik te gebruiken. Ook de hoeveelheid tekst per pagina is
verminderd, de hoeveelheid oefeningen verminderd en er is meer herhaling ingebouwd, zodat het
aansluit bij de LVB-doelgroep. Dit zijn allemaal overeenkomsten tussen de eisen die de Richtlijn
Effectieve Interventies LVB stelt en de eisen die de gedragstherapeutisch werker aan psycho-educatie
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stelt. De Richtlijn Effectieve Interventies LVB benoemt namelijk structuur, ruimere en opgezette layout, korte opdrachten en herhaling als belangrijk. De cognitief gedragstherapeutisch werker geeft
geen eisen aan die verschillen van de Richtlijn Effectieve Interventies LVB.
Enquête
Daarnaast zijn er uit de enquêtegegevens ook verschillende overeenkomsten op te merken tussen de
eisen die de mentoren stellen bij het geven van psycho-educatie en de eisen die de Richtlijn
Effectieve Interventies LVB stelt. De meest opvallende daarvan zijn in figuur 8-15 weergegeven in dit
hoofdstuk. Dit zijn de meest opvallende overeenkomsten. De andere gegevens zijn in figuren in de
bijlage 7.b terug te vinden.
Opvallende overeenkomsten zijn bijvoorbeeld het gebruik van korte zinnen (figuur 8) en gangbare,
concrete woorden (figuur 9). Ook zijn er overeenkomsten te zien wat betreft het stellen van één vraag
tegelijk stellen, het belang van rustig praten, in eigen woorden laten herhalen en het navragen of de
jeugdige je heeft begrepen (figuur 10). Andere overeenkomsten zijn het belang dat verbale en nonverbale communicatie overeenkomen, het gebruiken van visuele ondersteuning in de communicatie
(figuur 11) en het geven van voorbeelden van situaties uit het dagelijkse leven. Het combineren van
oefenen en praten, interactie met groepsleden en het stellen van gerichte vragen en het geven van
beperkte keuze mogelijkheden zijn overeenkomsten. Dit geldt ook voor het voordoen van opdrachten,
het hanteren van eenzelfde opbouw en aandacht aan de afsluiting van de bijeenkomst en het zorgen
voor een prikkelarme omgeving. Ook een uitleg waarom iets gedaan wordt, goede inzet belonen en
deze inzet positief benaderen (figuur 12), aandacht voor de relatie tussen jeugdige en hulpverlener
zijn overeenkomsten. Het zelfde geldt voor sensitief zijn voor de individuele ondersteuningsbehoefte,
een open neutrale houding, geduldig zijn, gebruik van humor en gemotiveerd en enthousiast zijn.

Het gebruik van korte zinnen
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Korte zinnen gebruiken

In figuur 8 is te lezen dat 80% van de mentoren aangeeft het zeer belangrijk te vinden om korte zinnen
te gebruiken. De overige 20% vindt het gebruik van korte zinnen belangrijk. Dit komt geheel overeen
met de eis die de Richtlijn Effectieve Interventies LVB stelt.

Gebruik gangbare en concrete woorden
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Gangbare en concrete woorden gebruiken

Wat betreft het gebruik van gangbare en concrete woorden is in figuur 9 te zien dat 70% van de
mentoren dit zeer belangrijk vindt. De overige 30% vindt dit belangrijk.
Belangrijk is om dit en het algehele taalgebruik aan te passen op de LVB-jeugdige in verband met de
moeite met (verbale) informatieverwerking door hun beperkte werkgeheugen (Wit et al., 2012, p. 24).
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Navragen of de jeugdige het begrijpt
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Navragen of jeugdige het begrijpt

Wat betreft het navragen of de jeugdige het begrijpt zijn de antwoorden van de mentoren in
overeenkomst met wat de Richtlijn Effectieve Interventies LVB stelt. In figuur 10 is te lezen dat 67%
van de mentoren aangeeft het zeer belangrijk te vinden en 33% geeft aan het belangrijk te vinden. De
mentoren delen hun mening dus met hetgeen in de Richtlijn Effectieve Interventies LVB wordt gesteld.

Gebruik van visuele ondersteuning in de communicatie
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Het gebruik van visuele ondersteuning

In figuur 11 is te lezen dat 50% van de mentoren aangeeft het zeer belangrijk te vinden gebruik te
maken van visuele ondersteuning in de communicatie. 42% geeft aan dit belangrijk te vinden en 8%
denk daar neutraal over. Daaruit blijkt dat het belang van de meerderheid van de mentoren wat betreft
het gebruik van visuele ondersteuning in de communicatie overeenkomt met de Richtlijn Effectieve
Interventies LVB.

Inzet van de jeugdige steeds positief benaderen
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Positief benaderen van de jeugdige

Een andere duidelijke overeenkomst is te zien in figuur 12 waarbij is gevraagd naar het belang dat de
mentoren hechten aan het positief benaderen van de inzet. Daarbij geeft 88% aan dit zeer belangrijk
te vinden en 12% vindt dit belangrijk. Hierin is een duidelijke overeenkomst te zien.
Veelal liggen de antwoorden van de mentoren redelijk op één lijn en kan iets echt gezien worden als
een overeenkomst. Daarnaast blijkt uit de enquêtegegevens dat het belang dat de mentoren hechten
aan de psycho-educatie soms erg uit elkaar liggen. Deze verschillen zijn bijvoorbeeld goed zichtbaar
op de aspecten van het gebruik van „stel dat‟ voorbeelden (figuur 13), de koppeling tussen oefening
en theorie (figuur 14) en het uitspelen van situaties (figuur 15). Ook zijn deze verschillen op te merken
bij het geven van beperkte keuzemogelijkheden en het gebruik maken van figuurlijk taalgebruik.
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Gebruiken van “stel dat” voorbeelden
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´stel dat‟ voorbeelden gebruiken

In figuur 13 is te zien dat de eisen die de mentoren stellen aan het gebruik van „stel dat‟ voorbeelden
erg uit elkaar ligt. 37% geeft aan dit belangrijk te vinden en 8% zeer belangrijk. 33% denkt er neutraal
over, 12% vindt het onbelangrijk en 8% vindt het gebruiken van „stel dat‟ voorbeelden zeer
onbelangrijk. Hierbij kan wel gezegd worden dat het merendeel van de mentoren niet dezelfde eis stelt
als de Richtlijn Effectieve Interventies LVB. Deze Richtlijn geeft namelijk aan dat het belangrijk is het
gebruik van „stel dat‟ voorbeelden te vermijden. De overige 33% geeft aan er neutraal in te staan.

Beginnen met een oefening en daarna theorie eraan koppelen.
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Koppeling van theorie aan een oefening

Uit figuur 14 is het moeilijk te zeggen of de eisen die de mentoren wel of niet overeen komen met de
eis die Richtlijn Effectieve Interventies LVB stelt, omdat 50% neutraal als antwoord heeft gegeven.
Daarnaast geeft 37% aan het belangrijk te vinden en 8% zeer belangrijk. Zij stellen daarmee wel
dezelfde eisen. Ook 4% geeft aan het onbelangrijk te vinden. Hierin is een verschil in eisen die de
mentoren stellen op te merken.

Situaties uit spelen met de jeugdige
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Uitspelen van situaties

In figuur 15 zijn de meningen van de mentoren wat betreft de eis die zij stellen om gebruik te maken
van situaties uit te spelen ook verdeeld. 50% geeft aan het belangrijk te vinden en 12% vindt dit zeer
belangrijk. Daarnaast geeft 29% neutraal als antwoord en 8% vindt dit onbelangrijk. Hieruit is op te
merken dat de meerderheid wel dezelfde eis stelt aan het gebruik van het uitspelen van situaties zoals
de Richtlijn Effectieve Interventies LVB deze stelt.
Op de vraag of er nog andere aspecten zijn die de mentoren als belangrijk beschouwden gaven zij
verschillende punten aan. Bijvoorbeeld visualiseren, gebruiken van de kracht van herhaling en dat er
beter korte momenten kunnen worden gebruikt voor psycho-educatie. Dit zijn ook aspecten die
overeen komen met aspecten uit de Richtlijn Effectieve Interventies LVB, daarin wordt aangegeven
dat herhaling en de duur van de sessies kan worden verkort. Ook het concreet maken van de
voorbeelden en aansluiten bij de leefwereld van de jeugdige wordt als belangrijk benoemd. De
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Richtlijn Effectieve Interventies LVB benoemt dit als aansluiten bij de belevingswereld en voorbeelden
gebruiken uit deze wereld (Wit et al., 2012).
4.2.2. Conclusie deelvraag 2
De conclusie is dat in de huidige situatie het belang dat de mentoren stellen aan de aanbevelingen uit
de Richtlijn Effectieve Interventies LVB veelal overeenkomen. De mentoren lijken een goed beeld van
de behoeften van de LVB-jeugdige te hebben en zouden daardoor volledig moeten kunnen aansluiten
bij de behoeften van de LVB-jeugdige. Wat betreft het daadwerkelijke handelen, blijkt het in sommige
gevallen echter lastig om in het handelen altijd volledig aan te sluiten bij deze behoeften. Dit gaat over
het vermijden van „stel dat‟ voorbeelden, beperkte keuzemogelijkheden, gebruik maken van figuurlijk
taalgebruik, de koppeling tussen oefening en theorie (figuur 14) en het uitspelen van situaties (figuur
15).
Door alle ondervraagde wordt aangegeven dat het concreet maken van de oefenstof echt belangrijk
is. Dit geldt niet alleen voor de huidige situatie, maar ook voor de gewenste situatie. Hierin is een
sterke gedeelde visie tussen de eisen die de sociotherapeuten en managers stellen en een
overeenkomst te zien met de eisen die de Richtlijn Effectieve Interventies LVB stelt. Gebleken is dat
dat deze (concreet maken van de oefenstof) in de huidige situatie als zwakste van de vier onderdelen
van de Richtlijn Effectieve Interventies LVB naar voren komt. Verder wordt door alle sociotherapeuten
aangegeven dat het voorstructuren en vereenvoudigen, afstemmen in de communicatie en een
positieve en veilige leeromgeving aankomt op de manier waarop de mentoren omgaan met de
kinderen. Ook hierbij wordt genoemd dat zij daarin zelf de vertaalslag moeten maken.
Positieve en veilige leeromgeving
Over de positieve en veilige leeromgeving worden enkele belangrijke aspecten benoemd voor de
gewenste situatie met betrekking tot het vergroten van het vertrouwen. Deze zijn: vertellen wat er
goed gaat, complimenten geven, aansluiten bij wat het kind of de jongere al kan, succeservaringen
opdoen en bieden van structuur. In de enquêtegegevens is te zien dat de mentoren belang hechten
aan het positief bekrachtigen en het structuur bieden van de kinderen en de jongeren. Dit komt
overeen met de waarde die er door de geïnterviewden aan wordt gehecht. Al deze aspecten hebben
raakvlakken met competentiegericht werken, wat past bij de werkwijze van Karakter.
Voorstructureren en vereenvoudigen
Bij het voorstructureren en vereenvoudigen is het van belang dat de stof begrijpelijk is, maar dat het
niet kinderlijk wordt beschreven. De Richtlijn Effectieve Interventies LVB geeft aan dat dit kan door
gebruik te maken van visuele ondersteuning en bij de jeugdige na te vragen of hij het begrijpt (Wit et
al., 2012). Uit de enquêtegegevens blijkt dat de mentoren veel belang hechten aan dit navragen aan
de jeugdige.
Concreet maken van de oefenstof
Het concreet maken van de oefenstof wordt vaak gedaan door visuele ondersteuning. Een aantal
aspecten die hierbij kunnen helpen zijn: oefeningen en rollenspellen aansluiten bij de belevingswereld
van de jeugdige (door, computerspel en filmpjes) en het aansluiten bij de interesse van de jeugdige.
Uit de enquêtegegevens blijkt dat de mentoren de meeste aspecten ondersteunen, behalve het
uitspelen van situaties. Dit zijn allemaal aspecten die van belang zijn volgens de Richtlijn Effectieve
Interventies LVB.
Afstemmen van de communicatie
Alle geïnterviewden geven aan dat het afstemmen in de communicatie van belang is. De Richtlijn
Effectieve Interventies LVB hecht hier ook veel belang aan.
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4.2.3. Conclusie vergelijking deelvraag 1 en 2
Uiteindelijk zijn de verbanden tussen deelvraag 1 en deelvraag 2 onderzocht. De totale uitwerking van
deze vergelijking is in figuren weergegeven in bijlage 11.
Kijkend naar deze resultaten komen een veilige en positieve leeromgeving en afstemmen van de
communicatie het meest overeen, bij deelvraag 1 en 2. De mentoren geven bij deze twee aspecten
het meest aan dat ze een onderdeel belangrijk vinden en handelen er dan ook naar. Aan de aspecten
concreet maken van de oefenstof en voorstructuren en vereenvoudigingen mag nog meer aandacht
besteed worden. Bij deze twee aspecten hechten ze aan een aantal onderdelen van de Richtlijn
Effectieve Interventies LVB veel belang, maar zeggen ze er momenteel niet naar te handelen. In de
interviews kwam ook naar voren dat voren dat zowel de sociotherapeuten en de managers aangeven
dat concreet maken van de oefenstof en het voorstructureren en vereenvoudigen het meest van
belang is. De geïnterviewden vinden dit dus ook van belang, maar zoals gezegd wordt er momeneel
niet altijd naar gehandeld.
De conclusie is dat onderstaande ontwerpcriteria worden meegenomen bij het ontwerpen van het
product:

 Aan de werkzame factoren „concreet maken oefenstof‟ en „voorstructuren en
vereenvoudigingen‟ uit de Richtlijn Effectieve Interventie LVB moet meer aandacht
besteedt worden in de psycho-educatie. Hierbij is met name aandacht voor;
- Het vermijden van „stel dat‟ voorbeelden, beperkte keuzemogelijkheden, gebruik
maken van figuurlijk taalgebruik, de koppeling tussen oefening en theorie en het
uitspelen van situaties
 In de psycho-educatie moet competentiegericht werken verwerkt zijn.
 In de psycho-educatie zal gebruik gemaakt worden van visuele ondersteuning.
 Er zal een handleiding komen met daarin tips hoe de werkzame factor “veilige en
positieve leeromgeving” blijvend kan worden ingezet.
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4.3.1. Resultaten deelvraag 3
Welke aspecten van een angststoornis moeten volgens de betrokkenen worden meegenomen tijdens
het geven van psycho-educatie aan de kinderen en jongeren van de behandelgroepen?
Bij deze deelvraag zijn twee vragen gesteld in de enquête en in de interviews met de
sociotherapeuten met het account behandelinhoudelijk teamoverstijgend. De eerste vraag was welke
aspecten van angst terug te zien zijn op de groep en de tweede, daaropvolgende vraag, was welke
aspecten van angst meegenomen moeten worden bij het geven van psycho-educatie aan kinderen en
jongeren met angst of een angststoornis. De antwoorden van de eerste vraag uit de interviews en
enquêtes komen wel terug in de resultaten, omdat zij bevestigen dat wat men terug wil zien in de
psycho-educatie, ook daadwerkelijk wordt teruggezien op de behandelgroepen.
Vormen van angst
Niet specifieke angsten
Uit de interviews met de sociotherapeuten en de managers komt naar voren dat ze verschillende
vormen van angst terugzien bij de kinderen van de behandelgroepen. Kinderen zoeken letterlijk de
veiligheid op van de sociotherapeuten door de hand vast te houden, naast hen te komen lopen of zich
zelfs achter de sociotherapeuten te verschuilen. Eén sociotherapeut noemt dat sommige kinderen de
grenzen opzoeken, omdat ze bang zijn. Ook wordt de angst vanuit hechting gezien door twee
sociotherapeuten: deze kinderen trekken de sociotherapeuten aan, maar stoten ze ook weer af. Ze
willen dichtbij hen zijn, maar toch ook niet. Vanuit de literatuur (Wit et al., 2012, p. 12) wordt
aangegeven dat hechtingsproblematiek meer voorkomt bij LVB-kinderen en jongeren. Het is dus niet
verrassend dat dit gedrag ook wordt teruggezien op de groep. Onderzoek wijst uit dat er een duidelijke
relatie bestaat tussen onveilige hechting en symptomen van angst (NJI, 2012). Deze angst is veelal
terug te zien in de angstige en gepreoccupeerde gehechtheid (Schalkwijk, 2011, p. 192).
Het gedrag dat voortkomt uit angst en wat zichtbaar is bij de kinderen op de behandelgroep is
verschillend: sommige kinderen uiten dit externaliserend. Vandereycken et al. (2008) geeft aan dat
angststoornissen veel voorkomen bij kinderen met bijvoorbeeld ADHD en dat het externaliserend uiten
van angst daaraan ten grondslag kan liggen (p. 548). Ze ontploffen snel, gedragen zich druk, zijn heel
boos, schoppen, slaan en kunnen hysterisch gaan lachen. Dit wordt door één sociotherapeut
getypeerd als „angstgestuurd gedrag‟. Hierbij wordt door de sociotherapeuten aangegeven dat de
kinderen vaak niet door hebben dat daar angst aan ten grondslag ligt. Ze voelen zich onrustig, maar
weten niet waardoor dat komt. In de enquête werd ook gevraagd naar angstgedrag dat terug te zien is
op de groep. Naast een aantal keuzemogelijkheden kon gekozen worden voor „anders, namelijk‟.
Hierbij is twee keer ditzelfde gedrag benoemd.
De managers zien dat angst zich onder andere uit in „bot‟ weigergedrag om iets te doen. Hoewel het
lijkt alsof hier gedragsproblemen aan ten grondslag liggen, zal vaak “ik durf het niet” de oorzaak zijn
van dit gedrag. In de enquête wordt in de open vraag over welke aspecten van angst men terug ziet
op de behandelgroep ook dit gedrag teruggezien. Daarbij wordt genoemd dat er soms sprake is van
schaamte voor het feit dat men angstig is, wat weer angst oproept. Eén manager geeft aan dat de
kinderen op de behandelgroepen minder overzicht op situaties hebben, wat ze bang kan maken.

Figuur 16

Aspecten van angst op de behandelgroep
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Specifieke angsten
Separatieangst
Daarnaast wordt angst gezien als kinderen gaan slapen (figuur 16): angst voor het alleen zijn of voor
het donker. Dit wordt bevestigd door de uit de enquête verkregen gegevens. Hierin geeft de
meerderheid aan dat symptomen als bezorgdheid over vertrouwde personen (vaak: 66,7% en altijd:
16,7%) of het weigeren om alleen te gaan slapen (regelmatig: 54,2% en vaak: 25%) veel voorkomt. Dit
kan duiden op separatieangst. Uit de enquête komt naar voren dat 79,2% vindt dat de bezorgdheid
om gescheiden te worden van vertrouwde personen moeten wordt meegenomen (figuur 17) het te
ontwikkelen product. 70,8% wil graag dat bezorgdheid om gescheiden te worden van een vertrouwde
omgeving wordt meegenomen. Wat de mentoren nu zien en wat ze ook willen terug zien in de psychoeducatie komt dus overeen.
PTSS
Neijmeijer et.al. (2010) noemt dat LVB-kinderen en jongeren een kwetsbare groep is. Ook één van de
managers benoemd de LVB‟ers zo. Volgens hem heeft dit als logisch gevolg dat ze daardoor sneller
slachtoffer van seksueel- of fysiek misbruik zijn. Hij ziet dit terug in „traumatische angst‟. In de enquête
wordt aangegeven (figuur 16) dat symptomen die horen bij de posttraumatische stressstoornis
regelmatig terug worden gezien. Twee symptomen zijn het „herbeleven van een gebeurtenis door
flashbacks of nachtmerries‟ en „hevige schrikreacties‟ (Rigter, 2008, p. 362). 37,5% van de
sociotherapeuten geeft aan de herbeleving van een gebeurtenissen door flashbacks of nachtmerries
regelmatig terug te zien. 25% ziet het vaak terug. Hevige schrikreacties worden door 33,3% van de
mentoren regelmatig terug gezien. 12,5% geeft aan dit vaak terug te zien en 4% altijd. Interessant
hieraan is dat het op de groepen door 79,2% is aangegeven dat het belangrijk is om het meemaken
van traumatische gebeurtenissen mee te nemen bij het geven van psycho-educatie aan de kinderen
en jongeren van de behandelgroepen. Het lijkt dus niet veel voor te komen.
Gegeneraliseerde angst
Er zijn kinderen en jongeren die ‟s nachts in bed liggen te piekeren. Bijvoorbeeld over de dag van
morgen of over trauma-achtige verhalen. Dit wordt herkend door één van de managers. Daarnaast
ziet deze manager ook anticipatieangst, sociale angst of gegeneraliseerde angst terug bij de kinderen
op de behandelgroep. De symptomen die horen bij gegeneraliseerde angst zijn onder andere
veelvuldig piekeren over onder andere de toekomst of gezondheid (Rigter, 2008, p. 358). Uit de
enquête (figuur 16) blijkt ook dat het veelvuldig piekeren door de meerderheid vaak (62,5%) of altijd
(20,8%) wordt teruggezien. De lichamelijke klachten die bij dit piekeren voorkomen worden ook door
de meerderheid vaak (37,5%) of altijd (16,7%) teruggezien.
Paniekstoornis (pleinvrees)
Paniekstoornissen wordt door de managers minder gezien. Echter komt uit de enquête naar voren dat
de symptomen die horen bij deze angststoornis wel terug te zien zijn (figuur 16). Eén symptoom van
paniekstoornissen is „het verliezen van de controle over het lichaam‟ (Rigter, 2008, p. 360). In de
enquête wordt dit symptoom door de meerderheid van de mentoren vaak (58,3%) of regelmatig
(16,7%) teruggezien. Een ander symptoom horend bij paniekstoornissen is „het bewust vermijden van
drukke plaatsen.‟ Dit symptoom wordt door een deel van de mentoren vaak (37,5%) en regelmatig
(20,8%) herkend.
In de enquête komen nog een aantal symptomen naar voren die in de interviews niet zijn genoemd.
Specifieke fobie
Zo worden symptomen als vastklampen, woede-uitbarstingen, huilen of verstijven bij de confrontatie
met een specifiek dier, voorwerp, situatie of iets anders bij de kinderen op de groepen vaak (45%) en
altijd (16,7%) herkent. Er wordt gezien dat deze kinderen altijd (8%) of vaak (37,5%) zo‟n situatie
bewust vermijden. Dit zijn symptomen van de specifieke fobie (Rigter, 2008, p. 357).
Sociale fobie
Daarnaast wordt het vermijden van sociale situaties door de mentoren vaak (41,7%) of regelmatig
(25%) teruggezien op de groepen. Extreme verlegenheid wordt door de mentoren regelmatig (33,3%)
of vaak (20,8%) of altijd (4,1%) herkend. Dit zijn twee symptomen van de sociale fobie (Rigter, 2008,
p. 356). 70,8% geeft van de mentoren geeft achter aan dat „sociale interactie‟ meegenomen moet
worden in het te ontwikkelen product. Dit komt redelijk overeen met wat er nu gezien wordt op de
behandelgroepen.
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Fysieke symptomen van angst worden in de interviews benoemd als amper zichtbaar. Echter wordt in
de enquête aangegeven dat symptomen als buikpijn, het koud hebben, verstijfdheid en
hyperventileren wordt teruggezien. Ook het gevoel hebben niet meer te willen leven, paniekaanvallen,
het uit contact gaan en niet meer reageren, het stil in een hoekje zitten worden gezien als symptomen
van angst.
Aspecten van angst
Algemene kennis over angst
Uit de interviews met de sociotherapeuten, de managers en de cognitief gedragstherapeutisch werker
komt naar voren dat het belangrijk is dat kinderen in eerste instantie in de psycho-educatie uitleg
krijgen over wat angst is, welke vormen van angst er zijn en wat de oorzaken zijn van angst. Bij de
vraag „welke aspecten van angst wil je terugzien in de psycho-educatie‟, is bij „anders, namelijk…‟
aangegeven dat dit aspect ook van belang is. Dat deze aspecten belangrijk zijn, wordt door de
literatuur bevestigd. Hoencamp & Haffmans (2008, p. 14) geven bijvoorbeeld aan dat de oorzaak van
de ziekte of stoornis besproken moet worden. Ook in de Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen
(MDR) (Trimbos Instituut, 2011) wordt het aspect „wat is angst‟ aangegeven als essentieel voor
psycho-educatie. Daarnaast wordt zowel door de managers, de cognitief gedragstherapeutisch werker
als in de enquête (83,3%) aangegeven dat het van belang is om de functie van angst (alertheid), de
gezonde angst mee te nemen in de psycho-educatie. Je kunt daarbij bijvoorbeeld uitleggen in welke
situaties angst normaal is en wat het stofje „adrenaline‟ daarin betekent. Ook wordt aangegeven dat
stilgestaan moet worden bij het feit dat het kind of de jongere zijn of haar grens aan mag geven.
Bijvoorbeeld wanneer zij het niet prettig meer vinden om over de angsten te praten. Het bespreken
van angsten, kan namelijk ook juist angst oproepen. De sociotherapeuten geven aan dat het van
belang is dat het kind zich bewust wordt waar hij of zij bang voor is en van het gedrag dat het kind laat
zien. Sommige kinderen schamen zich voor het feit dat ze ergens bang voor zijn, legt een
sociotherapeut uit. Daarom is het belangrijk om dit bespreekbaar te maken door bijvoorbeeld de vraag
„schaam je je ergens voor?‟ te stellen. Schalkwijk (2011, p.196) benoemd het verband tussen
schaamte en een angststoornis. Met name bij de sociale fobie wordt schaamte teruggezien in de vorm
van „wie ben ik in de ogen van een ander?‟. De managers en de cognitief gedragstherapeutisch
werker geven aan dat het goed is om angst te leren voelen in het lichaam, hoe angst werkt in het
lichaam. Door de MDR Angststoornissen (2011) wordt het belang om tijdens psycho-educatie stil te
staan bij waar een angststoornis aan te herkennen is bevestigd.
Beide managers geven aan het belangrijk te vinden dat er onderscheid gemaakt wordt in de
verschillende vormen van angststoornissen. En dat er stil moet worden gestaan bij het feit dat angst
zich op verschillende gebieden kan manifesteren. Het is bij iedereen anders en iedereen ervaart angst
dus ook anders. De één is bijvoorbeeld bang om fouten te maken, de ander is bang voor falen en
kritiek, weer een ander is bang voor andere kinderen. In psycho-educatie kun je bijvoorbeeld
opnoemen waar je bang voor kunt zijn, waarbij het kind dan kan kiezen. Ook kan dan worden
gevraagd bij welke angst de angst van het kind het meeste past, waarbij het kind een beschrijving van
die angst kan geven. Meerdere mentoren in de enquête geven aan het belangrijk te vinden dat
gekeken wordt naar verschillende uitingen van angst.
Specifieke kennis over angst
Eén manager benoemd de cognitieve processen: als je cognitief gedragstherapeutisch kijkt naar angst
dan vind je heel vaak „ik durf niet‟ en ‟ik kan het niet‟. Dus geen vertrouwen in eigen succes en
competenties hebben. Dit wordt benadrukt door de andere manager, die aangeeft dat je kunt leren
door over situaties anders te denken, je meer of minder bang kunt worden in die situatie. Ook de
cognitief gedragstherapeutisch werker geeft aan dat zij leert aan de kinderen dat zij zelf de baas zijn
over wat je denkt en om na te gaan of deze gedachte realistisch is. Zowel de MDR angststoornissen
(2011) als Hoencamp & Haffmans (2008, p. 14) geven aan dat het
herkennen van de
angststoornissen en de symptomen en het beloop daarvan tijdens psycho-educatie naar voren dient
te komen.
Eén manager geeft aan dat het interessant is te inventariseren met de kinderen wat angst ze oplevert
op korte termijn en wat angst ze kost op de lange termijn. Als je voortdurend dingen vermijdt kom je
daar nooit mee verder. Dan loop je schade op. Op de korte termijn is het een ontsnapping en
opluchting, maar de effecten op de lange termijn zijn veel groter. Het is mooi is als de kinderen en
jongeren daar zicht op krijgen. Dit wordt door Hoencamp & Haffmans (2008, p. 14) bevestigd. Ook
wordt er aangegeven dat er aandacht mag zijn voor andere gevoelens dan alleen maar bang zijn. Je
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bent niet alleen maar bang, maar er zijn ook nog andere gevoelens. Je kunt ook verdrietig, blij of boos
zijn. Daarnaast wordt benoemd dat het goed is om aandacht te schenken aan de eigenheid van het
kind. Dat het succeservaringen op kan doen. Het zelfvertrouwen wordt ook als belangrijk geacht. In de
enquête wordt aangegeven dat het belangrijk is
“Kinderen met een angststoornis hebben
aandacht te besteden aan het vergroten van het
vaak weinig eigenheid. Als iemand anders
zelfvertrouwen van het kind of de jongere, ook bij
zegt dat iets moet, dan doen ze dat.”
psycho-educatie. De sociotherapeuten geven hierbij
Manager
aan dat er gekeken kan worden naar oplossingen door
te kijken naar alternatief gedrag.
Twee sociotherapeuten geven aan dat het gaat om het zelfvertrouwen van het kind te stimuleren. De
cognitief gedragstherapeutisch werker sluit zich hierbij aan door ook aan te geven dat er oplossingen
aangedragen kunnen worden. Zowel de MDR angststoornissen (2011) als Hoencamp & Haffmans
(2008, p. 14) geven aan dat er gekeken wordt tijdens psycho-educatie wat de cliënt zelf kan doen.
Hoencamp & Haffmans (2008, p. 14) geeft ook aan dat het van belang is om tijdens psycho-educatie
te kijken naar hoe een terugval voorkomen kan worden.
Qua eigenheid wordt aangegeven dat deze kinderen soms niet eens boos durven te zijn: het zijn vaak
de kinderen met nauwelijks eigenheid. Daarbij is het de vraag wat het kind of de jongere zelf wil. Beide
managers geven aan het belangrijk te vinden dat er specifiek aandacht wordt besteed aan paniek.
Bijvoorbeeld door voorbeelden te geven over hoe het voelt en hoe het wordt ervaren. Daarnaast geeft
één van de managers aan dat het ik-boek kan helpen om het kind te verkennen en te leren kennen,
zodat
de
sociotherapeut
begrijpt hoe die angsten bij het
kind werken. Bijvoorbeeld door
het doen van oefeningen.
Eén sociotherapeut sluit hierop
aan door aan te geven dat er
geen
gedragsverandering
mogelijk is als het kind zelf nog
niet eens weet wat zijn gedrag
inhoudt. De cognitief gedragstherapeutisch werker geeft aan
dat er ook geoefend kan
worden met herkennen van
gezichtsmoties
en
met
ontspanningsoefening.
Figuur 17

Thema‟s die terug dienen te komen in psycho-educatie
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4.3.2. Conclusie deelvraag 3
In de interviews en enquêtes zijn een aantal aspecten van angst naar voren gekomen. Zowel de
managers van Karakter cluster LVB als de sociotherapeuten hebben aangegeven welke aspecten van
angst ze terugzien op de behandelgroepen en welke aspecten zij terug willen zien in de psychoeducatie. Ze hebben hierin een gedeelde visie. Hoewel de vraag welke aspecten van angst zichtbaar
zijn op de behandelgroepen niet direct aansluit bij de deelvraag, is deze vraag wel relevant. Door
inzicht te krijgen in wat sociotherapeuten en managers terug zien op de groep, kan namelijk een
logische koppeling gemaakt worden naar waarom mentoren het belangrijk vinden dat bepaalde
aspecten in psycho-educatie terug moeten komen.
Vormen van angst
Niet specifieke angsten
Uit het onderzoek komt ook duidelijk naar voren dat angst door een onveilige gehechtheid terug moet
komen in de psycho-educatie, omdat het gedrag duidelijk wordt gezien op de behandelgroepen. In de
interviews wordt dit aspect meerdere keren benoemd en de literatuur (Schalkwijk, 2011, p. 192)
benoemd dat onveilige hechting vaak samen gaat met angst.
Specifieke angsten
Zowel uit de interviews als uit de enquête komt meermaals naar voren dat symptomen van een
posttraumatische stressstoornis terug te zien zijn bij de kinderen en jongeren op de behandelgroep,
wat dus terug te koppelen is naar de kwetsbaarheid van de doelgroep LVB. Uit de interviews komt ook
naar voren dat deze doelgroep makkelijk slachtoffer is van fysiek- en seksueel misbruik. Dit misbruik
kan resulteren in traumatische ervaringen. Een logisch gevolg is dan ook dan 79,2% van de mentoren
aangeeft dat ze dit aspect terug willen zien in de psycho-educatie. Ook de angst in sociale interactie
(70,8%) (de sociale fobie), angst om gescheiden te worden van vertrouwde personen (79,2%) en
vertrouwde omgeving (70,8%) (separatieangst), prestatiedruk (58,3%) (gegeneraliseerde angst),
specifieke angst (54,1%) (de specifieke fobie) scoren hoog. Veel van deze aspecten worden ook op
de behandelgroepen gezien en in de interviews worden ze stuk voor stuk genoemd. Men is het dus
veelal met elkaar eens. De conclusie uit deze gegevens is dat het van belang is dat deze aspecten
van angst moeten worden geïntegreerd in de psycho-educatie, omdat er veel vraag naar is.
Aspecten van angst
Algemene kennis over angst
Er is een duidelijke gedeelde visie tussen bijna alle ondervraagde (bij enquête 83,3% en bijna alle
participanten bij de interviews) dat uitleg over gezonde angst, oorzaken en vormen van angst en in
welke situaties het logisch is dat je bang bent moet worden meegenomen in de psycho-educatie.
Tevens zullen de volgende algemene aspecten meegenomen worden: bespreekbaar maken door de
vraag „schaam je je ergens voor?‟ te stellen, dat het goed is om je angst te leren voelen in je lichaam
en hoe angst werkt in je lichaam.
Specifieke kennis over angst
Daarnaast zullen ook de volgende aspecten meegenomen worden: het gedrag wat het kind of de
jongere laat zien door zijn of haar angst of angstgedachten realistische gedachten zijn. Daaraan
wordt het cognitieve aspect gekoppeld. Het is daarbij van belang dat mogelijk alternatief gedrag wordt
uitgelegd. Het bewust worden van angst in het lichaam wordt door onder andere
ontspanningsoefeningen meegenomen. Wat levert angst op korte en lange termijn op en het feit dat
iedereen angst op een andere manier ervaart zullen aanbevolen worden. Ook zal het zelfvertrouwen
meegenomen worden door onder andere succeservaringen op te laten doen. Dit aspect heeft indirect
te maken met angst, omdat een negatief zelfbeeld de angst in stand kan houden. In de te ontwerpen
psycho-educatie is het dus van belang om de kinderen en jongeren op een positieve manier te
benaderen en te richten op het competentiegericht werken. Dit gegeven sluit direct aan bij de
werkwijze van Karakter, die hun cliënten op dezelfde manier benaderen.
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De conclusie is dat onderstaande ontwerpcriteria worden meegenomen bij het ontwerpen van het
product:
 In de psycho-educatie dienen de volgende vormen van angst verwerkt te worden;
- Onveilige gehechtheid, de specifieke fobie, de sociale fobie, posttraumatische
stressstoornis, separatieangst en gegeneraliseerde angst.
 In de psycho-educatie dienen de volgende algemene aspecten van angst
behandeld te worden;
- Gezonde angst, oorzaken en vormen van angst, in welke situaties het logisch is dat
je bang bent, vooraf aangeven te bang dan stoppen, bespreekbaar maken door de
vraag „schaam je je ergens voor?‟ te stellen en dat het goed is om je angst te leren
voelen in je lichaam, hoe angst werkt in je lichaam (lichaamsseintjes)
 In de psycho-educatie dienen de volgende specifieke aspecten van angst
behandeld te worden;
- Het gedrag wat het kind laat zien door zijn of haar angst, of angstgedachten
realistische gedachten zijn, het cognitieve aspect van angst, mogelijk alternatief
gedrag wordt uitgelegd, bewust worden van angst in het lichaam wordt door onder
andere ontspanningsoefeningen, wat levert angst op korte en langer termijn op, dat
iedereen op een andere manier angst ervaart en succeservaringen

4.4.1. Resultaten deelvraag 4
Welke werkzame aspecten van wetenschappelijk bewezen effectieve interventies voor kinderen en
jongeren met een angststoornis kunnen worden meegenomen bij het ontwikkelen van psychoeducatie voor de kinderen en jongeren van de behandelgroepen?
Volgens de databank van het Nederlands Jeugdinstituut (2013) zijn er in Nederland een aantal
erkende interventies om angststoornissen te behandelen. De programma‟s het “Vriendenprogramma”
en “De Dappere Kat” zijn beide erkend als interventie om angststoornissen te behandelen. In de
volgende paragrafen worden deze programma‟s naast de Richtlijn Effectieve Interventies LVB (Wit et
al., 2012) en de resultaten van deelvraag 3 gelegd. Op deze manier wordt een vergelijkend onderzoek
uitgevoerd waaruit ontwerpcriteria voortkomen voor de ontwikkeling van het product.
Structuur
In zowel de enquête als de interviews wordt aangegeven dat structuur bij LVB-kinderen en jongeren
van belang is. Op deze manier weten zij waar zij aan toe
“Deze kinderen hebben minder overzicht
zijn Het geeft overzicht. In het interview met één van de
over situaties. Ze verliezen sneller het
twee managers wordt aangegeven dat de kinderen angst
overzicht waardoor ze bang worden.”
krijgen omdat ze overzicht missen. Ook in de Richtlijn
Manager
Effectieve Interventies LVB wordt uitgelegd dat kinderen
om die reden juist structuur behoeven. Als de structuur
mist, verzanden zij namelijk in de hoeveelheid informatie (Wit et al., 2012, p. 30). Zowel het
Vriendenprogramma als de Dappere Kat bieden structuur, zodat de stappen in de behandeling
overzichtelijk en voorspelbaar voor het kind zijn. Als uitleg geven de beide programma‟s dat
voorspelbaarheid (door structuur) belangrijk is wil een kind of jongere zich veilig voelen.
Positieve benadering
In de Richtlijn Effectieve Interventies LVB wordt genoemd dat LVB-jeugdigen meer dan andere
jeugdigen last hebben van faalervaringen. Deze faalervaringen dragen bij aan de ontwikkeling van
een negatief zelfbeeld. Meerdere geïnterviewden geven aan dat het van belang is tijdens de psychoeducatie uit te gaan van wat het kind wél kan en succeservaringen te benadrukken.
In het Vriendenprogramma en de Dappere Kat is deze positieve benadering verweven in het
programma. Het kind leert bijvoorbeeld zichzelf te belonen als hij zijn best heeft gedaan of als hij een
(gedeeltelijk) succes heeft behaald (Nauta & Scholing, 2006). Kinderen met angst stellen meer dan
andere kinderen erg hoge eisen aan zichzelf. Hierdoor ervaren ze weinig succes. Juist het vieren van
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gedeeltelijke successen zorgt ervoor dat kinderen minder streng voor zichzelf zijn. Een bijkomend
voordeel van de positieve benadering is dat het motiverend werkt in de behandeling.
Bewust worden van het lichaam
Kinderen en jongeren zijn zich vaak niet bewust van hun lichaam. Angst kan ze onrustig maken en het
is van belang dat kinderen dat leren herkennen in hun
lichaam, wordt in meerdere interviews aangegeven.
“Ze moeten hun angst leren voelen.”
Gezegd wordt dat het van belang is dat zij dat leren,
Manager
onder andere door te leren over het stofje adrenaline die
dan wordt aangemaakt. Ontspanningsoefeningen
helpen erbij om kinderen en jongeren meer bewust te maken van hun lichaam. In zowel de Dappere
Kat als het Vriendenprogramma worden ontspanningsoefeningen aangeboden om kinderen bewust te
maken van hun lichaam. Deze bewustwording leidt tot herkenning. Pas wanneer je bepaalde signalen
herkent, kun je het ook aanpakken.
4-G schema
Een handig hulpmiddel om angst in kaart te brengen is het 4-G schema. Dit schema zorgt dat de vier
facetten gebeurtenis, gedachte, gevoel en gedrag uiteen worden gezet. In één situatie moeten zowel
de situatie, de gedachte bij de situatie, het gedrag door
de situatie en het gevoel bij de situatie worden
“Om tot de kern van het probleem te komen,
omschreven. Op deze manier worden de relatie tussen
kan je het 4-G schema erbij pakken.”
Sociotherapeut
de vier facetten duidelijk. In de interviews wordt door
meerdere sociotherapeuten aangegeven dat dit schema
kan werken voor het kind. Het schema wordt bij de
Dappere Kat gebruikt, waar stap voor stap en door middel van herhaling uiteen wordt gezet hoe de
angstige situaties van het kind eruit zien. Door herhaling ontstaat langzaam bewustwording. De
Richtlijn Effectieve Interventies LVB benoemd dat herhaling bij LVB‟ers van belang is, omdat ze vaak
weinig concentratie hebben en dus sneller dingen vergeten (Wit et al., 2012).
Alternatief gedrag
Iedere geïnterviewde heeft aangegeven dat het van belang is dat het kind of de jongere zich bewust
wordt van zijn gedrag als het angstig is en welke alternatieven van gedrag er bestaan. Een kind of
jongere kan bijvoorbeeld erg boos zijn of hysterisch lachen, terwijl de achterliggende dynamiek is dat
hij bang is. Het bewust worden van dit gedrag is nodig om een gedragsverandering te weeg te
brengen.
Het alternatief gedrag in de Dappere Kat en het Vriendenprogramma worden vormgegeven door
negatieve gedachten te verbuigen naar positieve gedachten, omdat de gedachte aanleiding zijn om
bepaald gedrag te vertonen. Een negatieve gedachte leidt tot ander gedrag dan een positieve
gedachte (Vriendenprogramma, 2012).
Daarnaast wordt in beide programma‟s gewerkt met „exposure‟. Dit is het geleidelijk bloot gesteld
worden aan de situatie die angstaanjagend is (Nauta & Scholing, 2006). Het wordt in kleine stapjes
opgedeeld zodat het kind langzaam van zijn angst afkomt. In het Vriendenprogramma wordt dit op een
alternatieve manier aangeboden: een zes-stappenplan zorgt ervoor dat het kind in stappen op zoek
gaat naar de juiste alternatieve oplossing.
Gevolgen
Door angst worden situaties vaak bewust vermeden. Het zorgt ervoor dat het kind of de jongere
dingen niet meer doet, die hij eerder wel graag deed. Vanuit de interviews is naar voren gekomen dat
deze gevolgen van angst, op korte en lange termijn, in kaart moeten worden gebracht. Op die manier
krijgt het kind of de jongere meer inzicht in het effect dat angst op hem of haar heeft. Dit wordt onder
andere gedaan door de KWIK (Kijk Wat Ik Kan) huiswerktaken en „exposure‟: door stapsgewijs de
angst aan te pakken wordt de angstcirkel doorbroken (Nauta & Scholing, 2006).
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4.4.2. Conclusie deelvraag 4
De Dappere Kat en het Vriendenprogramma zijn beide wetenschappelijk bewezen effectieve
programma‟s voor de behandeling van angststoornissen. In het vergelijkend onderzoek tussen deze
programma‟s, de Richtlijn Effectieve Interventies LVB en de antwoorden die uit de interviews naar
voren zijn gekomen, zijn een aantal conclusies te trekken. Zij dragen bij aan de ontwerpcriteria
waaraan het uiteindelijke product moet voldoen.
Structuur
Uit de interviews is gebleken dat kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking eerder
dan kinderen en jongeren met een gemiddeld IQ het overzicht verliezen. Zij worden hier angstig van.
Om die reden zijn zij gebaat bij een duidelijke structuur zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Dit
gegeven is bevestigd door de Richtlijn Effectieve Interventies LVB en beide programma‟s. Het product
heeft dus een duidelijk structuur nodig, om te voorkomen dat het kind of de jongere verzand in de
hoeveelheid informatie.
Positieve benadering
Ook is het van belang het kind of de jongere positief te benaderen, omdat er bij deze doelgroep
sprake is van meer faalervaringen dan gemiddeld. Zowel uit de interviews en de programma‟s komt dit
naar voren. In het product kan dit worden opgenomen door opdrachten in te bouwen die gaan over
succeservaringen. In de handleiding voor de mentor kan worden benadrukt dat ze uit moeten gaan
van wat zij wél kan.
Bewust worden van het lichaam
Vrijwel iedere geïnterviewde gaf aan dat de bewustwording van het lichaam belangrijk is. En ook
beide programma‟s besteden daar aandacht aan in hun behandeling. Daaruit kan worden
geconcludeerd dat het van belang is op opdrachten in het product te integreren die daarmee te maken
hebben. Denk aan ontspanningsoefeningen of een vraag over waar het kind lichaamsseintjes voelt in
zijn lichaam.
Het 4-G schema en alternatief gedrag
Het kind of de jongere moet zich ook bewust worden van zijn gedrag. Dit wordt door de meeste
geïnterviewden aangegeven. Bewustwording is de eerste stap naar verandering. Dan pas kan er
gekeken worden naar alternatieve gedragingen. In het Vriendenprogramma en de Dappere Kat wordt
daar op verschillende manieren aan gewerkt, onder andere door het 4-G schema, maar ook door de
exposure wordt hier aan gewerkt. Er wordt bewust gewerkt in kleine stappen, zodat het voor het kind
behapbaar blijft. Opdrachten die gaan over het in kaart brengen van gebeurtenissen, gedrag, gevoel
en gedachten zijn daarom van belang om mee te nemen in het product.
Gevolgen
Hierbij kan exposure handig zijn om de gevolgen van angst in kaart te brengen. Exposure is echter
vooral onderdeel van behandeling. Het is de vraag in welke mate deze terug kan komen in psychoeducatie, omdat psycho-educatie meer uitleg geeft over wat er met het kind of de jongere aan de hand
is.
De conclusie is dat onderstaande ontwerpcriteria worden meegenomen bij het ontwerpen van het
product:



De volgende werkzame aspecten dienen verwerkt te worden in de psycho-educatie;
Structuur;
Positieve benadering;
Bewust worden van het lichaam;
Het 4-G schema;
Alternatief gedrag;
Gevolgen.
Er komt een handleiding waarin tips worden opgenomen over hoe stil te staan bij
wat het kind wel kan.
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4.5.1. Resultaten deelvraag 5
Welke wensen hebben de betrokkenen met betrekking tot de vorm van psycho-educatie, waardoor het
voor hen praktisch bruikbaar is om mee te werken?
Om een beeld te vormen van hetgeen er al ligt binnen Karakter aan hulpmiddelen voor psychoeducatie is zowel in de interviews als enquêtes gevraagd naar bestaande hulpmiddelen. Belangrijk is
dit in kaart te brengen en in hoeverre dat wel of niet aansluit bij de wensen van de mentoren. Die
vragen geven dus niet direct antwoord op de deelvraag, maar kunnen wel belangrijke resultaten
opleveren die meegenomen kunnen worden bij het ontwikkelen van het product.
Ik-boek: “Bang, hoe voel ik me?”
Aan de geïnterviewden is gevraagd wat zij van het bestaande ik-boek: “Bang, hoe voel ik me?”
vinden. Wat betreft de vorm geven twee sociotherapeuten aan het huidige ik-boek “Bang, hoe voel ik
me?” te direct te vinden. Het is beter te starten met een uitleg over hoe het kind zich kan voelen. Ze
geven aan dat je op die manier de verschillende emoties inventariseert. Door deze inventarisatie kun
je bij „bang‟ uitkomen. Door één sociotherapeut wordt aangegeven dat er een stukje uitleg en continue
terugkoppeling kan zijn door middel van het gebruik van een hoofdpersoon poppetje in het ik-boek.
Dat poppetje geeft aan: “ik voel dit, hoe zit dat bij jou?” De sociotherapeut geeft aan dat dit bij
emotieboeken mist. Hierdoor zijn emoties moeilijk om uit te leggen. Twee van de drie
sociotherapeuten geven aan dat het ik-boek “Bang, hoe voel ik me?” een logische opbouw heeft. Uit
de enquête blijkt dat 73,9% van de mentoren aangeeft dit ik-boek bij angst te gebruiken en daarvan
vindt 43,7% dat er een logische opbouw in zit Deze logische opbouw, waarbij wordt gestart met uitleg
en waarbij gebruik gemaakt wordt van een hoofdpersoon poppetje, kunnen meegenomen worden in
het praktisch bruikbaar maken van de te ontwikkelen psycho-educatie. Twee van de drie
sociotherapeuten geven aan dat het ik-boek een opstart is, maar dat er dan een vervolg moet zijn.
Hun wens is dat de te ontwikkelen psycho-educatie aansluit op dit ik-boek “Bang, hoe voel ik me?”.
Twee sociotherapeuten geven aan dat het ik-boek: “Bang, hoe voel ik me?” aansluit bij de leeftijd van
de kinderen 6-12 jaar met een IQ van rond de 80-85. Uit de enquête komt naar voren dat 43,7% van
mentoren aangeven dat zij dit ik-boek passend vinden bij de ontwikkelingsleeftijd (zie figuur 111 in
bijlage 7.d). Dit is een overeenkomst en daardoor kan dit positieve aspect van dit ik-boek
meegenomen worden in het praktisch bruikbaar maken van de te ontwikkelen psycho-educatie. In de
enquête is ook uitgebreid aandacht besteed aan de huidige hulpmiddelen, de resultaten hiervan zijn in
grafieken terug te vinden in de bijlage 7.d. Hier is voor gekozen omdat niet al deze vragen een
bijdrage leveren aan het beantwoorden van deze deelvraag.
Gewenste situatie
Product aansluiten op LVB-jeugdigen
Er worden verschillende vormen van psycho-educatie voorgesteld door de sociotherapeuten. Een
digitale vorm wordt door alle geïnterviewden genoemd, maar met verschillende voor- en nadelen.
Voordelen zijn: digitaal maakt het leuker, het maakt de psycho-educatie uitdagender en het sluit aan
bij interesse van het kind of de jongere. Door meerdere geïnterviewden wordt aangegeven dat digitale
filmpjes erin verwerken de interesse van de LVB- kinderen en jongeren zou opwekken. Een ik-boek
geeft een leidraad voor de sociotherapeuten: het maakt dat je meer samen kunt doen met je
mentorkind.
Nadelen die genoemd worden, zijn: de mentor kan minder goed inspelen op de spanningsboog van
het kind en het programma kan minder goed afgestemd worden op het niveau van het kind. Tevens is
er weinig direct contact tussen mentor en kind of jongere. Bij een ik-boek heb je de mogelijkheid wel te
kijken naar de spanningsboog en het niveau van het kind of de jongere. Daarnaast is aangegeven dat
psycho-educatie in de vorm van een film wordt beschouwd als „onvoldoende‟. Het is bruikbaar
wanneer er een spelvorm van wordt gemaakt en de rol van de groepsleiding duidelijk is.
Er wordt ook aangegeven dat een boek praktischer is, omdat het kind of de jongere het mee naar huis
kan nemen. Voor ouders is het namelijk ook goed om te kunnen zien waar hun kind mee bezig is. Een
boek staat vast en is echt van het kind zelf, wordt door een sociotherapeut genoemd. De managers
benoemen dat gekeken kan worden naar de vorm die al gekozen is, dat het product in hetzelfde
format aangeboden kan worden. Door meerdere geïnterviewde wordt de voorkeur gegeven aan een
losbladig systeem, in de vorm van een ringband of digitaal, zodat je het kan uitprinten en zelf de keuze
hebt welke werkbladen je wil behandelen.
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Er worden nog drie andere vormen genoemd, namelijk: Een spel, waarbij dan sprake is van
„groepspsycho-educatie‟. Dit kan taboe-doorbrekend en verhelderend zijn. Een nadeel is dat er geen
logische opbouw in zit. Het zou een aanvulling kunnen zijn op het ik-boek. Als tweede vorm noemt
een sociotherapeut de mogelijkheid van het inzetten van
playmobilpoppetjes. Hierdoor projecteer je de informatie “Als je een tekst aanbiedt, doe dan niet alleen
maar tekst, maar doe er ook plaatjes bij.”
die het kind of jongere geeft over zichzelf op de
Manager
playmobilpoppetjes, waardoor het kind niet face to face
hoeft te vertellen. Op die manier kan het minder
confronterend zijn. De sociotherapeut voegt toe dat het kan bij een LVB-kind met een hoger IQ. Als
laatste wordt het gebruik van plaatjes aangegeven. Dit komt in de huidige ik-boeken weinig voor. Het
mag hipper en frisser en meer van deze tijd.
Praktisch bruikbaar in de praktijk
Door drie van de vijf geïnterviewden wordt aangegeven dat het mooi zou zijn als het product aansluit
op de bestaande ik-boeken. Dit zorgt namelijk voor eenheid. Het is hierbij wel van belang dat het
product origineel is, geven twee geïnterviewden aan. Alle sociotherapeuten geven aan dat het
beschikbaar zijn van de psycho-educatie een belangrijk punt is. Deze beschikbaarheid zorgt ervoor
dat het praktisch bruikbaar wordt en waardoor het team het daadwerkelijk kan gaan gebruiken. Dit
geldt zowel voor digitaal als tastbaar. Bij digitaal geven de meeste geïnterviewden aan dat je het
moet kunnen vinden. De plek van de ik-boeken is nu niet altijd goed vindbaar. Het systeem zou
gebruiksvriendelijker moeten zijn. Het vindbaar maken kan bespoedigd worden door in de handleiding
aan te geven waar het ik-boek te vinden is geeft een manager aan. Dit is echter ook een stuk eigen
verantwoordelijkheid van de teams zelf, wordt door een manager aangegeven. Ook noemen twee van
de drie sociotherapeuten het praktisch aanwezig zijn van de boeken. Er wordt aangegeven dat het fijn
zou zijn als er een uitgeprinte versie in de kast zou staan, zodat je er doorheen kunt bladeren. Een
andere sociotherapeut benoemd dat er een hoofdstuk psycho-educatie zou kunnen komen in het
kwaliteitshandboek, met daarin de verschillende ik- “Het moet vooral beschikbaar zijn als het niet
boeken. Daarnaast wordt een handleiding genoemd fysiek beschikbaar kan zijn, dan moet het
door meerdere geïnterviewden. Hierin kan verwerkt digitaal snel te vinden zijn.”
worden hoe met het ik-boek te werken en hoe het ikSociotherapeut
boek in het behandelproces verwerkt kan worden. Over
de uitvoering wordt er door één sociotherapeut aangegeven dat een lijstje met tips en ideeën gewenst
is. Op deze manier weten zij welke vervolgstappen nog gezet kunnen worden na deze psychoeducatie.
Randvoorwaarden voor implementatie
Tijd blijkt ook een factor te zijn om het praktisch bruikbaar te maken. Twee sociotherapeuten geven
aan te ervaren dat er te weinig tijd is voor het kijken naar en het ontwikkelen van psycho-educatie en
twee sociotherapeuten geven aan soms weinig tijd te ervaren om psycho-educatie te geven. Een
sociotherapeut geeft aan dat er als team meer stelling ingenomen mag worden dat een kind minimaal
één keer per week recht heeft op een mentorgesprek en dat hier dan tijd voor gemaakt wordt. Dit punt
is een randvoorwaarde die in de evaluatie wordt meegenomen. Eén sociotherapeut geeft aan dat er
geen computer beschikbaar is, alleen voor de begeleiding. Dit is een randvoorwaarde.
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Figuur 18

Belangrijke aspecten die psycho-educatie werkbaar maken.

In de enquête is gevraagd naar de wensen die de mentoren hebben met betrekking tot de vorm van
psycho-educatie (figuur 18). Zoals in bovenstaand figuur te zien, is er door 22 mentoren 110 keer een
antwoord gegeven. Van deze 22 mentoren geeft 54,6% aan overzichtelijke psycho-educatie te willen.
63,6% geeft aan een logische opbouw te willen hebben. De wens van 68,2% van deze 22 mentoren is
om volledigheid van het thema te hebben. 95,5% vindt dat de psycho-educatie passend moet zijn bij
het ontwikkelingsniveau van het kind. 81,8% laten weten dat de psycho-educatie aan moet sluiten bij
de interesses van het kind of de jongere en 77,3% van de mentoren geeft als de wens te hebben dat
oefenen en uitleggen wordt afgewisseld. Als laatste geeft 45,5% aan als wens te hebben dat de
psycho-educatie digitaal of op de televisie of computer is. Daarnaast is er drie keer het antwoord
„Anders, namelijk‟ gegeven. Zij hebben hier echter geen toelichting bij gegeven.
Ook is er gevraagd naar aanvullingen met betrekking tot de wensen van de geïnterviewden en de
mentoren. Eén mentor geeft aan dat er duidelijk en simpel taalgebruik moet worden gebruikt, passend
bij de ontwikkelingsleeftijd. Eén sociotherapeut geeft aan dat het goed zou zijn iets te ontwikkelen wat
op een minder directe manier dan in een gesprek kan worden toegepast. Bijvoorbeeld in de vorm van
een spel, een voorleesboek of samen achter de computer psycho-educatie te doen. Daarnaast
benoemt één persoon de vorm van vragen stellen als aandachtspunt. Als laatste wordt aangegeven
dat ook aan de kinderen of jongeren zelf gevraagd kan worden wat ze wel of niet belangrijk vinden of
missen.
4.5.1. Conclusie deelvraag 5
Ik-boek: “Bang, hoe voel ik me?”
In de huidige situatie wordt aangegeven dat de meerderheid van de mentoren het ik-boek “bang, hoe
voel ik me?” gebruikt bij psycho-educatie over angst c.q. angststoornissen. Uit de interviews met de
sociotherapeuten komt naar voren dat zij het te ontwikkelen product als opvolger van het ik-boek:
“Bang, hoe voel ik me?” zien. Aspecten die meegenomen kunnen worden uit dit huidige ik-boek, om
aan de wensen van de mentoren te voldoen, zijn een logische opbouw, waar in de introductie uitleg
wordt gegeven over angst, er gebruik gemakt wordt van een hoofdpersoon poppetje en het aan te
sluiten bij de ontwikkelingsleeftijd van het kind of de jongere.
Gewenste situatie
Product aansluiten op LVB-jeugdigen
Kijkend naar de gewenste situatie over de vorm zijn de meningen verdeeld maar lijkt schriftelijke
psycho-educatie toch de voorkeur te hebben.
De voordelen van schriftelijke psycho-educatie is het kunnen inspelen op de spanningsboog van het
kind. Bij een ik-boek kun je makkelijker het materiaal aanpassen of onderdelen van het losbladig
systeem eruit halen, je kunt makkelijker inspelen op het gedrag, het sluit aan bij eerdere producten en
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dat het ik-boek praktischer is. Het kind kan het meenemen en thuis laten zien. Het wordt echt iets van
het kind zelf. Dit laatste aspect toont het competentiegericht werken. De beide managers
ondersteunen de schriftelijke vorm nog extra door aan te geven dat er gekeken kan worden naar de
vorm welke er ligt en daarbij een eigen variant te ontwikkelen met een eigen „stempel‟. Daarbij is het
goed als er een digitaal aspect terugkomt, zoals een link naar een youtube-filmpje of een
computerspelletje.
Ook worden een spel, playmobilpoppetjes en afwisseling tussen tekst en plaatjes genoemd. In de
enquête is er een overeenkomende visie over de wensen van de psycho-educatie over angst terug te
zien, omdat alle antwoorden erg dicht bij elkaar liggen. Het passen bij de ontwikkelingsleeftijd (95,5%)
wordt als belangrijkste punt beschouwd. Daarnaast ook een logische opbouw (63,6%), overzichtelijk
(54,5%) en aansluiten bij de interesse van kind of jongere (81,8%). Hieruit is te concluderen dat de
mentoren al deze punten als wens hebben om mee te nemen in het ontwikkelen van psycho-educatie
met als uitschieter dat het passend moet zijn bij het ontwikkelingsniveau van het kind of de jongere..
Praktisch bruikbaar in de praktijk
Er is een sterk gedeelde visie tussen de geïnterviewden over de wensen die zij hebben als het gaat
om het praktisch bruikbaar zijn van het product. Beschikbaarheid en vindbaar zijn wordt door alle drie
de sociotherapeuten genoemd en ook door beide managers. De sociotherapeuten geven aan dat dit
zowel digitaal als praktisch te vinden moet zijn. Wensen die bij digitaal genoemd worden zijn; snel
kunnen vinden, op een juiste manier doorgelinkt worden op intranet en een goede plek krijgen binnen
digitaal netwerk. Wensen die bij praktisch bruikbaar naar voren komen zijn; uitgeprinte versie in de
kast hebben staan, zodat je er doorheen kunt bladeren (met daarop de datum van de laatste versie),
een hoofdstuk psycho-educatie in het kwaliteitshandboek, met daarin de verschillende ik-boeken.
Randvoorwaarden voor implementatie
Voorwaarden zijn dat het vindbaar en beschikbaar moet zijn. Bij zowel praktisch bruikbaar alsmede bij
de vraag waar rekening mee te houden vanuit het team zodat het product gebruikt zal worden, geven
meerdere geïnterviewden aan dat een handleiding van belang is. In deze handleiding moeten de
volgende aspecten terugkomen: aanbevelingen voor de uitvoering van psycho-educatie, hoe het ikboek digitaal vindbaar is en hoe de psycho-educatie geïmplementeerd kan worden in het
behandelproces. Denk bij het laatste aspect aan binnen hoeveel weken er moet worden begonnen
met de behandeling en hoe vaak per week de psycho-educatie plaats moet vinden.
De conclusie is dat onderstaande ontwerpcriteria worden meegenomen bij het ontwerpen van het
product:
 De psycho-educatie zal de volgende vorm hebben;
- Schriftelijk product (ik-boek) met een overzichtelijke, logische opbouw.
- Een handleiding voor de mentoren met diverse aspecten, zoals; hoe het ik-boek
digitaal te vinden is, hoe ermee te werken en tips bij de uitvoering van de
opdrachten, hoe het ik-boek geïmplementeerd kan worden in het behandelproces
en een lijst met aanbevelingen, voor na het doorlopen van het ik-boek.
- Passend bij eerdere ik-boeken, maar met een eigen stempel
- Een losbladig systeem waarin verschillende thema‟s omtrent angst aan bod komen
- Een apart ik-boek voor kinderen (6-12 jaar) en een apart ik-boek voor de jongeren
(12-18 jaar)

-

De psycho-educatie zal de volgende inhoud hebben;
Start met uitleg
Een figuurtje dat vertelt dat hij bang hij is
Gevarieerde oefenvormen (filmpjes, spelletjes, playmobilpoppetjes)
Plaatjes en tekst afwisselen
Passend bij het ontwikkelingsniveau
Aansluitend bij interesse van kind of jongere, door filmpjes, oefeningen op de
computer, variatie opdrachten en plaatjes)

 Randvoorwaarden voor het implementeren van de psycho-educatie zijn;
- Beschikbaar (digitaal en in de praktijk)
- Vindbaar (op intranet)
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5. Eindconclusie
“Wat is een passende methode voor mentoren van de behandelgroepen om kinderen (6-12 jaar) en
jongeren (12-18 jaar) met een licht verstandelijke beperking met angst of een angststoornis psychoeducatie te bieden?”
Uit de onderzoeksgegevens van interviews en enquête is naar voren gekomen wat volgens de
betrokkenen een passende methode is voor de mentoren van de behandelgroepen. Eerder zijn al
meerdere ontwerpcriteria benoemd. Deze zullen hier nogmaals worden beargumenteerd. Dit alles
zorgt ervoor dat de methode passend is voor de mentoren om psycho-educatie aan de LVB- kinderen
en jongeren met angst c.q. angststoornissen te bieden.
De psycho-educatie gaat op de al bestaande ik-boeken lijken. Het wordt een schriftelijk, losbladig
systeem waarin verschillende thema‟s omtrent angst aan bod komen. Uit het onderzoek blijkt dat dit
de meerderheid van de mentoren namelijk het meeste aanspreekt. Het sluit aan op de eerdere ikboeken, maar heeft een innovatieve insteek, omdat het boek in tegenstelling tot de andere boeken
een crossover-boek wordt, waarbij voorlichting en behandelaspecten elkaar afwisselen. Op deze
manier maakt het kind of de jongere al kennis met aspecten van de behandeling (zoals het 4-G
schema), zodat bij een mogelijke behandeling voor een angststoornis vlotter verloopt. Er is voor een
cross-overboek gekozen, omdat uit het onderzoek en de presentatie blijkt dat bij angst de lijn tussen
psycho-educatie en behandeling erg dun blijkt te zijn.
Er wordt een apart ik-boek voor kinderen (6-12 jaar) en een apart ik-boek voor de jongeren (12-18
jaar) ontwikkeld om aan te sluiten bij het niveau en de leeftijd van het kind of de jongere. Uit het
onderzoek en de Richtlijn Effectieve Interventies LVB (Wit et al., 2012) wordt ook het aansluiten op de
communicatie en belevingswereld van de jeugdigen als belangrijk gezien.
Het ik-boek krijgt een overzichtelijke, logische opbouw. De reden is dat deze opbouw in bestaande ikboeken door zowel mentoren als de geïnterviewden wordt gemist en omdat kinderen en jongeren met
een licht verstandelijke beperking juist structuur nodig hebben.
Het ik-boek wordt voorzien van een handleiding voor de mentoren. Deze handleiding geeft
bijvoorbeeld tips over hoe een opdracht kan worden aangepakt of op welke manier het kind of jongere
kan worden benaderd. Op deze manier kan de mentor nog beter aansluiten bij de behoeften van het
kind of de jongere. Hier is voor gekozen omdat de mentor verantwoordelijk is voor de vertaalslag naar
het niveau van het kind. Het ik-boek is daarbij de leidraad waarop de mentor kan voortborduren.
Uit het onderzoek is gebleken dat er extra aandacht besteed moet worden aan werkzame factoren als
„concreet maken oefenstof‟ en „voorstructuren en vereenvoudigen‟, omdat de mentoren aangeven dit
niet voldoende te doen. Deze worden verwerkt in het ik-boek door er oefeningen in te integreren en
een duidelijke structuur aan te bieden.
Wat betreft de inhoud van het ik- boek zal het compentiegerichte werken, zoals Karakter dat doet,
meegenomen worden in de ontwikkeling van het product. In de ik-boeken zal het kind of de jongere
positief benaderd worden, om op die manier de kwaliteiten van hen te benadrukken. Jeugdigen met
LVB doen namelijk meer dan gemiddeld faalervaringen op, waardoor ze een negatief zelfbeeld
ontwikkelen (Wit et al., 2012). Uit het onderzoek blijkt ook dat de mentoren dit een erg belangrijk
aspect vinden.
Er zullen creatieve, gevarieerde oefeningen worden geïntegreerd in het ik-boek, zoals opdrachten
gekoppeld aan Youtube-filmpjes, spelletjes en het uitspelen van situaties met bijvoorbeeld
playmobilpoppetjes. In het onderzoek en de presentatie geeft namelijk het merendeel aan dit
belangrijk te vinden, om zo aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind en opdrachten concreet
te maken. Het ik-boek wordt persoonlijker gemaakt door foto‟s van de kinderen en jongeren zelf te
gebruiken. Zo wordt het ik-boek echt iets van het kind of de jongere zelf.
Ook worden korte zinnen en makkelijke woorden gebruikt, zijn de oefeningen concreet en voorzien
van voorbeelden en worden naast tekst, ook veel afbeeldingen verwerkt (de “visuele ondersteuning”).
LVB-kinderen en jongeren hebben namelijk moeite met de (verbale) informatieverwerking. Dit wordt
zowel in de interviews als de literatuur aangegeven als essentieel voor het afstemmen van de
communicatie met deze kinderen en jongeren.
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In het ik-boek wordt het kind of de jongere wegwijs gemaakt door een figuurtje die met hen
verschillende thema‟s doorloopt. Dit figuurtje vertelt over zijn eigen angsten, zodat dit bij het kind en
de jongere voor herkenning en erkenning zorgt. De ik-boeken worden toegespitst op de interesses
van het kind of de jongere, zodat het aansluit bij de belevingswereld bijvoorbeeld door middel van het
gebruik van foto‟s, waardoor het persoonlijker wordt.
De ik-boeken zullen bij ieder thema dezelfde opbouw hanteren, zodat het kind of de jongere weet
waar het aan toe is. Dit zorgt voor duidelijkheid en veiligheid. Voordat wordt begonnen met het ik-boek
worden afspraken opgesteld, zodat zowel het kind of jongere als de mentor weet wat er wordt van
elkaar wordt verwacht. De oefeningen in de ik-boeken worden gekoppeld aan theorie, waarbij het
voorkomt dat situaties moeten worden uitgespeeld. Belangrijk is ook dat er aandacht is voor de
afsluiting van het psycho-educatiemoment, omdat dit voor duidelijkheid bij hen zorgt. Dit zal
meegenomen worden in een handleiding voor de mentoren waarin zij op dit aspect gewezen worden.
Tijdens het ontwikkelen van het ik-boek zal stilgestaan worden bij enkele werkzame aspecten van
wetenschappelijk bewezen effectieve interventies. Deze worden verwerkt in het ik-boek. Hierbij moet
gedacht worden aan structuur, positieve benadering, bewust worden van het lichaam, het 4-G
schema, alternatief gedrag en de gevolgen. In het onderzoek blijken deze aspecten namelijk van
belang wil de psycho-educatie effectief zijn.
Door bovenstaande aspecten extra te benadrukken wordt beter aangesloten op de belevingswereld
van het kind of de jongere. De structuur en herhaling zorgen er namelijk voor het kind of de jongere
minder snel verzanden in de hoeveelheid informatie. Op die manier komt de informatie beter bij de
LVB-jeugdige binnen.
De ik-boeken zijn gericht op angst. Hierin wordt veel besproken, bijvoorbeeld de functie van angst
(“gezonde angst”) om de jeugdige in te laten zien dat bang zijn niet raar is. Ook wordt het kind of de
jongere bewust gemaakt van zijn lichaam en het gevoel van „angst‟ in zijn lichaam, om de signalen bij
zichzelf kunnen leren herkennen (door onder andere ontspanningsoefeningen). Door middel van het
uitwerken van de gebeurtenis, het gevoel, de gedachte en het gedrag in een situatie die voor het kind
of jongere als „eng‟ wordt aanschouwt wordt het kind bewust gemaakt van de gedachten van angst en
wat voor effect het heeft op de andere gebieden. De ik-boeken zullen tevens enkele alternatieve
gedragingen aanbieden waar de mentor op zijn eigen manier mee aan de slag kan. Samen met het
kind wordt een inventarisatie gedaan van wat de angst het kind of de jongere op de korte en lange
termijn kost en oplevert. Hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt wat de impact van angst is.
Ook worden een aantal vormen van angst besproken. Dit zijn: separatieangst (angst om gescheiden
te worden van een vertrouwd persoon of vertrouwde omgeving), gegeneraliseerde angst (veelvuldig
piekeren over vrijwel alles), angst door onveilige hechting, de sociale fobie (angst in sociale interactie),
de specifieke fobie (angst voor een specifiek dier, natuurverschijnsel, ruimte, e.d.), posttraumatische
stressstoornis (herbeleving door middel van onder andere flashbacks of nachtmerries van bepaalde
traumatische gebeurtenissen) en faalangst. Deze vormen van angst worden namelijk het meest op de
groepen gezien. Daarnaast is er aandacht voor het gedrag wat het kind laat zien door zijn of haar
angst, of angstgedachten realistische gedachten zijn, het cognitieve aspect van angst, mogelijk
alternatief gedrag wordt uitgelegd. Ook is er aandacht voor het feit dat iedereen angst op een andere
manier ervaart, zodat de jeugdige leert dat zijn angst niet hetzelfde hoeft te zijn als de angst van een
ander. Er wordt aandacht besteed aan succeservaringen, zodat de kinderen of jongeren positiever
over zichzelf worden.
Er is een aantal randvoorwaarden om de ik-boeken optimaal te gebruiken. Dit zijn het „vindbaar‟ en
„beschikbaar‟ zijn. De ik-boeken moet namelijk makkelijk vindbaar zijn op het intranet van Karakter.
Momenteel zijn ze dat niet voldoende, waardoor mentoren met ik-boeken werken die nog niet
voldoende aansluiten bij LVB en zijn achterhaald. Wat betreft het beschikbaar zijn is het belangrijk dat
de ik-boeken ook echt aanwezig zijn op de werkvloer. De mentoren moeten het bij wijze van spreken
zo uit de kast kunnen pakken. Het onderzoek wijst uit dat mentoren dit een prettige manier van werken
vinden. Bovendien werkt het drempelverlagend om te starten met psycho-educatie.
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6. Evaluatie
In de evaluatie wordt terug gekeken op het onderzoek, vooruit gekeken naar mogelijke vervolgstappen
en het verloop van de presentatie.
6.1 Terugblik
6.1.1. Terugblik op het onderzoek
Enquête
Op dezelfde dag dat de enquête gesloten werd, is bekend gemaakt welke groep het meeste respons
had. Dit was de behandelgroep Vlam en zij hebben een taart gekregen. Kijkend naar de opbrengst
van 26 ingevulde enquêtes, bleken er twee onbetrouwbare enquêtes bij te zitten, omdat deze
aangemaakt zijn maar niet volledig ingevuld. Hierdoor is de eindstand 24 ingevulde enquêtes. Ook
valt op dat de behandelgroep groep Bron, met twee respondenten erg laag scoort en daardoor de
totaal eindstand laag blijft.
Door sociotherapeuten op groep Bron is aangegeven dat dit verschillende oorzaken heeft; Er is in
korte tijd veel verandering in personeel geweest. De groep is van locatie verhuisd waardoor de
prioriteit ligt bij het draaien van de groep. Hier ondervinden zij hinder van en uit voorbereidende
gesprekken bleek dat het draagvlak bij deze groep erg laag was, omdat angst en angststoornissen
weinig voorkomt op die groep. De hoge respons bij de behandelgroepen Vlam en Golf is te verklaren
doordat hier angst en angststoornissen veelvuldig voorkomt. Wat betreft het vergelijken van het
verschil in handelen per groep is er voor gekozen deze niet met elkaar te vergelijken. Dit door het
dergelijk grote verschil in aantal ingevulde enquetes. Hierdoor kan er geen betrouwbare meting
gedaan worden. In bijlage 7 zijn de resultaten van de enquête weergegeven.
Hiernaast bleek ondanks dat er een inhoudscontrole is gedaan dat er bij vraag 3 een dubbele
antwoord categorie was “Ik ben flexibel Ik improviseer waar nodig”. Deze vraag is niet valide en
daarom is gekozen deze niet mee te nemen. Ook blijkt dat niet precies dezelfde aspecten zijn
gevaagd bij vraag 2 en 3 in de enquête. Dit zijn de aspecten uit de richtlijn, waardoor tijdens het
vergelijken van de antwoorden van deelvraag 1 en 2, sommige antwoorden niet met elkaar
vergeleken konden worden. Dit deel van het onderzoek is verlopen, zoals in de inleiding bij de
verantwoording toegelicht is.
Interview
Migchelbrink (2008) geeft aan dat het tijdig uitwerken van de onderzoeksgegevens bij kan dragen bij
het verkleinen van vertekeningen en daardoor nauwkeurig gewerkt wordt (p. 129). Dit is met alle
interviews uitgevoerd. Het interviewen met twee onderzoekers heeft verschillende meerwaarde,
namelijk: rol van interviewer en observant, aanvullen als de interviewer wat mist, verschillen en
overeenkomsten benoemen bij de uitwerking van het interview. Alle drie de aspecten zijn aanbod
gekomen. De rolverdeling, bleek goed, daar waar de interview geen vragen meer had kreeg de
observant ruimte om nog aanvullende vragen te stellen. Tijdens het analyseren van de interviews
bleken er twee belangrijke conclusies naar voren te komen. Namelijk dat door de managers ook
antwoord gegeven hebben over de reikwijdte van het IQ (deelvraag 1) en dat zij ook bevraagd zijn
over hun wensen (deelvraag 5). Deze antwoorden zijn meegenomen bij beide deelvragen. Dit deel
van het onderzoek is dus niet geheel verlopen, zoals in de bij de verantwoording was toegelicht.
Als er gekeken wordt naar de rol van de interviewer dan is de conclusie dat niet altijd de vragen niet
altijd op een volledige en neutrale wijze zijn gesteld en dat er soms meerdere vragen tegelijk gesteld.
Dit is terug te lezen in de verbatims van de verschillende interviews in bijlage 8. Wat zorgt ervoor dat
de betrouwbaarheid van de interviews iets afneemt. Desalniettemin geven de antwoorden van deze
vragen wel antwoord op de deelvraag en daarom is gekozen om deze data mee te nemen in het
onderzoek. Een goede constatering is dat de verzadigdheid bereikt is. Er leek geen nieuwe informatie
meer bij te komen, er kwam juist steeds meer overeenkomt. Er bleek veel samenhang in de
antwoorden te zijn.
Werkzame factoren
Van het interview met de cognitief gedragstherapeutisch werker is een verslag gemaakt en voorgelegd
aan haar (Migchelbrink, 2008, p. 129). Zij had enkele aanvullingen en ging daarna akkoord. De
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uitwerking van dit interview is te vinden in bijlage 9. Gebleken is dat het een goede keuze is geweest
om de KCK medewerker niet te interviewen, maar de cognitieve gedragstherapeutisch werker te
vragen. Het doel van het gesprek was te kijken naar de werkzame factoren bij deelvraag 4. Hierop is
niet gericht genoeg antwoord gegeven om in het onderzoek mee te nemen. Wel benoemde zij veel
belangrijke aspecten als het gaat over angst en aan passen aan het niveau van de LVB-kinderen en
jongeren. Haar antwoorden zijn onder deelvraag 2 en deelvraag 3 ondergebracht. De cognitief
gedragstherapeutisch werker benadrukt dat de lijn tussen voorlichten en behandelen erg dun is. Er is
nog getracht om contact te hebben met de ontwikkelaar van het programma “Ik ben Dapper” voor
LVB. Dit is helaas niet gelukt.
6.1.2. Terugblik onderzoeksproces
In het onderzoekproces zijn een aantal keuzes gemaakt. Er zijn echter wel een aantal vragen blijven
liggen, omdat de keuze is gemaakt om deze vragen niet mee te nemen in het onderzoek. De meest
opvallende zijn:
-

Wat vinden de kinderen en jongeren zelf van hoe zij psycho-educatie kunnen krijgen?
Wat kunnen ouders en andere mensen uit het netwerk van het kind betekenen tijdens psychoeducatie?

Zoals eerder toegelicht is bij de start van het onderzoek gekozen om het netwerk niet mee te nemen in
het onderzoek, ondanks dat de Richtlijn Effectieve Interventies LVB aangeeft dit aspect wel van
belang is. De kinderen zijn niet bevraagd, omdat de validiteit en betrouwbaarheid van het ondervragen
van kinderen in een korte periode van onderzoek niet haalbaar wordt geacht door de onderzoekers.
Het kan waardevol zijn om kinderen te vragen naar hun ervaring en mening over de psycho-educatie.
Het is daarbij van belang dat er de tijd voor wordt genomen, zodat het niet overhaast gebeurt. De
Richtlijn Effectieve Interventies LVB geeft namelijk aan dat bij LVB-jeugdigen er meer tijd
gereserveerd moet worden, omdat ze moeite hebben met langdurige concentratie en ze een
langzamere verwerking van informatie hebben (Wit et al., 2012, p. 45). In de onderzoeksperiode van
de onderzoekers is daar echter te weinig tijd voor.
De Richtlijn Effectieve Interventies LVB is als leidraad gehanteerd. De managers en sociotherapeuten
bleken nog niet op de hoogte van deze richtlijn. Het is zinvol gebleken te kijken naar de vraag hoe de
diagnostiek binnen Karakter al overeenkomst en waar nog mogelijkheden liggen tot verandering om
beter overeen te komen met de richtlijn.
Er kunnen ook kritische opmerkingen geplaatst worden bij het onderzoek. Te beginnen bij de Richtlijn
zelf. Kanttekeningen die er in het nawoord van deze richtlijn gegeven worden, zijn onder andere dat
de richtlijn niet onderzocht is op effectiviteit, de weging van effectieve interventies is (nog) niet bekend.
Er zijn sterk onderlinge verschillen tussen LVB-kinderen en jongeren en de verhouding tussen
flexibiliteit en programma-integriteit. Met dit laatste wordt de eigen in te vullen ruimte van de
begeleider bedoelt (Wit et al., 2012, p. 67). Echter is de Richtlijn zelf wel wetenschappelijk
onderbouwd. De keuze om deze richtlijn wel te gebruiken als leidraad is de sterke wetenschappelijke
onderbouwing en omdat deze richtlijn het laatst ontwikkelde is omtrent LVB-jeugdigen en interventies.
Hiernaast zijn de interviews niet altijd betrouwbaar verlopen, omdat er gebleken is dat er niet altijd een
neutrale vraagstelling gehanteerd is. Dit zou een volgende keer beter kunnen door meer aandacht te
besteden aan de vraagstelling tijdens een interview. De enquête is met een respons van 24 mentoren
net over de helft ingevuld. Ook hier kan een volgende keer meer aandacht aan besteed worden. Dit
door de enquête bij een vergadering of teamoverleg ter plekke af te nemen. Als er meer respons was
geweest, dan waren de conclusies meer geldig geweest voor de hele groep en waren de antwoorden
wellicht anders geweest.
Een overkoepelende conclusie is dat in het onderzoek is gemeten wat gemeten moest worden: de
onderzoeksvraag is beantwoord en breed en sterk onderbouwd. Uit de onderzoeksresultaten zijn
echter nog een paar discussiepunten naar voren gekomen die nader onderzocht kunnen worden.
Door het onderzoek zijn er ook meerdere thema‟s naar voren gekomen waarover gediscussieerd kan
worden. Allereerst de rol van mentor en schaduwmentoren ten opzichte van duomentoren. Hierin is
een verschil te zien bij de verschillende behandelgroepen. Bij duomentorschap werk je echt samen en
bij mentor en schaduwmentor, is één persoon de mentor en de ander in de schaduw aanwezig. Deze
springt alleen bij wanneer de mentor erom vraagt. Aan beide kanten zitten voor en nadelen. Rondom
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het geven van psycho-educatie valt er te discussiëren in hoeverre deze keuze gevolgen heeft voor het
geven van psycho-educatie. Een ander punt is het psycho-educatie moment. Deze wordt momenteel
ingevuld naar eigen inzicht en er is geen model aanwezig. De Richtlijn Effectieve Interventies LVB
geeft aan dat er meer structuur mag zijn bij deze doelgroep (Wit et.al., 2012). Dit punt is dus van
belang opgepakt te worden door de managers om te kijken in hoeverre er meer structuur geboden kan
en moet worden bij psycho-educatie. Hier vloeit uit voort dat er geen consistente toetsing is van het
eigen handelen bij psycho-educatie. Er wordt getoetst, maar op veel verschillende manieren. Daarbij
kan de vraag gesteld worden of het waardevol is om hier meer structuur in te brengen met betrekking
tot het ontwikkelen van het eigen handelen van de mentor en het effect voor het kind. Door meerdere
sociotherapeuten wordt aangegeven dat de ik-boeken op intranet moeilijk te vinden zijn. Dit is ook een
belangrijk aandachtspunt: hoe wordt het beter vindbaar?
Is er voldoende tijd voor het geven van psycho-educatie? Bij drukte op de groep valt dit als één van de
eerste onderdelen af. Mag hier meer stelling ingenomen worden? Ook daarbij kan de vraag gesteld
worden of het team meer stelling in mag nemen om een kind écht minimaal één keer per week
psycho-educatie te geven. Eén van de managers geeft aan dat er volgens hem voldoende tijd is. Dit
wordt echter tegengesproken door de sociotherapeuten die formeel en informeel aangeven dat er (te)
weinig tijd is.
6.2 Vooruitblik
In de toekomst kan wellicht vervolgonderzoek plaatsvinden wat betreft de effectiviteit van het ik-boek
voor angst. Een aantal vragen die daarbij gesteld kunnen worden, zijn:
- Hoe wordt er mee gewerkt na zes maanden?
- Wat vinden de kinderen en jongeren ervan?
- Wat vinden de mentoren ervan?
Ook is het wellicht waardevol om te onderzoeken wat de kinderen en jongeren van belang vinden. Het
zelfde geldt voor het betrekken van het netwerk: in hoeverre kan dat bij psycho-educatie?
6.3 Presentatie
Tijdens het afronden van het onderzoek is overleg geweest met de opdrachtgever aan wie de
resultaten gepresenteerd gaan worden. De insteek was om dit aan zoveel mogelijk mensen te
presenteren. Het bleek echter moeilijk te realiseren om iedereen erbij aanwezig te hebben. De keuze
is geworden om bij de groep Golf te presenteren en daarnaast alle betrokkenen (mentoren en
geïnterviewden) uit te nodigen.
Gekozen is voor een mondelinge presentatie, omdat dit de mogelijkheid geeft tot interactie over de
inhoud en hierdoor de mogelijkheid is om dieper in te gaan op de inhoud van de conclusies en de
aanbevelingen (Migchelbrink, 2008, p. 124). Draagvlak is volgens Donk & Lanen (2011, p. 306) onder
andere zorg dragen voor medezeggenschap. Er is gekozen om alle betrokkenen erbij te betrekken,
omdat er in de presentatie gekeken wordt naar de toekomst, naar het uiteindelijk te ontwikkelen
product.
Er zijn twee discussiepunten waarbij de mening van de mentoren erg belangrijk is om het passend te
maken. Een ander doel van de presentatie van de onderzoeksgegevens is, dat de ander deelgenoot
wordt van de verworven kennis (Migchelbrink, 2008, p. 124). Een ander doel van de presentatie van
de onderzoeksgegevens is, dat de ander deelgenoot wordt van de verworven kennis (Migchelbrink,
2008, p. 124). In deze mondelinge presentatie is stil gestaan bij de resultaten, conclusies en
ontwerpcriteria en wat de betrokkenen daarvan vinden. Gekeken is of de gestelde ontwerpcriteria
passen bij de visie van de betrokkenen. In bijlage 13 staan de uitwerkingen van deze presentatie
6.3.1. Conclusie van de presentatie
De resultaten en aanbevelingen blijken erg herkenbaar voor de sociotherapeuten en de managers.
Opmerkingen bij de resultaten die gegeven zijn, zijn onder andere, dat enkele sociotherapeuten zich
afvroegen waarom de kinderen zelf en de ouders en het netwerk niet meegenomen zijn. Er werd
verduidelijking gevraagd naar de zwakke kanten, wat houden die dan in? Tijdens de presentatie van
de onderzoeksresultaten gaven meerdere sociotherapeuten aan dat hetgeen zij eerder genoemd
hadden, goed was meegenomen. De voorgestelde kenmerken voor een passend product sluit aan bij
de meeste sociotherapeuten. Er zijn twee discussie punten gepresenteerd. De eerste ging over de lijn
tussen psycho-educatie en behandeling. Er kwam een eenduidig antwoord: de lijn is dun, er mag
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behandeld worden door de sociotherapeuten, doen dit al veel en er is altijd een grijs gebied. Het
tweede discussiepunt ging over de interesse van de jeugdige. Hierbij werden uiteenlopende
antwoorden gegeven, zoals: muziek, spel, lego, foto‟s van thuis, kind mee laten denken en
verschillende vormen toepassen. Op deze manier is beoogd draagvlak te creëren door aan te sluiten
bij de visie van de betrokkenen en hen medezeggenschap te geven over de inhoud van het te
ontwikkelen product (Donk & Lanen, 2011, p. 306).
Op basis van deze presentatie zijn in de eindconclusie meerdere aspecten meegenomen en daarmee
zal rekening gehouden worden bij het ontwikkelen en implementeren van het product. De benoemde
aspecten van de presentatie worden weergegeven bij de eindconclusie en in bijlage 13,
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Bijlage 1

Uitgewerkte mindmap
Medewerkers:
Handvatten
Uitleggen
Voorlichting
Begeleiders
Tijdsdruk
Mentor
Ik-boek 4 emoties

Kind zelf:
Jongens en meiden
puberteit lastig
rekeningen houden met verschillende kinderen
Aangepast taalgebruik
ontwikkelingsniveau (verschillend)
Beperking
Zelfreflectie
onbegrip
zichzelf niet begrijpen
hulpbehoevend
Inzicht geven

Psycho-educatie bij LVB kinderen
met een angststoornis

Combinatie ingewikkeld

De angststoornis:
Verschillende vormen
Gewone angst/zorgwekkende angst
Comorbiditeit
Internaliserend/externaliserend

Familie:
Ouders ook beperkt
Ouders en opvoeders
Inzicht geven
systeemgericht

Uitleg Mindmap:
Zwart =
van ons als onderzoekers
Groen =
is een aanvulling vanuit de praktijk
Roze =
zowel onderzoekers als de praktijk
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Bijlage 2

Uitwerking e-mails en gesprekken uit ‘informatie verzamelen in de
praktijk’

E-mail sociotherapeut:
Er wordt veel gewerkt met de ik-boeken, met name de psycho-educatie gericht op de vier
basisemoties (blij, boos, bang, verdrietig) in vorm van een ik-boek. Er wordt ook gebruik gemaakt van
“een doos vol gevoelens.” Het ik-boek vind ik handig. Ik heb wel behoefte aan een ik-boek specifiek
gericht op stoornissen. Hierin moeten concrete voorbeelden zitten, het moet kort, bondig en speels
zijn en passend bij het niveau van het kind.
Gesprek sociotherapeut:
De sociotherapeut heeft ons een rondleiding gegeven in de kliniek. Ze heeft ons uitleg gegeven over
de procedures, afspraken en de opbouw van de kliniek. Er zijn twee huizen, één met twee groepen
voor internaliserende (ASS, angst- en stemmingsstoornissen) problematiek (Groep Vlam en Golf) en
één voor externaliserende (ODD, CD, ADHD) problematiek (Groep Kei en Bron). Beide groepen zijn
ingedeeld in twee groepen: één voor de leeftijd van zes tot twaalf jaar en één voor de leeftijd van
twaalf tot achttien jaar.
De sociotherapeut legt uit dat psycho-educatie veelvuldig wordt gebruikt en dat dit vaak in vorm gaat
van ik-boeken die gericht zijn op de vier basisemoties bang, boos, blij en verdrietig en op “ik en mijn
groep” en “wie ben ik?” De psycho-educatie wordt gegeven door de mentor (sociotherapeut) van het
kind. Dit contact is altijd één op één gezien de vertrouwelijke sfeer en de persoonlijke vragen. Iedere
mentor heeft een kind en een schaduwkind. Als doel heeft de psycho-educatie om het kind inzicht te
geven in waarom hij of zij is opgenomen en om inzicht te krijgen in het ziektebeeld.
Psycho-educatie wordt eens per week gegeven in een speelmoment van het kind. De duur varieert
van 15 tot 45 minuten; afhankelijk van de spanningsboog van het kind. Ouders krijgen ook psychoeducatie, maar dat is een taak van de ouderbegeleider of de systeembehandelaar.
Ontwikkeling van psycho-educatie gericht op angststoornissen zal op de groepen Kei en Bron
waarschijnlijk weinig draagvlak krijgen, omdat op deze groepen kinderen zitten met externaliserende
problematiek. Als angst voorkomt, komt dit meestal door een posttraumatische stressstoornis (PTSS).
Als een kind op deze groepen een angststoornis heeft, is er sprake van comorbiditeit: het kind heeft
nog één (of meer) andere stoornissen zoals CD (Conduct Disorder) of ODD (Oppositional Defiant
Disorder) die meer op de voorgrond treden.
Gesprek coördinerend sociotherapeut en sociotherapeut:
De coördinerend sociotherapeut sluit bij het gesprek met de sociotherapeut. Hij geeft aan dat psychoeducatie wordt gebruikt aan de hand van de ik-boeken. Op de groepen Kei en Bron is er wel sprake
van angst, maar vaak komt dit in combinatie met een andere stoornis voor (comorbiditeit). De angst
waar de kinderen dan last van hebben komt vaak voort uit onveilige hechting. Psycho-educatie gericht
op angststoornissen kan dus wel worden gebruikt, maar de coördinerend sociotherapeut geeft aan dat
juist op de groepen Golf en Vlam er meer mee gewerkt zal worden en dat er daar dus meer draagvlak
zal zijn. Als er psycho-educatie voor angststoornissen komt, dan zou het thema “gezonde angst” ook
aansluiten bij de groepen Kei en Bron. Vanuit het management van Cluster LVB ligt in ieder geval de
vraag om psycho-educatie te ontwikkelen gericht op LVB en angststoornissen.
E-mail manager:
Er wordt veel gebruik van psycho-educatie gemaakt in het verlengde van gegeven therapieën
(vaktherapieën, systeembenadering en cognitieve gedragstherapie) die worden gegeven door
persoonlijk begeleiders en sociotherapeuten. Het doorontwikkelen van de psycho-educatie die er nu is
– onder andere de ik-boeken – kunnen de sociotherapeuten veel houvast geven in de begeleiding van
de LVB-kinderen. Er is wat betreft de angststoornissen bij kinderen met LVB meer aandacht nodig om
te zorgen dat het kind het begrijpt en op een veilige manier uitnodigt naar zichzelf te kijken. Denk aan
praktische, duidelijke handvatten die het kind kunnen ondersteunen. Hierbij is veel herhaling en
beeldmateriaal nodig vanwege het intelligentieniveau. De inhoud van de psycho-educatie kan onder
andere gericht zijn op de fysieke werking van angst, hoe en waar je angst kunt (leren) voelen, welke
vormen angst er zijn en welke angst gezond en welke angst doorgeschoten is.
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Gesprek manager:
Binnen Cluster LVB is besloten om nieuwe invulling te geven aan de psycho-educatie. Er is gekozen
voor de ik-boeken en voor het verzamelen van alle relevante informatie die binnen Karakter al gebruikt
wordt. Deze informatie wordt verzameld op ‘the golden memorystick’ en verspreid onder de
medewerkers. Sinds kort staan de ‘nieuwe’ ik-boeken op intranet (LEX). Hiervan is nog niet iedereen
op de hoogte.
De manager weet dat er veel vraag vanuit de sociotherapeuten is naar bruikbare handvatten voor
psycho-educatie voor de doelgroep LVB en angststoornissen. Hij benadrukt dat sociotherapeuten zich
er vaak niet van bewust zijn welke belangrijke rol ze spelen bij de psycho-educatie voor de kinderen.
Angststoornissen komen op de groepen Vlam en Golf vaak voor als angststoornissen NAO,
gehechtheidsproblematiek, ASS en PTSS. De manager benoemd dat het dus belangrijk is om het
breed te houden, wat psycho-educatie voor angststoornissen betreft.
Afgesproken is dat hij ons introduceert binnen het team per e-mail en dat we onaangekondigd de
groepen langs kunnen gaan. Hij adviseert ons om dit ‘onderzoek’ te verkopen aan het team, ze te
laten weten dat wie echt iets moois en bruikbaars voor ze maken, maar dat we dan wel hun hulp nodig
hebben. Ga vol zelfvertrouwen te werk!
De manager geeft aan dat lang geleden is bepaald dat er een splitsing tussen de leeftijden 6-12 jaar
en 12-18 jaar is. De vraag bestaat om in de toekomst groepen te vormen op basis van stoornissen. Dit
is onderdeel van de reorganisatie die eraan komt. Hij geeft aan dat het van belang is om beide
leeftijdscategorieën aan te houden gezien de uitgewerkte lijn van de voorgaande boeken.
E-mails sociotherapeut:
Psycho-educatie wordt haast bij elk kind in elke behandeling meegenomen. Psycho-educatie in de
vorm van een ik-boek is momenteel niet uitnodigend, kwalitatief slecht (onvoldoende inhoud) en niet
passend bij de kalenderleeftijd van het kind. Hier zijn mijn collega’s het mee eens.
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Bijlage 3

Wat?
Deelvragen

Schematische uitwerking onderzoeksontwerp

Wie?

Hoe?
Dataverzamelingstechniek/methode

Wanneer?
Datum

Behandel
inhoudelijke
sociotherapeuten
(4 personen)

Interviews.
(Individueel)

2 interviews op
26/03/2013
1 interview op
27/03/2013
1 interview op
05/04/2013

Kwalitatief

Mentoren
(+-45 personen)

Enquête

Uitzetten op
21/03/2013 sluiting
op 03/04/2013.

Kwalitatief

Afdelingsmanagers

Interviews.
(Individueel)

1 interview op
26/03/2013 en 1 op
05/04/2013

Kwalitatief

Behandel
inhoudelijke
sociotherapeuten
(4 personen)

Interviews.
(Individueel)

2 interviews op
26/03/2013
1 interview op
27/03/2013
1 interview op
05/04/2013

Kwalitatief

Cognitief
gedragstherapeutisch werker

Interview

28/03/2013

Kwalitatief

Mentoren
(+- 45 personen)

Enquête

Uitzetten op
21/03/2013 sluiting
op 03/04/2013.

Kwalitatief

Afdelingsmanagers

Interviews.
(Individueel)

1 interview op
26/03/2013 en 1 op
05/04/2013

Kwalitatief

Behandel
inhoudelijke
sociotherapeuten

Interviews.
(Individueel)

2 interviews op
26/03/2013
1 interview op

Kwalitatief

Databron

1
Wat zijn de
overeenkomsten en
verschillen tussen de
manier waarop
mentoren van de
behandelgroepen
momenteel psychoeducatie geven aan
LVB- kinderen en
jongeren en de
Richtlijn Effectieve
Interventies LVB?

2
Wat zijn de
overeenkomsten en
verschillen tussen de
eisen die de Richtlijn
Effectieve Interventies
LVB stelt en het
belang dat de
betrokkenen hechten
aan deze eisen met
betrekking tot het
geven van psychoeducatie voor de
kinderen en jongeren
van de
behandelgroepen?

3
Welke aspecten van
een angststoornis
moeten volgens de
betrokkenen worden
meegenomen tijdens
het geven van psychoeducatie voor de
kinderen en jongeren
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Kwantitatieve/
Kwalitatieve data?

van de
behandelgroepen?

4
Welke werkzame
aspecten van
wetenschappelijk
bewezen effectieve
interventies voor
kinderen en jongeren
met een angststoornis
kunnen worden
meegenomen bij het
ontwikkelen van
psycho-educatie voor
de kinderen en
jongeren van de
behandelgroepen?

5
Welke wensen hebben
de betrokkenen met
betrekking tot de vorm
van psycho-educatie,
waardoor het voor hen
praktisch bruikbaar is
om mee te werken?

(4 personen)

27/03/2013
1 interview op
05/04/2013

Cognitief
gedragstherapeutisch werker

Interview

28/03/2013

Kwalitatief

Mentoren
(+- 45 personen)

Enquête

Uitzetten op
21/03/2013 sluiting
op 03/04/2013.

Kwalitatief

Literatuur

Inhoudsanalyse

01/04/2013
en
vanaf 17/04/2013

Kwantitatief

Literatuur

Inhoudsanalyse

01/04/2013

Kwantitatief

Behandel
inhoudelijke
sociotherapeuten

Interviews.
(Individueel)

2 interviews op
26/03/2013
1 interview op
27/03/2013
1 interview op
05/04/2013

Kwalitatief

Afdelingsmanagers

Interviews.
(Individueel)

1 interview op
26/03/2013 en 1 op
05/04/2013

Kwalitatief

Mentoren
(+- 45 personen)

Enquêtes

Uitzetten op
21/03/2013 sluiting
op 03/04/2013

Kwalitatief

Literatuur

Inhoudsanalyse

17/04/2013

Kwantitatief
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Bijlage 4

Begeleidende brief + enquête.

Dag allemaal,

Hier is hij dan!
De enquête voor ons onderzoek over psycho-educatie voor LVB-kinderen/jongeren met angst c.q.
angststoornissen.
Onze vraag aan alle sociotherapeuten in hun rol als mentor, om deze voor ons in te vullen, ook als
je (momenteel) geen mentor bent.
Indien je een andere functie vervult dan die van sociotherapeut hoef je de enquête niet in te vullen en
mag je deze email als niet verzonden beschouwen.
Door te klikken op onderstaande link kom je bij onze enquête terecht
www.thesistools.com/web/?id=331100
Het invullen daarvan zal ongeveer 10 minuten duren.
We snappen dat het invullen van dergelijke vragenlijsten in deze tijd van drukte, inzet en motivatie van
jullie vraagt.
Om te zorgen voor een zo hoog mogelijke respons wordt de groep die als eerste een
responspercentage van 85% heeft behaald beloond met een smakelijke lekkernij!!!
Graag ontvangen we de ingevulde enquête digitaal vóór 3 april retour.
Succes met het invullen en alvast bedankt voor de medewerking!
Met vriendelijke groeten,
Sabine Willems, Sascha Vink en Lotte van Haren.

Bij vragen kun je contact opnemen met:
Sabine Willems
of
Lotte van Haren

e-mail:

tel.

e-mail:

tel
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Beste mentor,
Zoals je weet zijn wij, Sascha, Lotte en Sabine, in februari gestart met ons afstudeerproject over
psycho-educatie bij kinderen en jongeren bij angststoornissen. Inmiddels is de onderzoeksfase
gestart. In deze fase willen wij jou, als sociotherapeut, graag actief betrekken door jouw mening te
vragen. Daardoor hopen wij inzicht te krijgen in de huidige situatie omtrent psycho-educatie angst c.q.
angststoornissen, eisen die jullie eraan stellen, welke aspecten van angst c.q. angststoornis eraan
gesteld moet worden en jullie verdere wensen.
Instructies bij het invullen van de enquête:
Bij het invullen van de enquête willen wij je nog enkele instructies meegeven. Het doel hiervan is om
de betrouwbaarheid te vergroten.
1. We willen je vragen om deze enquête in te vullen in jouw rol als mentor van een mentorkind met
angst c.q. angststoornis.
We realiseren ons dat je mogelijk (momenteel) geen mentorkind en/of geen mentorkind met een
angststoornis hebt. Het gaat echter om jouw ervaringen en behoefte als mentor ook als je deze rol nu
niet vervult.
2. We willen je vragen om tijdens het invullen van de enquête jouw ervaringen met LVB-kinderen en
jeugdigen met angst c.q. angststoornissen mee te nemen.
We zijn ons ervan bewust dat angststoornissen vaak in combinatie met een andere stoornis voorkomt
en dat de kans bestaat dat er geen kinderen zijn die gediagnosticeerd zijn met een angststoornis,
maar waarbij wel sprake is van angst.
Wij houden tijdens onze enquête rekening met dit gegeven door te vragen naar angst c.q.
angststoornissen.
3. We willen je vragen om tijdens het invullen van de enquête rekening te houden met het feit dat de
verschillen tussen de kinderen groot kunnen zijn qua ontwikkeling.
We zijn ons ervan bewust dat deze reikwijdte groot is. Wij houden tijdens onze uitwerking van onze
enquête rekening met dit feit door nuances aan te brengen in de conclusies.
4. Voor de betrouwbaarheid van ons onderzoek is het van groot belang om alle vragen volledig te
beantwoorden.
We zijn ons ervan bewust dat iedere groep in meer of mindere mate ervaringen heeft met angst c.q.
angststoornissen.
Wij willen echter graag proberen om een overkoepelende vorm van psycho-educatie te gaan
ontwikkelen. Daarom is jullie mening van belang!
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1.

Op welke behandelgroep ben jij werkzaam?

*

Golf
Vlam
Bron
Kei
2.

Huidige situatie: hoe gaat het nu?
De volgende vragen gaan over verschillende aspecten die een rol kunnen spelen bij het geven
van psycho-educatie. Deze vragen worden gesteld om de huidige situatie in kaart te brengen.
Bij de volgende vragen dien je vanuit jezelf te kijken.
Hier volgen een aantal uitspraken gericht op eenvoudig taalgebruik. Kun je aangeven in
hoeverre je hier gebruik van maakt tijdens het psycho-educatiemoment met je mentorkind?
(keuzemogelijkheden: nooit, soms, regelmatig, vaak, altijd)
Nooit

Altijd

Ik gebruik korte zinnen
Ik gebruik figuurlijk taalgebruik
Ik gebruik gangbare en concrete woorden
(bijvoorbeeld: trein en bus in plaats van
openbaar vervoer)
Ik heb een eenduidige woordkeuze bij de
jeugdige
Ik laat de jeugdige zelf woorden kiezen voor
belangrijk begrippen
Ik stel één vraag tegelijk
Ik praat rustig
3.

Hier volgen een aantal uitspraken gericht op het concreet maken van de oefenstof. Kun je
aangeven in hoeverre je hier gebruik van maakt tijdens het psycho-educatiemoment met je
mentorkind?
(keuzemogelijkheden: nooit, soms, regelmatig, vaak, altijd)
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Nooit

Altijd

Ik gebruik voorbeelden van situaties die de
jeugdige dagelijks meemaakt
Ik gebruik “stel dat” voorbeelden
Ik combineer oefenen en praten
Ik speel met de jeugdige situaties uit
Ik begin met een oefening en koppel daarna
de theorie eraan
Ik maak gebruik van interactie met
groepsleden
4.

Hier volgen een aantal uitspraken gericht op het voorstructureren en vereenvoudigen. Kun je
aangeven in hoeverre je hier gebruik van maakt tijdens het psycho-educatiemoment met je
mentorkind?
(keuzemogelijkheden: nooit, soms, regelmatig, vaak, altijd)
Nooit

Altijd

Ik stel gerichte vragen
Ik geef beperkte keuze mogelijkheden
Ik gebruik hulpstrategieën voor zelfinstructie
(zoals stop, denk, doe)
Ik doe een opdracht voor en laat het de
jeugdige na doen
Ik hanteer telkens dezelfde opbouw
Ik stel samen met de jeugdige regels en
afspraken op
Ik besteed aandacht aan de afsluiting van de
bijeenkomst
Ik zorg voor een prikkelarme omgeving
5.

Hier volgen een aantal uitspraken gericht op de veilige en positieve leeromgeving. Kun je
aangeven in hoeverre je hier gebruik van maakt tijdens het psycho-educatiemoment met je
mentorkind?
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(keuzemogelijkheden: nooit, soms, regelmatig, vaak, altijd)
Nooit

Altijd

Ik leg uit wat en waarom we iets doen
Ik beloon de jeugdige bij een goede inzet
Ik benader de inzet van de jeugdige steeds
positief
Ik benadruk de sterke kanten van de jeugdige
Ik laat de jeugdige veel succeservaringen
opdoen
Ik besteed veel aandacht aan de relatie tussen
de jeugdige en mij
Ik stel mijzelf als hulpverlener op
Ik ben sensitief voor de individuele
ondersteuningsbehoefte
Ik ben flexibel Ik improviseer waar nodig.
Ik heb een open en neutrale houding
Ik ben geduldig
Ik gebruik humor
Ik ben gemotiveerd
Ik ben enthousiast
6.

Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan welke eisen de
psycho-educatie volgens jou moet voldoen bij kinderen/jongeren met een licht verstandelijke
beperking. Kun je aangeven in hoeverre je onderstaande aspecten wel of niet belangrijk vindt
tijdens de psycho- educatie?
(Keuzemogelijkheden: zeer onbelangrijk, onbelangrijk, neutraal, belangrijk, zeer belangrijk)
Zeer onbelangrijk
Gebruik van korte zinnen
Gebruik figuurlijk taalgebruik
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Zeer belangrijk

Gebruik gangbare en concrete woorden
Eenduidige woordkeuze
Zelf woorden kiezen voor belangrijke begrippen
Één vraag tegelijk stellen
Rustig praten
Verbale en non-verbale communicatie komen
overeen
In eigen woorden laten herhalen wat gezegd is
Navragen of de jeugdige het begrijpt
Gebruik van visuele ondersteuning in de
communicatie
Gebruik van voorbeelden uit dagelijkse leven
Gebruik van “stel dat” voorbeelden
Combinatie oefenen en praten
Uitspelen van situaties
Koppeling oefening gevolgd door theorie
Gebruik van interactie met groepsleden
Gerichte vragen stellen
Beperkte keuze mogelijkheden geven
Gebruik van hulpstrategieën voor zelfinstructie
(zoals stop, denk, doe) of anders
Opdracht voordoen
Samen regels en afspraken opstellen
Aandacht voor afsluiting van het moment
Prikkelarme omgeving
Uitleggen wat en waarom we iets doen
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Aandacht voor relatie jeugdige en hulpverlener
Opstellen als hulpverlener
Sensitief voor individuele
ondersteuningsbehoefte
Flexibiliteit
Improvisatie
Open en neutrale houding
Geduldig
Motivatie
Enthousiasme
Belonen bij goede inzet
Inzet positief benaderen
Humor
Dezelfde opbouw hanteren
7.

Zijn er nog andere aspecten die jij erg belangrijk vindt tijdens het geven van psycho-educatie
bij kinderen/jongeren met een licht verstandelijke beperking die nog niet eerder zijn genoemd?
*

Nee
Ja, namelijk
8.

Gewenste situatie: De inhoud van de psycho-educatie
De volgende twee vragen gaan over angst c.q. angststoornis bij kinderen en jongeren met een
licht verstandelijke beperking. We willen in kaart brengen welke symptomen van angst er op
jouw groep voorkomen en welke thema’s met betrekking tot angst volgens jou van belang zijn
in psycho-educatie gericht op angst.
Op de behandelgroep zie ik de volgende symptomen van angst terug bij angstige kinderen:

(keuzemogelijkheden: nooit, soms, regelmatig, vaak, altijd)
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Nooit
Bezorgdheid om van bepaalde vertrouwde
personen of omgevingen gescheiden te worden
Weigering om (alleen) te slapen
Het bewust vermijden van drukke plaatsen
Controle over het lichaam verliezen (het plassen
in de broek, misselijk worden, overgeven, of
flauwvallen)
Woede-uitbarstingen, het vastklampen, huilen of
verstijven bij de confrontatie met een specifiek
dier, een voorwerp, een situatie (vliegen, in een
lift staan), een natuurlijke omgeving (hoogten,
storm, onweer) of iets anders
Bewust vermijden van situaties waarin de
mogelijkheid bestaat om geconfronteerd te
worden met een dier, voorwerp, situatie,
natuurlijke omgeving of iets anders
Misselijk, hoofd- en buikpijn en/of
ademhalingsproblemen bij het denken aan
gezondheid, de toekomst of prestaties.
Veelvuldig piekeren
Herbeleving (flashbacks of nachtmerries) van
gebeurtenissen (over een periode van meer dan
een maand)
Hevige schrikreacties (over een periode van meer
dan een maand)
Steeds terugkerende
dwanggedachten/handelingen die te maken
hebben met besmetting, seksualiteit, geweld of
levensbedreigende ziekten.
Het dwingen van groeps- of familieleden om mee
te doen met bepaalde rituelen.
Vermijden van sociale situaties
Extreme verlegenheid
9.

Zijn er nog andere belangrijke symptomen van angst of een angststoornis die nog niet
*
genoemd zijn?
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Altijd

Nee
Ja, namelijk (vul ook in hoe vaak het ongeveer voorkomt)
10.

Welke van de volgende thema’s die betrekking hebben op angst moeten volgens jou
terugkomen in psycho-educatie voor de kinderen/jongeren op de behandelgroepen met angst
of een angststoornis? (meerdere antwoorden mogelijk)
Angst met betrekking tot...

Gezonde angst
Sociale interactie
Prestatiedruk
Specifieke angst zoals hoogten, dieren, natuurlijke omgeving
Bezorgdheid om gescheiden te worden van vertrouwde personen
Bezorgdheid om gescheiden te worden van een vertrouwde omgeving
Het verliezen van de controle over het lichaam
Het meemaken van traumatische gebeurtenissen
Anders, namelijk
11.

Gewenste situatie: wat gaat er goed en wat kan beter?
De volgende vragen gaan over wat jouw wensen, als mentor, zijn bij het geven van psycho-educatie
met betrekking tot de vorm van psycho-educatie. We willen weten waar wij rekening mee moeten
houden zodat het voor jou werkbaar is. Bij de volgende vragen dien je daarom vanuit jezelf te kijken,
dus: Wat vind ik prettig werken en wat heb ik nodig?
Maak je gebruik van het ik-boek “Bang: hoe voel ik me?” om psycho-educatie over angst c.q.
*
angststoornissen te geven aan je mentorkind?

Nee(Ga door met vraag 14)
Ja (Ga door naar vraag 12)
12.

Wat vind jij prettig werken bij het ik-boek “Bang: Hoe voel ik me?" (meerdere antwoorden
mogelijk)

Het overzicht
De logische opbouw
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De volledigheid van het thema
Passend bij het ontwikkelingsniveau van het kind
Anders, namelijk
13.

Wat vind je dat er beter kan om prettiger te werken met het ik-boek “Bang: Hoe voel ik me?"
(meerdere antwoorden mogelijk)

Het overzicht
De logische opbouw
De volledigheid van het thema
Passend bij het ontwikkelingsniveau van het kind
Anders, namelijk
14.

Je geeft aan dat je geen gebruik maakt van het ik-boek: “Bang: Hoe voel ik me?” om psychoeducatie te geven bij angststoornissen.
Licht je reden hieronder toe.

15.

Maak je gebruik van andere hulpmiddelen om psycho-educatie over angst c.q.
*
angststoornissen te geven aan je mentorkind?

Nee. Ga door naar vraag 18
Ja, namelijk
16.

Wat vind je prettig werken bij het door jouw genoemde hulpmiddel? (meerdere antwoorden
mogelijk)

Het overzicht
De logische opbouw
De volledigheid van het thema
Passend bij het ontwikkelingsniveau van het kind
Anders, namelijk
17.
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Wat vind je dat er beter kan om prettiger te werken met het door jouw genoemde hulpmiddel?
(meerdere antwoorden mogelijk)

Het overzicht
De logische opbouw
De volledigheid van het thema
Passend bij het ontwikkelingsniveau van het kind
Anders, namelijk
18.

Gewenste situatie: jouw wensen
Je hebt hiervoor aangegeven of je wel of niet gebruik maakt van het ik-boek “Bang: Hoe voel ik me” en
of je nog andere hulpmiddelen gebruikt bij het geven van psycho-educatie aan kinderen of jongeren
met angst c.q. angststoornissen.
Bij de volgende vraag willen wij graag weten wat jouw wensen zijn voor het door ons te ontwerpen
product.
Welke wensen heb jij ten aanzien van het psycho-educatie product zodat het voor jouw werkbaar is?
(meerdere antwoorden mogelijk)

Het overzicht
De logische opbouw
De volledigheid van het thema
Passend bij het ontwikkelingsniveau van het kind
Het sluit aan bij de interesses van het kind of jongere.
Het wisselt oefenen en uitleggen af
Het is digitaal op de televisie of computer
Anders, namelijk
19.

Hebben wij nog punten niet gevraagd die volgens jou wel belangrijk zijn?

Dit is het einde van de enquête.
Heel hartelijk bedankt voor het invullen!
Sabine, Lotte en Sascha
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Bijlage 5

Begeleidende brief + Interviewvragen behandelinhoudelijke
sociotherapeuten

Dag...
Wij hebben met jou een interview gepland vanuit jouw account: “Behandelinhoudelijk teamniveau of
teamoverstijgend”. Via deze mail willen wij jou graag voorbereiden op het interview, zodat jij weet wat
je kan verwachten.

Doelen van het interview:
- Inzicht krijgen in hoe jullie momenteel psycho-educatie geven aan licht verstandelijk beperkte
kinderen en jongeren met angst c.q. angststoornissen.
- Inzicht krijgen in de eisen waarvan jullie vinden dat psycho-educatie aan moet voldoen bij de LVB
doelgroep.
- Inzicht krijgen in welke aspecten van angst c.q. angststoornissen er volgens jullie meegenomen
moeten worden in de psycho-educatie aan LVB-kinderen en jongeren met angst c.q. een
angststoornis.
- Inzicht krijgen in jullie wensen ten aanzien van jullie eigen handelen tijdens het geven van psychoeducatie, zodat het voor jullie werkbaar is.
We hopen mede door jou te interviewen op bovenstaande vragen antwoorden te krijgen, doordat wij
meer kunnen doorvragen op de antwoorden die jij geeft.
Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten zullen wij het interview opnemen. Wij willen
benadrukken dat de antwoorden anoniem worden verwerkt en de informatie alleen in de vorm van een
conclusie aan derden wordt verspreidt.

Tijdstip interview
Datum:
…..
Plaats:
Op de groep bij ….
Tijd interview: …..

Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met:
Sabine Willems
e-mail:
tel.
of
Lotte van Haren
e-mail:
tel

Met vriendelijke groet,
Sacha Vink, Lotte van Haren en Sabine Willems.
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Interviewvragen behandelinhoudelijke sociotherapeuten
1. Op welke manier wordt op dit moment psycho-educatie gegeven door de mentoren op de
behandelgroepen? Wat vind je daar van?
Toelichting: het gaat tussen de interactie tussen mentor en kind.
2. Bij Karakter cluster LVB is het IQ van de kinderen tussen 50 en 85. Hoe wordt aangesloten bij het
IQ van de kinderen bij het geven van psycho-educatie?
Toelichting: doorvragen naar of er onderscheid gemaakt wordt tussen de kinderen.
3. Wat is jouw mening over de bestaande ik-boeken? (ik-boeken meenemen zodat ze die in kunnen
zien: ‘Bang: hoe voel ik me?” En “Ik en mijn groep”).
Doorvragen op: overzicht, logische opbouw, volledigheid van het thema, passend bij het
ontwikkelingsniveau en andere aspecten die we zijn vergeten. Wat is goed en wat is minder
goed? Hoe zou jij het het liefst voor je zien?
4. Welke hulpmiddelen zijn er nog meer voor het geven van psycho-educatie aan LVB. Van welke
hulpmiddelen wordt gebruik gemaakt door de mentoren bij het geven van psycho-educatie aan
LVB?
Toelichting: geen
5. In hoeverre wordt ruimte gegeven aan de manier waarop mentoren psycho-educatie geven aan
de kinderen en jongeren met LVB?
Toelichting: met betrekking tot handelingsvrijheid/eigen invulling.
6. Hoe zou jij dit het liefst voor je zien in de toekomst?
7. Bij ons onderzoek hebben we gebruik gemaakt van de Richtlijnen Effectieve Interventies bij LVB.
Er zijn hierbij vier hoofdaspecten te onderscheiden. Eén van de taken als behandelinhoudelijk
teamoverstijgend is het “mede” ontwikkelen van psycho-educatie. Als je kijkt naar de volgende
punten, in hoeverre wordt hier dan bij het ontwikkelen van psycho-educatie rekening mee
gehouden?
Afstemmen communicatie
Concreet maken oefenstof
Voorstructureren en vereenvoudigen
Veilige en positieve leeromgeving
Toelichting: indien niet actief met ontwikkelen psycho-educatiemateriaal, dan vragen naar ‘waar
zou je willen dat rekening mee wordt gehouden stel als je dat wel zou ontwikkelen mbt die vier
punten.’
8. Op de behandelgroepen zijn kinderen die angst ervaren of zelfs een angststoornis hebben. Welke
aspecten van angst zie jij terug op de behandelgroepen?
Toelichting: er zijn verschillende soorten angst…
9. Welke aspecten van angst zijn volgens jou van belang bij het geven van psycho-educatie aan
kinderen met angst of een angststoornis?
10. Zijn er nog andere punten waarvan jij vindt waar rekening mee moet worden gehouden bij het
ontwikkelen van psycho-educatie voor angst?
We willen uiteindelijk graag een product ontwikkelen dat praktisch bruikbaar is om mee te werken
voor de mentoren.
11. Welke vorm van psycho-educatie sluit volgens jou het beste aan bij LVB-kinderen en jongeren?
(schriftelijk, digitaal, spel, bladibla…)
12. Waar moeten we rekening mee houden zodat het voor jou praktisch bruikbaar is? Wat betekent
‘praktisch bruikbaar’ voor jou?
13. Waar moeten we rekening mee houden zodat ons product daadwerkelijk gebruikt gaat worden
door het team van mentoren?
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Bijlage 6

Begeleidende brief + Interviewvragen managers

Dag …..
Wij hebben met jou een interview gepland in verband met ons onderzoek. Daarbij gaan wij vragen
stellen vanuit jouw functie als afdelingsmanager en als psycholoog/psychiater. Deze mail is ter
voorbereiding op dit interview, zodat je weet wat verwacht kan worden.

Doelen van het interview:
- Inzicht krijgen in hoe er momenteel psycho-educatie wordt gegeven aan licht verstandelijk
beperkte kinderen en jongeren met angst c.q. angststoornissen.
- Inzicht krijgen in de eisen waarvan jij vindt dat psycho-educatie aan moet voldoen bij de LVB
doelgroep.
- Inzicht krijgen in welke aspecten van angst c.q. angststoornissen er volgens jou meegenomen
moeten worden in de psycho-educatie aan LVB-kinderen en jongeren met angst c.q. een
angststoornis.
- Inzicht krijgen in de wensen ten aanzien van het handelen tijdens het geven van psycho-educatie,
zodat het voor werkbaar is.
Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten zullen wij het interview opnemen. Wij willen
benadrukken dat de antwoorden anoniem worden verwerkt en de informatie alleen in de vorm van een
conclusie aan derden wordt verspreidt.

Tijdstip interview
Datum:
Plaats:
Tijd interview:

……
Eigen kantoor
……

Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met:
Sabine Willems
e-mail:
tel.
of
Lotte van Haren
e-mail:
tel

Met vriendelijke groet,
Sabine Willems, Lotte van Haren en Sacha Vink.
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Interviewvragen afdelingsmanagers

Bij ons onderzoek hebben we gebruik gemaakt van de Richtlijnen Effectieve Interventies LVB.
Er zijn daarin vier hoofdaspecten te onderscheiden.
(Afstemmen communicatie, Concreet maken oefenstof, Voorstructureren en
vereenvoudigen, Veilige en positieve leeromgeving).
1. Met welke aspecten dient er volgens jou rekening mee worden gehouden gericht op LVB? En
hoe?
Op de behandelgroepen zitten kinderen die angst ervaren of zelfs een angststoornis hebben.
2. Welke aspecten van angst zie jij terug bij kinderen op de behandelgroepen?
Toelichting: er zijn verschillende soorten angst…
3. Welke aspecten van angst zijn volgens jou van belang om mee te nemen bij het geven van
psycho-educatie aan kinderen met angst of een angststoornis?
4. Zijn er nog andere punten waarvan jij vindt waar rekening mee moet worden gehouden bij het
ontwikkelen van psycho-educatie voor angst?
We willen uiteindelijk graag een product ontwikkelen dat praktisch bruikbaar is om mee te werken
voor de mentoren.
5. Welke vorm van psycho-educatie sluit volgens jou het beste aan bij LVB-kinderen en jongeren?
(schriftelijk, digitaal, spel)
6. Waar denk jij dat rekening mee gehouden moet worden zodat het voor de mentoren praktisch
bruikbaar is?
7. Waar denk jij dat rekening mee gehouden moet worden zodat ons product daadwerkelijk gebruikt
gaat worden door de teams?
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Bijlage 7

Resultaten enquête

Op welke behandelgroep ben jij werkzaam?
Golf
Vlam
Bron
Kei

8 (30.77 %)
9 (34.62 %)
2 (7.69 %)
7 (26.92 %)
n = 26
# 26

Figuur 19

In figuur 19 is te zien dat de enquête in totaal door 26 respondenten (ook wel mentoren genoemd) is
ingevuld. 34,6% van de ingevulde enquêtes was van groep Vlam, 30,8% van groep Golf, 26,9% van
groep Kei en 7,7% door groep Bron.
Gebleken uit de gegevens is dat er twee niet correct zijn omdat alleen de eerste vraag maar
beantwoord was. Dit houdt in er wordt uitgegaan van een totaal van 24 mentoren.

A. Resultaten deelvraag 1
Huidige situatie: hoe gaat het nu?
De volgende vragen gaan over verschillende aspecten die een rol kunnen spelen bij het
geven van psycho-educatie. Deze vragen worden gesteld om de huidige situatie in kaart te
brengen. Bij de volgende vragen dien je vanuit jezelf te kijken.
Hier volgen een aantal uitspraken gericht op eenvoudig taalgebruik. Kun je aangeven in
hoeverre je hier gebruik van maakt tijdens het psycho-educatiemoment met je mentorkind?
Ik gebruik korte zinnen (Nooit - Altijd)
1
2
3
4
5

0 (0 %)
0 (0 %)
4 (16.67 %)
14 (58.33 %)
6 (25 %)
n = 24
# 24

Figuur 20

Wat betreft het gebruiken van korte zinnen is in figuur 20 te lezen dat 58,3% heeft aangegeven vaak
daarvan gebruik te maken. 25% geeft aan dit altijd te gebruiken en 14,7% geeft aan regelmatig korte
zinnen te gebruiken.
Huidige situatie: hoe gaat het nu?
De volgende vragen gaan over vers...
Ik gebruik figuurlijk taalgebruik (Nooit - Altijd)
1
2
3
4
5

0 (0 %)
11 (45.83 %)
8 (33.33 %)
5 (20.83 %)
0 (0 %)
n = 24
# 24

Figuur 21
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In figuur 21 is te zien dat 45,8% soms figuurlijk taalgebruik gebruikt. 33,3% doet dit regelmatig en
20,8% gebruikt vaak figuurlijk taalgebruik.
Huidige situatie: hoe gaat het nu?
De volgende vragen gaan over vers...
Ik gebruik gangbare en concrete woorden (bijvoorbeeld: trein en bus in plaats van openbaar
vervoer) (Nooit - Altijd)
1
0 (0 %)
2
1 (4.17 %)
3
0 (0 %)
4
16 (66.67 %)
5
7 (29.17 %)
n = 24
# 24
Figuur 22

Figuur 22 geeft weer in hoeverre gangbare en concrete woorden worden gebruikt. Daarbij geeft 29,2%
aan dit altijd te gebruiken, 66,7% gebruikt dit vaak en 4,2% geeft aan soms gangbare en concrete
woorden te gebruiken.
Huidige situatie: hoe gaat het nu?
De volgende vragen gaan over vers...
Ik heb een eenduidige woordkeuze bij de jeugdige (Nooit - Altijd)
1
2
3
4
5

0 (0 %)
0 (0 %)
7 (29.17 %)
16 (66.67 %)
1 (4.17 %)
n = 24
# 24

Figuur 23

Wat betreft het gebruiken van een eenduidige woordkeuze is in figuur 23 te zien dat 66,7% aangeeft
dit vaak een eenduidige woordkeuze te gebruiken. 4,2% geeft aan dit altijd te gebruiken en 29,2%
geeft aan regelmatig een eenduidige woordkeuze te gebruiken.
Huidige situatie: hoe gaat het nu?
De volgende vragen gaan over vers...
Ik laat de jeugdige zelf woorden kiezen voor belangrijk begrippen (Nooit - Altijd)
1
1 (4.17 %)
2
2 (8.33 %)
3
6 (25 %)
4
12 (50 %)
5
3 (12.5 %)
n = 24
# 24
Figuur 24

In figuur 24 is te zien dat 50% van de mentoren de jeugdige vaak zelf woord laat kiezen voor
begrippen. 12,5% laat dit altijd doen en 25% geeft aan de jeugdige regelmatig zelf woorden te laten
kiezen voor belangrijke begrippen. 8,3% laat dit soms doen en 4,2% laat de jeugdige nooit zelf
woorden kiezen voor belangerijk begrippen.

[77]

Huidige situatie: hoe gaat het nu?
De volgende vragen gaan over vers...
Ik stel één vraag tegelijk (Nooit - Altijd)
1
2
3
4
5

0 (0 %)
1 (4.17 %)
3 (12.5 %)
15 (62.5 %)
5 (20.83 %)
n = 24
# 24

Figuur 25

Wat betreft het stellen van één vraag tegelijk, is in figuur 25 te zien dat 20,8% aangeeft altijd één
vraag tegelijk te stellen en 62,5% geeft aan vaak één vraag tegelijk te stellen. 12,5% doet dit
regelmatig en 4,2% stelt soms één vraag tegelijk.
Huidige situatie: hoe gaat het nu?
De volgende vragen gaan over vers...
Ik praat rustig (Nooit - Altijd)
1
2
3
4
5

0 (0 %)
0 (0 %)
5 (20.83 %)
7 (29.17 %)
12 (50 %)
n = 24
# 24

Figuur 26

In figuur 26 is te lezen dat 50% van de mentoren aangeeft altijd rustig te praten. 29,2% praat vaak
rustig en 20,8% geeft aan regelmatig rustig te praten.
Hier volgen een aantal uitspraken gericht op het concreet maken van de oefenstof. Kun je
aangeven in hoeverre je hier gebruik van maakt tijdens het psycho-educatiemoment met je
mentorkind?
Ik gebruik voorbeelden van situaties die de jeugdige dagelijks meemaakt (Nooit - Altijd)
1
0 (0 %)
2
0 (0 %)
3
2 (8.7 %)
4
14 (60.87 %)
5
7 (30.43 %)
n = 23
# 23
Figuur 27

In figuur 27 is te zien dat 60,9% aangeeft vaak voorbeelden van situatie die de jeugdige dagelijks
meemaakt te gebruiken. 30,4% gebruikt dit altijd en 8,7% gebruikt regelmatig voorbeelden van
situaties die de jeugdige dagelijks meemaakt. In bovenstaand figuur is tevens te zien dat deze vraag
maar door 23 respondenten is beantwoord.
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Hier volgen een aantal uitspraken gericht op het concreet maken van de oefe...
Ik gebruik “stel dat” voorbeelden (Nooit - Altijd)
1
1 (4.35 %)
2
6 (26.09 %)
3
9 (39.13 %)
4
7 (30.43 %)
5
0 (0 %)
n = 23
# 23
Figuur 28

Wat betreft het gebruiken van ‘stel dat’ voorbeelden wordt door 30,4% vaak gebruikt, 39,1% gebruikt
dit regelmatig. 26% geeft aan soms ‘stel dat’ voorbeelden te gebruiken en 4,4 gebruikt deze nooit.
Tevens is in figuur 28 te zien dat deze vraag maar door 23 respondenten is beantwoord.
Hier volgen een aantal uitspraken gericht op het concreet maken van de oefe...
Ik combineer oefenen en praten (Nooit - Altijd)
1
0 (0 %)
2
2 (8.7 %)
3
4 (17.39 %)
4
17 (73.91 %)
5
0 (0 %)
n = 23
# 23
Figuur 29

Kijken naar het combineren van oefenen en praten werd door 73,9% aangegeven dit vaak te
combineren. 17,4% doet dit regelmatig en 8,7% combineert oefenen en praten soms. Deze vraag is
door 23 respondenten is beantwoord
Hier volgen een aantal uitspraken gericht op het concreet maken van de oefe...
Ik speel met de jeugdige situaties uit (Nooit - Altijd)
1
1 (4.35 %)
2
7 (30.43 %)
3
10 (43.48 %)
4
5 (21.74 %)
5
0 (0 %)
n = 23
# 23
Figuur 30

In figuur 30 is te lezen dat 43,5% aangeeft regelmatig situaties met de jeugdige uit te spelen. 21,7%
geeft aan dit vaak te doen. 4,4% geeft aan nooit een situatie met de jeugdige uit te spelen en 30,4%
doet dit soms. Deze vraag is voor 23 respondenten beantwoord.
Hier volgen een aantal uitspraken gericht op het concreet maken van de oefe...
Ik begin met een oefening en koppel daarna de theorie eraan (Nooit - Altijd)
1
1 (4.35 %)
2
7 (30.43 %)
3
8 (34.78 %)
4
7 (30.43 %)
5
0 (0 %)
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n = 23
# 23
Figuur 31

Wat betreft het beginnen met een oefening en vervolgens theorie daarin te koppelen geeft 4,4% aan
dit nooit te doen. 30,4% geeft aan deze koppeling soms te maken en 34,8% maakt deze koppeling
regelmatig. 30,4% geeft aan vaak te beginnen met een oefening en daarna theorie daaraan te
koppelen. Deze vraag is door 23 respondenten ingevuld.
Hier volgen een aantal uitspraken gericht op het concreet maken van de oefe...
Ik maak gebruik van interactie met groepsleden (Nooit - Altijd)
1
1 (4.35 %)
2
1 (4.35 %)
3
6 (26.09 %)
4
13 (56.52 %)
5
2 (8.7 %)
n = 23
# 23
Figuur 32

In figuur 32 is te zien dat 56,5% vaak gebruik maakt van interactie met groepsleden. 8,7% maakt hier
altijd gebruik van. 26% geeft regelmatig als antwoord en 4,4% gebruikt soms interactie met
groepsleden en 4,4% maakt nooit gebruik van interactie met groepsleden. Deze vraag is door 23
respondenten ingevuld.
Hier volgen een aantal uitspraken gericht op het voorstructureren en vereenvoudigen. Kun je
aangeven in hoeverre je hier gebruik van maakt tijdens het psycho-educatiemoment met je
mentorkind?
Ik stel gerichte vragen (Nooit - Altijd)
1
2
3
4
5

0 (0 %)
0 (0 %)
3 (12.5 %)
18 (75 %)
3 (12.5 %)
n = 24
# 24

Figuur 33

Wat betreft het stellen van gerichte vragen is in figuur 33 te zien dat 75% aangeeft vaak gerichte
vragen te stellen. 12,5% stelt altijd gerichte vragen en 12,5 doet dit regelmatig.
Hier volgen een aantal uitspraken gericht op het voorstructureren en vereen...
Ik geef beperkte keuze mogelijkheden (Nooit - Altijd)
1
0 (0 %)
2
4 (16.67 %)
3
6 (25 %)
4
9 (37.5 %)
5
5 (20.83 %)
n = 24
# 24
Figuur 34
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In figuur 34 is te zien dat 37,5% aangeeft vaak beperkte keuze mogelijkheden te geven. 20,8% doet
dit altijd en 25% geeft aan regelmatig beperkte keuze mogelijkheden te geven. Daarnaast geeft 16,7%
aan soms beperkte keuze mogelijkheden te geven.
Hier volgen een aantal uitspraken gericht op het voorstructureren en vereen...
Ik gebruik hulpstrategieën voor zelfinstructie (zoals stop, denk, doe) (Nooit - Altijd)
1
0 (0 %)
2
2 (8.33 %)
3
7 (29.17 %)
4
15 (62.5 %)
5
0 (0 %)
n = 24
# 24
Figuur 35

Wat betreft het gebruik van hulpstrategieën voor zelfinstructie, geeft 62,5% aan vaak gebruik ervan te
maken. 29,2% regelmatig en 8,3% gebruik soms hulpstrategieën voor zelfinstructie.
Hier volgen een aantal uitspraken gericht op het voorstructureren en vereen...
Ik doe een opdracht voor en laat het de jeugdige na doen (Nooit - Altijd)
1
2
3
4
5

2 (8.33 %)
5 (20.83 %)
12 (50 %)
5 (20.83 %)
0 (0 %)
n = 24
# 24

Figuur 36

In figuur 36 is te zien dat 50% aangeeft regelmatig een opdracht voor te doen om het vervolgens na te
laten doen door de jeugdige. 20,9% doet dit vaak. Daarnaast geeft 20,9% aan dit soms te doen en
8,3% doet nooit een opdracht voor die de jeugdige vervolgens na kan doen.
Hier volgen een aantal uitspraken gericht op het voorstructureren en vereen...
Ik hanteer telkens dezelfde opbouw (Nooit - Altijd)
1
1 (4.17 %)
2
7 (29.17 %)
3
8 (33.33 %)
4
6 (25 %)
5
2 (8.33 %)
n = 24
# 24
Figuur 37

Wat betreft het telkens hanteren van dezelfde opbouw geeft 33,3% aan regelmatig eenzelfde opbouw
te hanteren. 25% doet dit vaak en 8,3% hanteert altijd dezelfde opbouw. 29,2% geeft soms aan en
4,2% hanteert nooit eenzelfde opbouw.
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Hier volgen een aantal uitspraken gericht op het voorstructureren en vereen...
Ik stel samen met de jeugdige regels en afspraken op (Nooit - Altijd)
1
0 (0 %)
2
6 (25 %)
3
6 (25 %)
4
11 (45.83 %)
5
1 (4.17 %)
n = 24
# 24
Figuur 38

In figuur 38 is weergegeven in hoeverre er samen met de jeugdige regels en afspraken worden
opgesteld. 45,8% stelt vaak samen regels en afspraken op, 4,2% doet dit altijd. 25% geeft aan dit
regelmatig te doen en de 25% geeft aan soms samen regels en afspraken op te stellen met de
jeugdige.
Hier volgen een aantal uitspraken gericht op het voorstructureren en vereen...
Ik besteed aandacht aan de afsluiting van de bijeenkomst (Nooit - Altijd)
1
2
3
4
5

1 (4.17 %)
6 (25 %)
4 (16.67 %)
11 (45.83 %)
2 (8.33 %)
n = 24
# 24

Figuur 39

Wat betreft het aandacht besteden aan de afsluiting van de bijeenkomst is in figuur 39 te zien dat
45,9% aangeeft hier vaak aandacht aan te besteden. 8,3% besteedt hier altijd aandacht aan. 16,7%
doet dit regelmatig en 25% besteed hier soms aandacht aan. 4,2% besteedt nooit aandacht aan de
afsluiting van de bijeenkomst.
Hier volgen een aantal uitspraken gericht op het voorstructureren en vereen...
Ik zorg voor een prikkelarme omgeving (Nooit - Altijd)
1
2
3
4
5

0 (0 %)
1 (4.35 %)
3 (13.04 %)
11 (47.83 %)
8 (34.78 %)
n = 23
# 23

Figuur 40

Wat betreft het zorgen voor een prikkelarme omgeving is in figuur 40 te zien dat 34,8% aangeeft hier
altijd voor te zorgen. 47,8% zorgt hier vaak voor, 13% regelmatig en 4,4% soms.
Deze vraag is door 23 respondenten beantwoord.
Hier volgen een aantal uitspraken gericht op de veilige en positieve leeromgeving. Kun je
aangeven in hoeverre je hier gebruik van maakt tijdens het psycho-educatiemoment met je
mentorkind?
Ik leg uit wat en waarom we iets doen (Nooit - Altijd)
1
0 (0 %)
2
0 (0 %)
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3
4
5

0 (0 %)
12 (50 %)
12 (50 %)
n = 24
# 24

Figuur 41

In figuur 41 is te zien dat 50% aangeeft altijd uit te leggen waarom iets gedaan wordt en 50% geeft
aan dit vaak uit te leggen.
Hier volgen een aantal uitspraken gericht op de veilige en positieve leerom...
Ik beloon de jeugdige bij een goede inzet (Nooit - Altijd)
1
2
3
4
5

1 (4.17 %)
0 (0 %)
1 (4.17 %)
12 (50 %)
10 (41.67 %)
n = 24
# 24

Figuur 42

In figuur 42 is weergegeven in hoeverre de jeugdige wordt beloond bij een goede inzet. 41,7% beloont
de jeugdige altijd bij een goede inzet en 50% doet dit vaak. 4,2% doet dit regelmatig en 4,2 beloont de
jeugdige nooit bij een goede inzet.
Hier volgen een aantal uitspraken gericht op de veilige en positieve leerom...
Ik benader de inzet van de jeugdige steeds positief (Nooit - Altijd)
1
2
3
4
5

0 (0 %)
0 (0 %)
1 (4.17 %)
11 (45.83 %)
12 (50 %)
n = 24
# 24

Wat betreft het positief benaderen van de inzet van de jeugdige geeft 50% aan de inzet altijd positief
te benaderen. 45,8% doet dit vaak en 4,2% benadert deze inzet regelmatig positief.
Hier volgen een aantal uitspraken gericht op de veilige en positieve leerom...
Ik benadruk de sterke kanten van de jeugdige (Nooit - Altijd)
1
2
3
4
5

0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
11 (45.83 %)
13 (54.17 %)
n = 24
# 24

Figuur 43

In figuur 43 is te zien dat 54,2% altijd de sterke kanten van de jeugdige benadert. De overige 45,8%
benadrukt deze sterke kanten vaak.
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Hier volgen een aantal uitspraken gericht op de veilige en positieve leerom...
Ik laat de jeugdige veel succeservaringen opdoen (Nooit - Altijd)
1
2
3
4
5

0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
19 (79.17 %)
5 (20.83 %)
n = 24
# 24

Figuur 44

Zoals in figuur 44 te lezen is geeft 79,2% aan de jeugdige vaak veel succeservaringen op te laten
doen, de overige 20,9% laat de jeugdige altijd veel succeservaringen opdoen.
Hier volgen een aantal uitspraken gericht op de veilige en positieve leerom...
Ik besteed veel aandacht aan de relatie tussen de jeugdige en mij (Nooit - Altijd)
1
0 (0 %)
2
0 (0 %)
3
6 (25 %)
4
14 (58.33 %)
5
4 (16.67 %)
n = 24
# 24
Figuur 45

Wat betreft het veel aandacht besteden aan de relatie tussen de jeugdige en de mentor geeft 58,3%
aan hier vaak aandacht aan te besteden. 16,7% besteedt er altijd aandacht aan en 25% regelmatig.
Hier volgen een aantal uitspraken gericht op de veilige en positieve leerom...
Ik stel mijzelf als hulpverlener op (Nooit - Altijd)
1
2
3
4
5

0 (0 %)
0 (0 %)
4 (16.67 %)
9 (37.5 %)
11 (45.83 %)
n = 24
# 24

Figuur 46

In figuur 46 is te zien dat 45,8% aangeeft zich altijd als hulpverlener op te stellen. 37,5% doet dit vaak
en 16,7% stelt zich regelmatig als hulpverlener op.
Hier volgen een aantal uitspraken gericht op de veilige en positieve leerom...
Ik ben sensitief voor de individuele ondersteuningsbehoefte (Nooit - Altijd)
1
2
3
4
5
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0 (0 %)
1 (4.35 %)
4 (17.39 %)
11 (47.83 %)
7 (30.43 %)
n = 23
# 23

Figuur 47

Figuur 47 geeft weer in hoeverre de mentoren sensitief voor de individuele
ondersteuningsbehoeftezijn. 30,4% is dit altijd, 47,8% vaak, 17,4% regelmatig en 4,4% is soms
sensitief voor de individuele ondersteuningsbehoefte. Deze vraag is door 23 respondenten ingevuld.
Hier volgen een aantal uitspraken gericht op de veilige en positieve leerom...
Ik ben flexibel Ik improviseer waar nodig. (Nooit - Altijd)
1
2
3
4
5

0 (0 %)
0 (0 %)
2 (8.33 %)
13 (54.17 %)
9 (37.5 %)
n = 24
# 24

Figuur 48

In figuur 48 wordt weergegeven hoe flexibel de mentoren zijn en of zij improviseren waar nodig. Deze
vraag is niet juist gebleken omdat hier gevraagd wordt naar 2 aspecten, flexibiliteit en improvisatie. De
resultaten worden dan ook niet meegenomen in de uitwerking.
Hier volgen een aantal uitspraken gericht op de veilige en positieve leerom...
Ik heb een open en neutrale houding (Nooit - Altijd)
1
2
3
4
5

0 (0 %)
0 (0 %)
2 (8.33 %)
13 (54.17 %)
9 (37.5 %)
n = 24
# 24

Figuur 49

Wat betreft een open en neutrale houding is in figuur 49 te zien dat 37,5 altijd een open en neutrale
houding heeft. 54,2% heeft dit vaak en 8,3% heeft regelmatig een open en neutrale houding.
Hier volgen een aantal uitspraken gericht op de veilige en positieve leerom...
Ik ben geduldig (Nooit - Altijd)
1
2
3
4
5

0 (0 %)
1 (4.17 %)
5 (20.83 %)
11 (45.83 %)
7 (29.17 %)
n = 24
# 24

Figuur 50

In figuur 50 is te zien dat 45,8% aangeeft vaak geduldig te zijn, 29,2% is altijd geduldig. 20,8% geeft
aan regelmatig geduldig te zijn en 4,2% is dit soms.
Hier volgen een aantal uitspraken gericht op de veilige en positieve leerom...
Ik gebruik humor (Nooit - Altijd)
1
0 (0 %)
2
1 (4.17 %)
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3
4
5

5 (20.83 %)
11 (45.83 %)
7 (29.17 %)
n = 24
# 24

Figuur 51

In figuur 51 is te zien dat 29,2% altijd humor gebruikt, 45,8% gebruikt dit vaak, 20,8% gebruikt het
regelmatig en 4,2% gebruikt nooit humor.
Hier volgen een aantal uitspraken gericht op de veilige en positieve leerom...
Ik ben gemotiveerd (Nooit - Altijd)
1
2
3
4
5

0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
15 (62.5 %)
9 (37.5 %)
n = 24
# 24

Figuur 52

Figuur 52 geeft aan dat 62,5% vaak gemotiveerd is en 37,5 is dit altijd.
Hier volgen een aantal uitspraken gericht op de veilige en positieve leerom...
Ik ben enthousiast (Nooit - Altijd)
1
2
3
4
5

0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
12 (50 %)
12 (50 %)
n = 24
# 24

Figuur 53

In figuur 53 is te zien dat 50% van de mentoren vaak enthousiast is en de overige 50 is altijd
enthousiast.

B. Resultaten deelvraag 2
Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan welke eisen de
psycho-educatie volgens jou moet voldoen bij kinderen/jongeren met een licht verstandelijke
beperking. Kun je aangeven in hoeverre je onderstaande aspecten wel of niet belangrijk vindt
tijdens psycho-educatie?
Gebruik van korte zinnen (Zeer onbelangrijk - Zeer belangrijk)
1
0 (0 %)
2
0 (0 %)
3
0 (0 %)
4
5 (20.83 %)
5
19 (79.17 %)
n = 24
# 24
Figuur 54
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In figuur 54 is te zien dat 79,2% van de mentoren aangeeft het zeer belangrijk te vinden om korte
zinnen te gebruiken. De overige 20,8% geeft aan het belangrijk te vinden.
Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan we...
Gebruik figuurlijk taalgebruik (Zeer onbelangrijk - Zeer belangrijk)
1
5 (20.83 %)
2
8 (33.33 %)
3
5 (20.83 %)
4
3 (12.5 %)
5
3 (12.5 %)
n = 24
# 24
Figuur 55

Wat betreft het gebruik van figuurlijk taalgebruik is in figuur 55 te zien dat 20,8% aan geeft dit zeer
onbelangrijk te vinden en 33,3% vindt het onbelangrijk. 20,8% denkt neutraal over het gebruik van
figuurlijk taalgebruik. 12,5% geeft aan het belangrijk te vinden om figuurlijk taalgebruik te gebruiken en
de overige 12,5% vindt dit zeer belangrijk.
Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan we...
Gebruik gangbare en concrete woorden (Zeer onbelangrijk - Zeer belangrijk)
1
0 (0 %)
2
0 (0 %)
3
0 (0 %)
4
7 (29.17 %)
5
17 (70.83 %)
n = 24
# 24
Figuur 56

In figuur 56 is te zien dat 70,8% het zeer belangrijk vindt om gangbare en concrete woorden te
gebruiken. De andere 29,2% geeft aan dit belangrijk te vinden.
Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan we...
Eenduidige woordkeuze (Zeer onbelangrijk - Zeer belangrijk)
1
0 (0 %)
2
0 (0 %)
3
2 (8.33 %)
4
9 (37.5 %)
5
13 (54.17 %)
n = 24
# 24
Figuur 57

Wat betreft het gebruiken van een eenduidige woordkeuze, is in figuur 57 te zien dat 54,2% aangeeft
dit zeer belangrijk te vinden, 37,5% vindt het belangrijk en 8,3% denkt neutraal over het gebruik van
een eenduidige woordkeuze.
Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan we...
Zelf woorden kiezen voor belangrijke begrippen (Zeer onbelangrijk - Zeer belangrijk)
1
0 (0 %)
2
1 (4.17 %)
3
4 (16.67 %)
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4
5

12 (50 %)
7 (29.17 %)
n = 24
# 24

Figuur 58

In figuur 58 is te zien dat 50% van de mentoren aangeeft het belangrijk te vinden om de jeugdige zelf
woorden te laten kiezen voor belangrijke begrippen. 29,2% vindt dit zeer belangrijk. 16,7% geeft
neutraal als antwoord en 4,2% vindt dit onbelangrijk.
Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan we...
Één vraag tegelijk stellen (Zeer onbelangrijk - Zeer belangrijk)
1
0 (0 %)
2
0 (0 %)
3
1 (4.17 %)
4
8 (33.33 %)
5
15 (62.5 %)
n = 24
# 24
Figuur 59

Wat betreft het stellen van één vraag tegelijk geeft 62,5% aan dit zeer belangrijk te vinden, 33,3%
geeft aan dit belangrijk te vinden en 4,2% geeft neutraal al antwoord.
Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan we...
Rustig praten (Zeer onbelangrijk - Zeer belangrijk)
1
0 (0 %)
2
0 (0 %)
3
2 (8.33 %)
4
5 (20.83 %)
5
17 (70.83 %)
n = 24
# 24
Figuur 60

In figuur 60 is te zien dat 70,8% aangeeft het zeer belangrijk te vinden om rustig te praten. 20,8%
vindt het belangrijk en 8,3% heeft neutraal als antwoord gegeven.
Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan we...
Verbale en non-verbale communicatie komen overeen (Zeer onbelangrijk - Zeer belangrijk)
1
0 (0 %)
2
0 (0 %)
3
2 (8.33 %)
4
7 (29.17 %)
5
15 (62.5 %)
n = 24
# 24
Figuur 61

In figuur 61 is te zien dat 62,5% het zeer belangrijk vindt dat de verbale- en nonverbale communicatie
overeen komen. 29,2% vindt dit belangrijk en 8,3% geeft neutraal als antwoord wat betreft het
overeen komen van de verbale- en nonverbale communicatie.
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Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan we...
In eigen woorden laten herhalen wat gezegd is (Zeer onbelangrijk - Zeer belangrijk)
1
0 (0 %)
2
0 (0 %)
3
1 (4.17 %)
4
11 (45.83 %)
5
12 (50 %)
n = 24
# 24
Figuur 63

Wat betreft het in eigen woorden herhalen wat gezegd is door de jeugdige, geeft 50% aan dit zeer
belangrijk te vinden, zoals te zien is in figuur 63. 45,58% geeft aan het belangrijk te vinden en 4,2%
denkt er neutraal over.
Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan we...
Navragen of de jeugdige het begrijpt (Zeer onbelangrijk - Zeer belangrijk)
1
0 (0 %)
2
0 (0 %)
3
0 (0 %)
4
8 (33.33 %)
5
16 (66.67 %)
n = 24
# 24
Figuur 64

In figuur 64 is te zien dat 66,7% aangeeft het zeer belangrijk te vinden om aan de jeugdige na te
vragen of deze het begrijpt. De overige 33,3% geeft aan het belangrijk te vinden.
Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan we...
Gebruik van visuele ondersteuning in de communicatie (Zeer onbelangrijk - Zeer belangrijk)
1
0 (0 %)
2
0 (0 %)
3
2 (8.33 %)
4
10 (41.67 %)
5
12 (50 %)
n = 24
# 24
Figuur 65

Zoals in figuur 65 te zien is geeft 50% aan het zeer belangrijk te vinden om visuele ondersteuning te
gebruiken in de communicatie. 8,3% geeft neutraal als antwoord en de overige 41,2% geeft aan het
belangrijk te vinden om visuele ondersteuning te gebruiken.
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Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan we...
Gebruik van voorbeelden uit dagelijkse leven (Zeer onbelangrijk - Zeer belangrijk)
1
0 (0 %)
2
0 (0 %)
3
2 (8.33 %)
4
6 (25 %)
5
16 (66.67 %)
n = 24
# 24
Figuur 66

Figuur 66 laat zien dat 66,7% het zeer belangrijk vindt om voorbeelden uit het dagelijkse leven te
gebruiken. 25% geeft aan dit belangrijk te vinden en 8,3% geeft neutraal als antwoord.
Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan we...
Gebruik van “stel dat” voorbeelden (Zeer onbelangrijk - Zeer belangrijk)
1
2 (8.33 %)
2
3 (12.5 %)
3
8 (33.33 %)
4
9 (37.5 %)
5
2 (8.33 %)
n = 24
# 24
Figuur 67

In figuur 67 is te zien dat 8,3 het zeer onbelangrijk vindt om ‘stel dat’ voorbeelden te gebruiken, 12.5%
geeft aan het onbelangrijk te vinden en 33,3% geeft neutraal als antwoord. 37,5% geeft aan het
gebruik van ‘stel dat’ voorbeelden belangrijk te vinden en 8,3% geeft aan het zeer belangrijk te vinden.
Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan we...
Combinatie oefenen en praten (Zeer onbelangrijk - Zeer belangrijk)
1
0 (0 %)
2
0 (0 %)
3
2 (8.33 %)
4
12 (50 %)
5
10 (41.67 %)
n = 24
# 24
Figuur 68

Wat betreft het combineren van oefenen en praten is in figuur 68 te zien dat 41,7% aangeeft dit zeer
belangrijk te vinden. 50% geeft aan het belangrijk te vinden en 8,3% geeft neutraal als antwoord.
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Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan we...
Uitspelen van situaties (Zeer onbelangrijk - Zeer belangrijk)
1
0 (0 %)
2
2 (8.33 %)
3
7 (29.17 %)
4
12 (50 %)
5
3 (12.5 %)
n = 24
# 24
Figuur 69

Zoals in figuur 69 te zien is geeft 50% aan het belangrijk te vinden om situaties uit te spelen. 12,5%
geeft aan dit zeer belangrijk te vinden, 29,2% geeft neutraal als antwoord en 8,3% geeft aan het
onbelangrijk te vinden om situaties uit te spelen.
Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan we...
Koppeling oefening gevolgd door theorie (Zeer onbelangrijk - Zeer belangrijk)
1
0 (0 %)
2
1 (4.17 %)
3
12 (50 %)
4
9 (37.5 %)
5
2 (8.33 %)
n = 24
# 24
Figuur 70

In figuur 70 is te zien dat 50% aangeeft neutraal te denken over de koppeling oefening gevolgd door
theorie. 37,5% geeft aan het belangrijk te vinden en 8,3% geeft aan het zeer belangrijk te vinden. De
overige 4,2% geeft aan de koppeling oefening gevolgd door theorie onbelangrijk te vinden
Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan we...
Gebruik van interactie met groepsleden (Zeer onbelangrijk - Zeer belangrijk)
1
1 (4.17 %)
2
0 (0 %)
3
8 (33.33 %)
4
11 (45.83 %)
5
4 (16.67 %)
n = 24
# 24
Figuur 71

Wat betreft het gebruik maken van interactie met groepsleden, zoals in figuur 71 is weergegeven is te
zien dat 45,8% aangeeft het belangrijk te vinden om daar gebruik van te maken. 16,7% geeft aan het
zeer belangrijk te vinden. 33,3% geeft neutraal als antwoord en 4,2% geeft aan het zeer onbelangrijk
te vinden om gebruik te maken van interactie met groepsleden.
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Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan we...
Gerichte vragen stellen (Zeer onbelangrijk - Zeer belangrijk)
1
0 (0 %)
2
0 (0 %)
3
3 (12.5 %)
4
11 (45.83 %)
5
10 (41.67 %)
n = 24
# 24
Figuur 72

Zoals in figuur 72 te zien is geeft 41,7% aan het zeer belangrijk te vinden om gerichte vragen te
stellen. 45,8% geeft aan het belangrijk te vinden en 12,5% geeft neutraal als antwoord.
Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan we...
Beperkte keuze mogelijkheden geven (Zeer onbelangrijk - Zeer belangrijk)
1
0 (0 %)
2
1 (4.17 %)
3
8 (33.33 %)
4
13 (54.17 %)
5
2 (8.33 %)
n = 24
# 24
Figuur 73

In figuur 73 is te zien dat 54,2% het belangrijk vindt om beperkte keuzemogelijkheden te geven. 8,3%
geeft aan dit zeer belangrijk te vinden. 33,3% geeft neutraal als antwoord en 4,2% geeft aan het
geven van beperkte keuze mogelijkheden onbelangrijk te vinden.
Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan we...
Gebruik van hulpstrategieën voor zelfinstructie (zoals stop, denk, doe) of anders (Zeer
onbelangrijk - Zeer belangrijk)
1
0 (0 %)
2
0 (0 %)
3
5 (20.83 %)
4
15 (62.5 %)
5
4 (16.67 %)
n = 24
# 24
Figuur 74

Zoals in figuur 74 te zien is, geeft 62,5% aan het belangrijk te vinden om gebruik te maken van
hulpstrategieen voor zelfinstructie. 12,5% geeft aan dit zeer belangrijk te vinden en de overige 20,8%
geeft neutraal als antwoord.
Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan we...
Opdracht voordoen (Zeer onbelangrijk - Zeer belangrijk)
1
0 (0 %)
2
0 (0 %)
3
4 (16.67 %)
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4
5

17 (70.83 %)
3 (12.5 %)
n = 24
# 24

Figuur 75

Wat betreft het voordoen van opdrachten is in figuur 75 te zien dat 12,5% dit zeer belangrijk vindt,
70,8% geeft aan het belangrijk te vinden en 16.7% geeft neutraal als antwoord.
Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan we...
Samen regels en afspraken opstellen (Zeer onbelangrijk - Zeer belangrijk)
1
0 (0 %)
2
1 (4.17 %)
3
4 (16.67 %)
4
11 (45.83 %)
5
8 (33.33 %)
n = 24
# 24
Figuur 76

In figuur 76 is te zien dat 45,8% aangeeft het belangrijk te vinden om samen regels en afspraken op te
stellen. 33,3% geeft aan dit zeer belangrijk te vinden. 4,2% geeft aan het onbelangrijk te vinden om
samen regels en afspraken op te stellen en 16,7% geeft neutraal als antwoord.
Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan we...
Aandacht voor afsluiting van het moment (Zeer onbelangrijk - Zeer belangrijk)
1
0 (0 %)
2
1 (4.17 %)
3
4 (16.67 %)
4
11 (45.83 %)
5
8 (33.33 %)
n = 24
# 24
Figuur 77

Zoals in figuur 77 te zien is geeft 33,3% aan het zeer belangrijk te vinden om aandacht te hebben voor
de afsluiting van het moment. 45,8% geeft aan dit belangrijk te vinden, 16,7% geeft neutraal als
antwoord en 4,2% geeft aan dit onbelangrijk te vinden.
Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan we...
Prikkelarme omgeving (Zeer onbelangrijk - Zeer belangrijk)
1
0 (0 %)
2
1 (4.17 %)
3
1 (4.17 %)
4
8 (33.33 %)
5
14 (58.33 %)
n = 24
# 24
Figuur 78

In figuur 78 is te zien dat 58,3% aangeeft een prikkelarme omgeving zeer belangrijk te vinden, 33,3%
geeft aan dit belangrijk te vinden. 4,2% geeft aan dit onbelangrijk te vinden en de overige 4,2% geeft
neutraal als antwoord.
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Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan we...
Uitleggen wat en waarom we iets doen (Zeer onbelangrijk - Zeer belangrijk)
1
0 (0 %)
2
0 (0 %)
3
1 (4.17 %)
4
6 (25 %)
5
17 (70.83 %)
n = 24
# 24
Figuur 79

Wat betreft het uitleggen wat en waarom iets gedaan wordt, zoals in figuur 79 te zien is, geeft 70,8%
aan dit zeer belangrijk te vinden en 25% geeft aan dit belangrijk te vinden. De overige 4,2% geeft
neutraal als antwoord.
Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan we...
Aandacht voor relatie jeugdige en hulpverlener (Zeer onbelangrijk - Zeer belangrijk)
1
0 (0 %)
2
0 (0 %)
3
1 (4.17 %)
4
13 (54.17 %)
5
10 (41.67 %)
n = 24
# 24
Figuur 80

Zoals in figuur 80 te zien is, geeft 54,2% aan aandacht voor de relatie tussen jeugdige en hulpverlener
belangrijk te vinden. 41,7% geeft aan dit zeer belangrijk te vinden. De overige 4,2% geeft neutraal als
antwoord.
Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan we...
Opstellen als hulpverlener (Zeer onbelangrijk - Zeer belangrijk)
1
0 (0 %)
2
0 (0 %)
3
3 (12.5 %)
4
10 (41.67 %)
5
11 (45.83 %)
n = 24
# 24
Figuur 81

Wat betreft het opstellen als hulpverlener, zoals in figuur 81 te zien is, geeft 45,8% aan dit zeer
belangrijk te vinden. 41,7% geeft aan dit belangrijk te vinden en 12,5% geeft neutraal als antwoord.
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Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan we...
Sensitief voor individuele ondersteuningsbehoefte (Zeer onbelangrijk - Zeer belangrijk)
1
0 (0 %)
2
1 (4.35 %)
3
2 (8.7 %)
4
11 (47.83 %)
5
9 (39.13 %)
n = 23
# 23
Figuur 82

Zoals in figuur 82 te zien is geeft 47,8% aan het belangrijk te vinden om sensitief te zijn voor de
individuele ondersteuningsbehoefte. 39,1% geeft aan dit zeer belangrijk te vinden. 8,7% geeft neutraal
als antwoord en de overige 4,4% geeft aan dit onbelangrijk te vinden. Deze vraag is door 23
respondenten ingevuld.
Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan we...
Flexibiliteit (Zeer onbelangrijk - Zeer belangrijk)
1
0 (0 %)
2
0 (0 %)
3
0 (0 %)
4
11 (45.83 %)
5
13 (54.17 %)
n = 24
# 24
Figuur 83

In figuur 83 is te zien dat 54,2% aangeeft het zeer belangrijk te vinden om flexibel te zijn. De overige
45,8% geeft aan dit belangrijk te vinden.
Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan we...
Improvisatie (Zeer onbelangrijk - Zeer belangrijk)
1
0 (0 %)
2
0 (0 %)
3
2 (8.33 %)
4
11 (45.83 %)
5
11 (45.83 %)
n = 24
# 24
Figuur 84

Wat betreft improvisatie is in figuur 84 te zien dat 45,8% aangeeft dit zeer belangrijk te vinden, 45,8%
geeft aan het belangrijk te vinden en 8,3% geeft neutraal als antwoord.
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Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan we...
Open en neutrale houding (Zeer onbelangrijk - Zeer belangrijk)
1
0 (0 %)
2
0 (0 %)
3
2 (8.33 %)
4
7 (29.17 %)
5
15 (62.5 %)
n = 24
# 24
Figuur 85

In figuur 85 is te zien dat 62,5% een open en neutrale houding zeer belangrijk vindt. 29,2% geeft aan
dit belangrijk te vinden en 8,3% geeft neutraal als antwoord.
Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan we...
Geduldig (Zeer onbelangrijk - Zeer belangrijk)
1
0 (0 %)
2
0 (0 %)
3
1 (4.17 %)
4
7 (29.17 %)
5
16 (66.67 %)
n = 24
# 24
Figuur 86

Zoals in figuur 86 te zien is geeft 66,7% aan het zeer belangrijk te vinden om geduldig te zijn. 29,2%
geeft aan dit belangrijk te vinden en 4,2% geeft neutraal als antwoord.
Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan we...
Motivatie (Zeer onbelangrijk - Zeer belangrijk)
1
0 (0 %)
2
0 (0 %)
3
1 (4.17 %)
4
6 (25 %)
5
17 (70.83 %)
n = 24
# 24
Figuur 87

In figuur 87 is te zien dat 70,8% motivatie zeer belangrijk vindt. 25% geeft aan het belangrijk te vinden
en 4,2% geeft neutraal als antwoord.
Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan we...
Enthousiasme (Zeer onbelangrijk - Zeer belangrijk)
1
0 (0 %)
2
0 (0 %)
3
3 (12.5 %)
4
4 (16.67 %)
5
17 (70.83 %)
n = 24
# 24
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Figuur 88

Wat betreft het enthousiastme, zoals in figuur 88 te zien is, geeft 70,8% aan dit zeer belangrijk te
vinden. 16,7% geeft aan dit belangrijk te vinden en de overige 12,5% geeft neutraal als antwoord.
Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan we...
Belonen bij goede inzet (Zeer onbelangrijk - Zeer belangrijk)
1
0 (0 %)
2
0 (0 %)
3
2 (8.33 %)
4
6 (25 %)
5
16 (66.67 %)
n = 24
# 24
Figuur 89

Zoals in figuur 89 te zien is geeft 66,7% aan het zeer belangrijk te vinden om te belonen bij een goede
inzet. 25% geeft aan dit belangrijk te vinden en 8,3% geeft neutraal als antwoord.
Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan we...
Inzet positief benaderen (Zeer onbelangrijk - Zeer belangrijk)
1
0 (0 %)
2
0 (0 %)
3
0 (0 %)
4
3 (12.5 %)
5
21 (87.5 %)
n = 24
# 24
Figuur 90

In figuur 89 is te zien dat 87,5% aangeeft het zeer belangrijk te vinden om de inzet positief te
benaderen. De andere 12,5% geeft aan dit belangrijk te vinden.
Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan we...
Humor (Zeer onbelangrijk - Zeer belangrijk)
1
0 (0 %)
2
1 (4.17 %)
3
2 (8.33 %)
4
11 (45.83 %)
5
10 (41.67 %)
n = 24
# 24
Figuur 91

Wat betreft het gebruiken van humor, zoals weergegeven is in figuur 91, geeft 45,8% aan dit
belangrijk te vinden en 41,7% het zeer belangrijk te vinden. 8,3% geeft neutraal als antwoord en 4,2%
vindt humor onbelangrijk.
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Onderstaand volgen nogmaals dezelfde aspecten. We willen graag weten aan we...
Dezelfde opbouw hanteren (Zeer onbelangrijk - Zeer belangrijk)
1
0 (0 %)
2
2 (8.33 %)
3
3 (12.5 %)
4
14 (58.33 %)
5
5 (20.83 %)
n = 24
# 24
Figuur 92

In figuur 92 is te zien dat 58,3% het belangrijk vindt om dezelfde opbouw te hanteren en 20,8% geeft
aan dit zeer belangrijk te vinden. 12,5% geeft aan hier neutraal over te denken en 8,3% geeft aan het
onbelangrijk te vinden om dezelfde opbouw te hanteren.

Zijn er nog andere aspecten die jij erg belangrijk vindt tijdens het geven van psycho-educatie
bij kinderen/jongeren met een licht verstandelijke beperking die nog niet eerder zijn
genoemd?
Nee
14 (58.33 %)
Ja, namelijk
10 (41.67 %)
n = 24
# 24
Figuur 93

In figuur 93 is te zien dat 58,3% aangeeft geen andere aspecten meer te hebben die belangrijk zijn
tijdens het geven van psycho-educatie. De overige 41,7% geeft ‘Ja, namelijk’ als antwoord. Hierbij zijn
de volgende toelichtingen gegeven:
- Navraag doen wat ze al weten;
- Visualiseren en afspraken/regels ook met ouders afstemmen. Ouders meenemen in gehele proces.
- Beter kortere momenten (max. half uur), veel herhaling;
- Stof verwerken met gebruik maken van eigen leefwereld denk hierbij aan muziek, school, uitgaan en
hobby’s;
- Systeem rondom de cliënt hierin betrekken;
- Transparant zijn;
- Je mag jezelf ook kwetsbaar opstellen dat geeft vertrouwen;
- Jongeren eigen voorbeelden laten bedenken en deze zo concreet mogelijk maken. Desnoods met
hulpmiddelen als fotocamera of film;
- De kracht van het herhalen;
- Dat het een concept is dat staat, maar wel naar de individuele patiënt gezet kan worden.

C. Resultaten deelvraag 3
Gewenste situatie: De inhoud van de psycho-educatie
De volgende twee vragen gaan over angst c.q. angststoornis bij kinderen en jongeren met
een licht verstandelijke beperking. We willen in kaart brengen welke symptomen van angst er
op jouw groep voorkomen en welke thema’s met betrekking tot angst volgens jou van belang
zijn in psycho-educatie gericht op angst.
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Op de behandelgroep zie ik de volgende symptomen van angst terug bij angstige kinderen:
Bezorgdheid om van bepaalde vertrouwde personen of omgevingen gescheiden te worden
(Nooit - Altijd)
1
0 (0 %)
2
1 (4.17 %)
3
3 (12.5 %)
4
16 (66.67 %)
5
4 (16.67 %)
n = 24
# 24
Figuur 94

Zoals in figuur 94 is te zien, geeft 66,7% aan vaak bezorgdheid om van bepaalde vertrouwede
personen of omgevingen gescheiden te worden te zien als symptoom van angst. 16,7% ziet dit altijd
en 12,5% geeft regelmatig als antwoord. De overige 4,2% ziet dit symptoom soms terug bij angstige
kinderen op de behandelgroep.
Gewenste situatie: De inhoud van de psycho-educatie
De volge...
Weigering om (alleen) te slapen (Nooit - Altijd)
1
2
3
4
5

0 (0 %)
5 (20.83 %)
13 (54.17 %)
6 (25 %)
0 (0 %)
n = 24
# 24

Figuur 95

In figuur 95 is te zien dat 54,2% aangeeft weigering om (alleen) te slapen regelmatig terug als
symptoom. 25% geeft aan dit vaak terug te zien. De overige 20,8% geeft aan soms weigering om
(alleen) te slapen te zien bij angstige kinderen op de behandelgroep.
Gewenste situatie: De inhoud van de psycho-educatie
De volge...
Het bewust vermijden van drukke plaatsen (Nooit - Altijd)
1
2
3
4
5

1 (4.17 %)
9 (37.5 %)
5 (20.83 %)
9 (37.5 %)
0 (0 %)
n = 24
# 24

Figuur 96

Zoals in figuur 96 te zien is, geeft 37,5% aan vaak te zien dat drukke plaatsen bewust worden
vermeden. 20,8% ziet dit regelmatig terug. 37,5% geeft aan dit aspect soms terug te zien en 4,2%
geeft aan dit nooit te zien bij angstige kinderen op de behandelgroep.
Gewenste situatie: De inhoud van de psycho-educatie
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De volge...
Controle over het lichaam verliezen (het plassen in de broek, misselijk worden, overgeven, of
flauwvallen) (Nooit - Altijd)
1
1 (4.17 %)
2
5 (20.83 %)
3
4 (16.67 %)
4
14 (58.33 %)
5
0 (0 %)
n = 24
# 24
Figuur 97

In figuur 97 is te zien dat 58,3% aangeeft vaak bij angstige kinderen op de behandelgroep te zien dat
zij de controle over het lichaam verliezen. 16,7% geeft aan dit regelmatig te zien en 20,8% ziet dit
soms terug. De overige 4,2% geeft aan nooit te zien dat angstige kinderen de controle over het
lichaam verliezen.
Gewenste situatie: De inhoud van de psycho-educatie
De volge...
Woede-uitbarstingen, het vastklampen, huilen of verstijven bij de confrontatie met een
specifiek dier, een voorwerp, een situatie (vliegen, in een lift staan), een natuurlijke omgeving
(hoogten, storm, onweer) of iets anders (Nooit - Altijd)
1
0 (0 %)
2
4 (16.67 %)
3
5 (20.83 %)
4
11 (45.83 %)
5
4 (16.67 %)
n = 24
# 24
Figuur 98

In figuur 98 is gevraagd naar het terug zien van woede- uitbarstingen, vastklampen, huilen of
verstijven bij confrontatie met een specifiek dier, een voorwerp, een situatie, een natuurlijke omgeving
of iets anders. Daarbij geeft 16,7% aan dit altijd te zien. 45,8% geeft aan dit vaak te zien bij angstige
kinderen op de behandelgroep. 20,8% geeft regelmatig als antwoord en de overige 16,7% geeft soms
als antwoord.
Gewenste situatie: De inhoud van de psycho-educatie
De volge...
Bewust vermijden van situaties waarin de mogelijkheid bestaat om geconfronteerd te worden
met een dier, voorwerp, situatie, natuurlijke omgeving of iets anders (Nooit - Altijd)
1
0 (0 %)
2
6 (25 %)
3
7 (29.17 %)
4
9 (37.5 %)
5
2 (8.33 %)
n = 24
# 24
Figuur 99

Zoals in figuur 99 te zien is, geeft 37,5% aan vaak te zien dat situaties waarin de mogelijkheid bestaat
om geconfronteerd te worden met een dier, voorwerp, situatie, natuurlijke omgeving of iets anders
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bewust worden vermeden. 8,3% geeft aan dit altijd te zien. 29,2% geeft regelmatig als antwoord en
25% geeft aan soms te zien dat situaties bewust vermeden worden.
Gewenste situatie: De inhoud van de psycho-educatie
De volge...
Misselijk, hoofd- en buikpijn en/of ademhalingsproblemen bij het denken aan gezondheid, de
toekomst of prestaties. (Nooit - Altijd)
1
2 (8.33 %)
2
4 (16.67 %)
3
5 (20.83 %)
4
9 (37.5 %)
5
4 (16.67 %)
n = 24
# 24
Figuur 100

In figuur100 is te zien dat 37,5% aangeeft vaak misselijkheid, hoofd- en buikpijn en/of
ademhalingsproblemen bij het denken aan gezondheid, de toekomst of prestaties terug te zien bij
angstige kinderen op de behandelgroep. 16,7% ziet dit altijd. 20,8% geeft aan dit regelmatig te zien en
16,7% ziet dit soms. De overige 8,3% geeft aan dit nooit te zien bij angstige kinderen op de
behandelgroep.
Gewenste situatie: De inhoud van de psycho-educatie
De volge...
Veelvuldig piekeren (Nooit - Altijd)
1
2
3
4
5

1 (4.17 %)
2 (8.33 %)
1 (4.17 %)
15 (62.5 %)
5 (20.83 %)
n = 24
# 24

Figuur 101

Wat betreft het veelvuldig piekeren is in figuur 101 te zien dat 62,5% aangeeft dit symptoom vaak te
zien bij angstige kinderen op de behandengroep. 20,8% ziet dit altijd terug. 4,2% ziet dit regelmatig,
8,3% soms en 4,2% geeft aan dit symptoom nooit te zien bij angstige kinderen op de behandelgroep.
Gewenste situatie: De inhoud van de psycho-educatie
De volge...
Herbeleving (flashbacks of nachtmerries) van gebeurtenissen (over een periode van meer
dan een maand) (Nooit - Altijd)
1
0 (0 %)
2
8 (33.33 %)
3
9 (37.5 %)
4
6 (25 %)
5
1 (4.17 %)
n = 24
# 24
Figuur 102

[101]

In figuur 102 is te zien dat 37,5% aangeeft regelmatig het symptoom herbeleving van gebeurtenissen
terug te zien bij angstige kinderen op de behandelgroep. 25% ziet dit vaak en 4,2% ziet dit symptoom
altijd bij angstige kinderen op de behandelgroep. De overige 33,3% geeft aan dit soms terug te zien.
Gewenste situatie: De inhoud van de psycho-educatie
De volge...
Hevige schrikreacties (over een periode van meer dan een maand) (Nooit - Altijd)
1
1 (4.17 %)
2
12 (50 %)
3
8 (33.33 %)
4
3 (12.5 %)
5
0 (0 %)
n = 24
# 24
Figuur 103

Wat betreft hevige schrikreacties is in figuur 103 te zien dat 33,3% aangeeft dit regelmatig terug te
zien bij angstige kinderen op de behandelgroep. 50% geeft aan dit soms te zien en 4,2% ziet dit nooit
terug. De overige 12,5% geeft aan dit vaak terug te zien bij angstige kinderen op de behandelgroep.
Gewenste situatie: De inhoud van de psycho-educatie
De volge...
Steeds terugkerende dwanggedachten/handelingen die te maken hebben met besmetting,
seksualiteit, geweld of levensbedreigende ziekten. (Nooit - Altijd)
1
3 (12.5 %)
2
4 (16.67 %)
3
6 (25 %)
4
10 (41.67 %)
5
1 (4.17 %)
n = 24
# 24
Figuur 104

In figuur 104 is te zien dat 41,7% aangeeft vaak steeds terugkerende dwanggedachten/handelingen
die te maken hebben met besmetting, seksualiteit, geweld of levensbedreigende ziekten terug te zien.
4,2% ziet dit altijd terug. 25% geeft aan dit regelmatig terug te zien bij angstige kinderen op de
behandelgroep. 16,7% geeft aan dit soms terug te zien en 12,5% ziet dit nooit terug bij angstige
kinderen op de behandelgroep,
Gewenste situatie: De inhoud van de psycho-educatie
De volge...
Het dwingen van groeps- of familieleden om mee te doen met bepaalde rituelen. (Nooit Altijd)
1
2 (8.33 %)
2
8 (33.33 %)
3
4 (16.67 %)
4
10 (41.67 %)
5
0 (0 %)
n = 24
# 24
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Figuur 105

Zoals in figuur 105 te zien, geeft 41,7% aan vaak te zien dat groeps- of familieleden worden
gedwongen om mee te doen met bepaalde rituelen. 16,7% ziet dit regelmatig terug, 33.3% ziet dit
symptoom soms terug. De overige 8,3% ziet dit symptoom nooit terug bij angstige kinderen op de
behandelgroep.
Gewenste situatie: De inhoud van de psycho-educatie
De volge...
Vermijden van sociale situaties (Nooit - Altijd)
1
2
3
4
5

1 (4.17 %)
6 (25 %)
6 (25 %)
10 (41.67 %)
1 (4.17 %)
n = 24
# 24

Figuur 106

Wat betreft het vermijden van sociale situaties is in figuur106 te zien dat 41,7% aangeeft dit
symptoom vaak terug te zien. 4,2% ziet dit altijd bij angstige kinderen op de behandelgroep. 25%
geeft aan dit regelmatig te zien, 25% ziet dit soms en 4,2 ziet nooit terug dat sociale situaties bewust
worden vermeden door angstige kinderen op de behandelgroep.
Gewenste situatie: De inhoud van de psycho-educatie
De volge...
Extreme verlegenheid (Nooit - Altijd)
1
2
3
4
5

7 (29.17 %)
3 (12.5 %)
8 (33.33 %)
5 (20.83 %)
1 (4.17 %)
n = 24
# 24

Figuur 107

In figuur 107 is te zien dat 29,2% nooit extreme verlegenheid terug ziet bij angstige kinderen op de
behandelgroep. 12,5% ziet dit soms, 33,3% ziet dit regelmatig en 20,8% ziet deze extreme
verlegenheid vaak terug. De overige 4,2% geeft aan altijd extreme verlegenheid als symptoom teruge
te zien bij angstige kinderen op de behandelgroep.

Zijn er nog andere belangrijke symptomen van angst of een angststoornis die nog niet
genoemd zijn?
14 (60.87
Nee
%)
Ja, namelijk (vul ook
9 (39.13
in hoe vaak het
%)
ongeveer voorkomt)
n = 23
# 23
Figuur 108

Zoals in figuur 108 te zien, is er gevraagd naar eventuele andere symptomen van angst of een
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angststoornis die terug te zien zijn op de groep die nog niet genoemd zijn. Deze vraag is door 23
mentoren ingevuld. 60,9% van de mentoren geeft aan geen aanvullingen te hebben. De overige
39,1% geeft ‘Ja, namelijk’ als antwoord. Daar werden de volgende aanvullingen gegeven:
- Bewustzijnsvernauwing, onderpresteren en obstipatie;
- Angst vertaald zich bij onze doelgroep over het algemeen in boos/agressief gedrag of fysieke
klachten. Een opdracht niet willen/kunnen uitvoeren kan ook te maken hebben met angst;
- Zich overschreeuwen;
- Het idee of gevoel hebben niet meer te willen leven;
- Uit het contact gaan en niet meer reageren op de sociotherapeut. Gaan ook stil in een hoekje zitten
en hebben het veelal koud. Komt bij pubers regelmatig voor;
- Vanuit hechtingstoornis disruptief gedrag vertonen (angst om verlaten te worden speelt hierbij een
rol);
- Verstijfdheid (soms), paniekaanval (soms), hyperventileren (soms), niet kunnen eten (regelmatig),
buikpijn (vaak, hartkloppingen (soms), zweten (stink vaak enorm, anders dan gewoon
zweet)(regelmatig), slaapproblemen (regelmatig).
- Harde geluiden maken (dagelijks);
- Roepen (dagelijks).

Welke van de volgende thema’s die betrekking hebben op angst moeten volgens jou
terugkomen in psycho-educatie voor de kinderen/jongeren op de behandelgroepen met
angst of een angststoornis? (meerdere antwoorden mogelijk)
20 (86.96
%)
17 (73.91
%)
14 (60.87
%)
13 (56.52
%)

Gezonde angst
Sociale interactie
Prestatiedruk
Specifieke angst zoals
hoogten, dieren,
natuurlijke omgeving
Bezorgdheid om
gescheiden te worden
van vertrouwde
personen
Bezorgdheid om
gescheiden te worden
van een vertrouwde
omgeving
Het verliezen van de
controle over het
lichaam
Het meemaken van
traumatische
gebeurtenissen

19 (82.61
%)

17 (73.91
%)

14 (60.87
%)
19 (82.61
%)
4 (17.39
%)
n = 23
# 137

Anders, namelijk

Figuur 109

In figuur 109 is te zien dat de mentoren alle bovenstaande thema belangrijk te vinden om mee te
nemen in de psycho-educatie. Gezonde angst (87%), bezorgdheid om gescheiden te worden van
vertrouwde personen (82,6%), meemaken van traumatische gebeurtenissen (82,6%), sociale
interactie (73,9%), bezorgdheid om gescheiden te worden van een vertrouwde omgeving (73,9%), het
verliezen van de controle van het lichaam (60,9%), prestatiedruk (60,9%) en de specifieke angst zoals
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hoogten, dieren, natuurlijke omgeving (56,5%).
Daarnaast geeft 17,4% het antwoord ‘Anders, namelijk’. Daarop lichten zij het volgende toe:
- Psycho-educatie kan het best op maat aangepast worden. Per kind dus aansluitende thema’s. En
deze beperken tot de meest basale in hun leven. Dan is het overzichtelijk;
- Stel de vraag aan de jongere bij welke soort angst hun eigen angst past en laat de jongeren een
beschrijving geven hoe de angst voelt en hoe het eruit ziet. Dat is het externaliseren van angst.
Daardoor leg je het probleem even buiten jezelf en kun je er beter over praten omdat het als iets
zelfstandigs gezien wordt op dat moment;
- Toekomst (vervolg na behandeling op Golf);
- Vertrouwen op jezelf en anderen;
- Wat doet angst met je lichaam.
Deze vraag is door 23 mentoren beantwoord en zij hebben in totaal 137 keer antwoord gegeven.

D. Resultaten deelvraag 5
Gewenste situatie: wat gaat er goed en wat kan beter?
De volgende vragen gaan over wat jouw wensen, als mentor, zijn bij het geven van psychoeducatie met betrekking tot de vorm van psycho-educatie. We willen weten waar wij rekening
mee moeten houden zodat het voor jou werkbaar is. Bij de volgende vragen dien je daarom
vanuit jezelf te kijken, dus: Wat vind ik prettig werken en wat heb ik nodig?
Maak je gebruik van het ik-boek “Bang: hoe voel ik me?” om psycho-educatie over angst c.q.
angststoornissen te geven aan je mentorkind?
Nee(Ga door met
vraag 14)
Ja (Ga door naar
vraag 12)

6 (26.09 %)
17 (73.91
%)
n = 23
# 23

Figuur 110

In figuur 110 is te zien dat 26,1% aangeeft geen gebruik te maken van het ik-boek ‘Bang: Hoe voel ik
me?’ om psycho-educatie over angst c.q. angststoornissen te geven aan hun mentorkind.
De overige 73,9% geeft aan hier wel gebruik van te maken.
Deze vraag is door 23 mentoren ingevuld.
Wat vind jij prettig werken bij het ik-boek “Bang: Hoe voel ik me?" (meerdere antwoorden
mogelijk)
Het overzicht
8 (50 %)
7 (43.75
De logische opbouw
%)
De volledigheid van het
1 (6.25
thema
%)
Passend bij het
7 (43.75
ontwikkelingsniveau van het
%)
kind
5 (31.25
Anders, namelijk
%)
n = 16
# 28
Figuur 111

In figuur 111 is te zien wat de mentoren prettig vinden werken bij het ik-boek ‘Bang: Hoe voel ik me?’.
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Deze vraag is door 16 mentoren ingevuld en zij hebben samen 28 keer antwoord gegeven.
Het overzicht wordt door 50% van de mentoren als prettig ervaren, 43,8% geeft aan het passend bij
het ontwikkelingsniveau te vinden en 43,8% geeft aan dat het een logische opbouw heeft. 6,3% geeft
aan het thema volledig te vinden. Daarnaast geeft 31,3% het antwoord ‘Anders namelijk’. Daarbij
wordt het volgende aangegeven:
- Het is voor de hand liggend om te gebruiken;
- Ik vind het niet prettig werken;
- Combinatie tussen schrijven en tekenen/knutselen;
- Het ik-boek sluit niet aan op het niveau van het kind;
- De verrassende antwoorden die de, in eerste oogopslag, eenvoudige vragen soms kunnen
opleveren;
- Niet volledig en onaantrekkelijk voor pubers.
Enkele van deze open antwoorden lijken niet aan te sluiten op de vraag die gesteld wordt.

Wat vind je dat er beter kan om prettiger te werken met het ik-boek “Bang: ...
3 (17.65
%)
4 (23.53
%)
9 (52.94
%)
7 (41.18
%)

Het overzicht
De logische opbouw
De volledigheid van het
thema
Passend bij het
ontwikkelingsniveau van
het kind

8 (47.06
%)
n = 17
# 31

Anders, namelijk

Figuur 112

Zoals in figuur 112 is te zien, geeft 52,9% van de mentoren aan dat de volledigheid van het thema
beter kan Daarnaast geeft 41,2% aan passend bij het ontwikkelingsniveau beter kan. Ook de logische
opbouw wordt door 23,5% als verbeterpunt aangegeven. Ten slotte geeft 17,7% aan dat het overzicht
beter kan waardoor het uiteindelijk prettiger om te werken wordt.
Zoals ook in bovenstaand figuur te zien is, geeft 47,1% ‘Anders, namelijk’ als antwoord. Hierbij de
volgende toelichtingen gegeven:
- Vormgeving, kan meer uitnodigend zijn en inhoudelijk verbeteren.
- Minder tekst, meer plaatjes voor LVB doelgroep.
- Meer praktijk- oefeningen, nu is het erg veel verbaal. Meer spelletjes, oefeningen etc. toevoegen.
- Er mogen meer oefeningen in.
- Meer uitnodigend karakter hebben om erover te kunnen praten,
- Er staan vragen in als ‘als ik bang ben, dan voel ik me….’. Maar een ander antwoord dan dat je, je
bang voelt is er volgens mij niet. Deze vragen zijn dus niet logisch.
- Ook een hoofdstuk hoe kan mijn omgeving er mee omgaan of hoe wil ik dat de omgeving er mee
omgaat.
De vraag is door 17 mentoren beantwoord en zij hebben in totaal 31 antwoorden gegeven.
Je geeft aan dat je geen gebruik maakt van het ik-boek: ‘Bang: Hoe voel ik me?’ om psychoeducatie te geven bij angststoornissen. Licht je reden hieronder toe.
Als redenen hiervoor wordt het volgende aangegeven door de mentoren:
- Momenteel geen mentorkind waarbij dit van toepassing is;
- Niet van het bestaan op de hoogte;
- Vaak te kinderachtig voor deze doelgroep. Ik probeer het meer door de dag heen te bespreken met
het kind en maak werkpunten die hier op aansluiten;
- Geen kinderen met aandacht stoornis als mentorkind nu;
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- Ik ken het niet;
- Ik ben tot op heden niet de mentor geweest van een jongere die deze problematiek had en psychoeducatie kreeg;
- Kinderen inzicht te geven in hun emoties;
- Om het kind inzicht te geven in eigen emoties, inzicht te krijgen in waar een kind kan helpen als hij/zij
bang is.

Maak je gebruik van andere hulpmiddelen om psycho-educatie over angst c.q. ...
12
(52.17
%)
11
(47.83
%)
n = 23
# 23

Nee. Ga door naar vraag
18
Ja, namelijk

Figuur 113

In figuur 113 is te zien dat de vraag is beantwoord door 23 mentoren.
52,2% geeft aan geen gebruik te maken van andere hulpmiddelen om psycho-educatie over angst c.q.
angststoornissen te geven. De overige 47,8% geeft ‘Ja, namelijk’ als antwoord. Daarbij geven zij het
volgende aan te gebruiken:
- Behandelplan/signaleringsplan/begeleidingsplan;
- Gesprek, voorbeelden in dagelijkse situaties;
- Leesboekjes met als thema angst;
- Schaalvragen, oplossingsgericht werken wat doet de jongeren als die met zijn angst geconfronteerd
wordt;
- Tv-programma’s;
- Begeleidingsplannen, specifiek op het onderwerp van de angst;
- De 4 B’s (bang, blij, bedroefd en boos) koppelen aan praktische handelingen; ook opnemen in het
signaleringsplan.
- Filmpjes internet en gesprekken na specifieke situaties;
- Emotie map;
- Signaleringsplan.

Wat vind je prettig werken bij het door jouw genoemde hulpmiddel? (meerdere...
4 (40
%)
1 (10
%)
3 (30
%)
9 (90
%)

Het overzicht
De logische opbouw
De volledigheid van het
thema
Passend bij het
ontwikkelingsniveau van
het kind

3 (30
%)
n = 10
# 20

Anders, namelijk

Figuur 114

In figuur 114 is weergegeven wat de mentoren prettig vinden aan de hulpmiddelen die zij bij de vorige
vraag hebben genoemd. Deze vraag is door 10 mentoren ingevuld en zij hebben in totaal 20 keer
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antwoord gegeven. Daarbij geeft 90% aan dat het passend bij het ontwikkelingsniveau is, 40% het
overzicht, 30% de volledigheid van het thema en 10% de logische opbouw aan als prettig te ervaren.
Door 30% is het antwoord ‘Anders, namelijk’ gegeven. Daarbij geven zij het volgende aan:
- Sluit heel concreet aan bij dagelijkse situatie jongere en wordt dan iets voor ook andere jongeren.
Daarmee ook gespreksonderwerp;
- Op een voor het kind leuke manier van psycho-educatie. Het hoort dan meer bij de dagelijkse
routine. Onze doelgroep vindt het vaak lastig om in 1 op 1 gesprekjes te praten, voorgelezen worden
of een spel spelen is makkelijker voor ze;
- Samen met je collega’s afstemmen naar een zo eenduidig mogelijke benadering van de angst van
het betreffende kind;
- Aan de patiënt aan te passen.

Wat vind je dat er beter kan om prettiger te werken met het door jouw genoe...
2 (28.57
%)
1 (14.29
%)
2 (28.57
%)
0 (0 %)

Het overzicht
De logische opbouw
De volledigheid van het thema
Passend bij het
ontwikkelingsniveau van het kind

4 (57.14
%)
n=7
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Anders, namelijk

Figuur 115

Zoals in figuur 115 te zien is deze vraag door 7 mentoren beantwoord. Zij hebben in totaal 9 keer
antwoord gegeven. Op de vraag wat er beter zou kunnen aan het door hun eerder genoemde
hulpmiddel geeft 28,6% aan dat het overzicht beter kan en dat 28,6% aangeeft dat de volledigheid van
het thema beter kan. 14,3% geeft de logische opbouw als punt dat beter kan en 57,1% geeft ‘Anders,
namelijk’ als antwoord. Hierbij worden de volgende toelichtingen gegeven:
- Ik snap de vraag niet, wat willen jullie weten? Ik kies juist een andere vorm van psycho-educatie
omdat ik boek niet bij het doel past. Dus eigen vorm probeer ik passend te maken voor elk kind, dus
elke keer is het anders;
- Koppelen aan praktische en competentiegerichte handvatten;
- Eenheid.
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Gewenste situatie: jouw wensen
Je hebt hiervoor aangegeven of je wel of niet gebruik maakt van het ik-boek “Bang: Hoe voel ik me”
en of je nog andere hulpmiddelen gebruikt bij het geven van psycho-educatie aan kinderen of
jongeren met angst c.q. angststoornissen.
Bij de volgende vraag willen wij graag weten wat jouw wensen zijn voor het door ons te ontwerpen
product.
Welke wensen heb jij ten aanzien van het psycho-educatie product zodat het voor jouw
werkbaar is? (meerdere antwoorden mogelijk)
12
Het overzicht
(54.55
%)
14
De logische opbouw
(63.64
%)
15
De volledigheid van het
(68.18
thema
%)
Passend bij het
21
ontwikkelingsniveau van
(95.45
het kind
%)
Het sluit aan bij de
18
interesses van het kind of
(81.82
jongere.
%)
17
Het wisselt oefenen en
(77.27
uitleggen af
%)
10
Het is digitaal op de
(45.45
televisie of computer
%)
3 (13.64
Anders, namelijk
%)
n = 22
# 110
Figuur 116

In figuur 116 zijn de wensen van de mentoren weergegeven met betrekking tot de vorm van de te
ontwikkelen psycho-educatie. Deze vraag is door 22 mentoren beantwoord, zij hebben in totaal 110
keer antwoord gegeven.
54,6% geeft aan om overzicht te willen in de vorm van psycho-educatie. 63,6% geeft aan een logische
opbouw te willen hebben. 68,2% hun wens is om volledigheid van het thema te willen hebben. 95,5%
uit hun wens dat het passend is bij de ontwikkelingsniveau van het kind. 81,8% laten weten dat hun
wens is dat het aansluit bij de interesses van het kind of de jongere en 77,3% van de mentoren geeft
als wens te hebben dat oefenen en uitleggen wordt afgewisseld. Als laatste geeft 45,5% aan als wens
te hebben dat de psycho-educatie digitaal of op de televisie of computer is. Daarnaast is er drie keer
het antwoord ‘Anders, namelijk’ gegeven. Zij hebben hier echter geen toelichting bij gegeven

[109]

Hebben wij nog punten niet gevraagd die volgens jou wel belangrijk zijn?
Daarop zijn de volgende antwoorden gegeven:
- Bij vraag 18: Ouders betrekken bij de psycho-educatie. Mag ook andere vorm dan digitale versie
hoewel ik denk dat dit goed aansluit bij jongere;
- Duidelijk en simpel taalgebruik wat past bij de ontwikkelingsleeftijd van pubers;
- Voor deze doelgroep zou het goed zijn als jullie iets kunnen ontwikkelen wat je op een minder directe
manier dan een gesprek kan toepassen, dus dat je in de vorm van een spel of voorleesboek of samen
achter de computer kan doen. Een gesprek is soms te moeilijk of bedreigend voor een kind, dat zou je
hiermee kunnen voorkomen;
- Denk ook aan de vorm van vragen stellen, open of gesloten vragen beeld, het gebruik van
beeldmateriaal;
- Vraag het aan de kinderen/jongeren zelf wat ze wel of niet belangrijk vinden of missen; bij angst is
het belangrijk dat er oplossingsgerichte alternatieven zijn.
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Bijlage 8

Verbatim uitgewerkte interviews

Interview participant 1
Datum:
Tijd:
I (interviewer):
G (Geïnterviewde):
O (Observant):

14.30 – 15.30 uur.
Sascha Vink
Sabine Willems

I: Als jij onduidelijkheden hebt, zo tussendoor, dan moet je het aangeven. En uh, als jij dingen wil
aangeven (kijkt naar O) zo, als ik zegmaar vragen heb gesteld, dan is het ook goed. Ehm, ja, ben je er
klaar voor? Zit je er een beetje zo…
G: ik moet even schakelen, maar dat geeft niets.
I: (lacht schamper) o, oké.
G: Wi-willen jullie nog iets drinken?
O: ik hoef niets
G: want jullie komen ook net van school, toch.
O: we zijn gelimiteerd tot de soep dus we hebben net een soepje gehad.
I: een karaktersoepje gehad, ja… ja.
G: oooh, oké. Nee, maar dan is het prima
O: als jij nog iets wil pakken dan
G: nee.
I: heb je van te voren die e-mail nog uh, gelezen, met een beetje van uh, wat ons doel was van uh
G: ja, ja.
I: dan weet je hoe het is. Het gaat dus over psycho-educatie hoe het nu wordt gegeven, over over
angst en over hoe je zelf de vorm voor je ziet.
[O hoest]
I: Sabien, wil je toch water?
O: dit heb ik normaal nooit dit. Ga verder.
I: ok, nou. Dan ga ik maar gewoon beginnen. Uhm… op welke manier wordt op dit moment
psycho-educatie gegeven door de mentoren op de behandelgroepen? En wat vind je daar van?
G: uhm, op dit moment hebben we allemaal verschillende ik-boeken uhm, dus daarin kun je voor ieder
kind wat maar nodig is bekijken uh ok welke vind ik van toepassing en welke wat minder
I: hmhm
G: en daarin kun je ook nog per pagina gaan kijken van, oké, dit uh gaat ‘m niet worden. Er zit
bijvoorbeeld ook ergens bij die emoties ook altijd uh in van dat je een stripverhaal moet maken. Ik trek
die er persoonlijk altijd uit. Want dan denk ik: ja sorry, dat is, kost heel veel moeite, heel veel uhhh, ik
denk dat dat heel overvragend is. Vooral voor onze LVB-doelgroep. Terwijl ik denk van wat levert het
uiteindelijk op? Zegmaar. Dus want ik merk ook dat de spanningsboog over het algemeen vrij kort is.
Dus je wil ook nog wel het een en ander doen in een kwartiertje tijd wat je hebt.
I: ja. Ja.
G: Dus er zijn echt wel uh, ik kijk wel een beetje kritisch naar de pagina’s en bij sommige denk ik
gewoon van sorry dit heeft geen meerwaarde. Uhm, maar het is wel heel fijn om te zien dat wat je uhh
dat je zoveel verschillende hebt waardoor je echt wel kunt kijken per kind welke past en waar heeft
een kind echt nog iets in te leren zegmaar. Uhm, dus dat onderscheid is heel groot en dat is heel fijn.
I: ja.
G: Uhm, ja, dat vind ik wel heel prettig. Wat ik wel uh mis, dat heb ik zelf ook in de enquête
aangegeven, is dat ik soms in het ik-boek mis hoeveel creatieve uhh, creatieve oplossingen er zijn
zegmaar.
I: ja
G: Het aantal oefeningen is minder, tenminste, dat is wel groter worden met de gene die de laatste
paar jaar zijn vernieuwd. Maar maar de de oude versies zeg maar van het ik-boek is echt puur echter
vraag-antwoord vraag antwoord.
I: ja
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G: Met een tekening of schrijfvak. Maar ik mis zegmaar de playmobielpoppetjes, het, uhh, wat wij heel
vaak los daarvan, los van het ik-boek, nog doen is een kind op een heel groot vel papier leggen en
dan tekenen, het lichaam omtekenen en dan opschrijven, waar ben je goed in. En uh, maar die dingen
die verzinnen we zelf zegmaar. Ja, daar heb je natuurlijk wel je bronnen voor. Die haal je ergens
vandaan. Die komen niet uit het ik-boek.
I: nee, precies.
G: En dat zijn wel dingetjes die wel heel leuk zijn om te doen.
I: Ja, ja, het is natuurlijk ja, wel, uh, we kijken natuurlijk stiekem al een beetje naar het ik-boek, maar
psycho-educatie in de uh breedste zin van het woord. Nou dat is natuurlijk ook die tekening die je uh
net al aangaf.
G: Ja, ja.
I: Ja, oké. Effe kijken. En, nouja, bij Karakter, hè dit cluster LVB dat is best wel een enorme
reikwijdte wat IQ betreft. Maar uh, hoe wordt er eigenlijk aangesloten bij het IQ van al die
verschillende kinderen?
G: Uhm, gewoon op de groep wordt er aangesloten door korte zinnen, makkelijke woorden. Uhm, echt
niet teveel informatie, dat dat probeer je zegmaar de hele dag. Soms uhm, ben ik ook wel eens aan
het praten en dan zie ik een kind afdwalen en dan denk ik: oh, dit is te lang, dit is te moeilijk. Dat merk
je dan ook wel zegmaar. Uhm, en wat ik heel veel probeer te doen en wat ik ook collega’s heel veel
hoor doen is vragen wat heb ik nou net gezegd? Die herhaling, bevestiging vragen bij het kind. Van
heeft het kind gesnapt wat je hebt bedoeld. En dat is wel het grootste punt zegmaar. Het was leuk, net
stond ik, was, waren we buiten. En er was één van de kinderen van de normaal begaafde groep en
die uh, kwam vertellen dat ze morgen naar huis ging, ja, over één nachtje en dan ging ze voorgoed.
En dan denk ik: voorgoed. Dat is een woord dat ik hier dus nooit zou gebruiken want het is een meisje
van een jaar of zeven of zo. Ja, en dan ga ik voorgoed. En dan vraag ik me af: is, heeft ze dit dan
aangeleerd. Heeft ze dat geleerd van de groe- sociotherapeut daar, die dan zegt; dan ga jij voorgoed
naar huis. Of, is dat, ik vond het wel een woord waarvan ik dacht: dat had ik hier nooit gezegd, maar
uh (lacht), ja, ja. Precies. Dus dat zijn wel uh, in die woordkeuzes zit je heel erg.
I: En met psycho-educatie, is dat ook, uh, natuurlijk neem ik aan in de communicatie. Maar ook nog
andere manieren?
G: Uhhhh, nee, vooral in de communicatie, maar ik merk dat ik tijdens psycho-educatie geven niet
heel anders praat dan gewoon, want het zit al zo ingebakken in je dagelijks uhh ritme zegmaar. Ik ik
benoem ook niet uh, goh ik jou nu even psycho-educatie geven. Ik zeg gewoon: kom we gaan weer
even ‘ikboeken’.
I: Ja, oké, oh ja, dat is al een term zegmaar, ik-boeken? Mooi werkwoord.
G: ja, ja, (lacht) inderdaad, goh, wat moet je soms creatief zijn. Hoe je wel dingen makkelijk kan, dat
de kinderen het snappen zegmaar.
O. Mag ik een doorvraag vraag stellen? Je gaf net al aan uhh van de ik-boeken, dat je dan sommige
bladzijden eruit haalt. Is dat op basis van dat je uh zegt van dit past niet bij het kind, ook omdat het
niet past bij het IQ. Of omdat het niet bij het kind past?
G: Uhm, ik denk allebei. Ik denk allebei, want uhm, het heeft inderdaad…
O: op basis waarvan beslis jij dan van: ik ga die bladzijden eruit halen?
G: Ja, eigenlijk op basis van het individuele kind, maar daar zit natuurlijk ook wel een stuk IQ bij.
O: oké, ja, helder.
G:Ja , maar ik bekijk het wel per kind, ik ga niet bij voorbaat als ik het print ga ik niet bij voorbaat al
bedenken van uh, jongens, al onze kinderen kunnen dit niet.
I: ja, precies.
O: helder.
I: is ook het voordeel dat je het eruit kan halen en er weer in kan stoppen.
[hard gebonk op de muur]
G: dat is uhh daar… [wijst naar de linkermuur]
I: ja precies, ik had al zo’n idee.
G: Het is heel gehorig hier.
O: is dit nu een kind die heel boos is? Die is nu aan het afkoelen.
G: die zit nu in de rustige ruimte. En die gaat helemaal los.
I: geen isoleercel dan? [lacht]
G: Uh, nee, nee, geen isoleercel. Nee. .
I: dat is maar goed ook. Maar uh. Oh wauw, dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt geloof ik.
[Nog steeds hard gebonkt en gekrijs]
G: Zo gaat het hier soms.
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O: o sorry. Ga verder. Het is echt even dat ik denk: woow.
G: Nee, ik snap het helemaal. Ik zit hier gewoon van: ja, dit is zo van zegmaar. Ik snap wel dat jullie
wel uhm…
[nog steeds gekrijs en hysterisch gehuil]
I: aaah.
G: dit is uhh één van de pubers. Ja.
O: ok.
G: Dat gaat soms ook nog wel, over het algemeen gaat dat dus nog iets heftiger dan deze [bedoelt ze
de kinderen van haar groep] want deze kun je nog wel, ook al zijn ze zo boos, maar dan nog is het
een kindje waar je wel …
I: ja, daar kun je wat meer mee. Uh, hier moet je beter voor wijken geloof ik.
O: ga verder.
I: Ja, nou we gaan gewoon weer verder [lacht]. Uhh, we hadden het al over de ik-boeken, uhm, maar
wat is je mening eigenlijk over de bestaande ik-boeken. Ik heb er zegmaar twee meegenomen.
Daar kun je even doorheen bladeren als je denkt van: hoe zat het ook al weer? Maar ja, wat vind je
ervan?
G: nou, ik uhm, ik merkte wat ik heel vervelend is, dat er heel veel verschillende zijn. En dat ik jullie
ook geen structuur kon bieden (lacht) want die is er zegmaar niet. Uhm,
I: is zegmaar dat in hoeveelheid ik-boeken. Of ook als structuur aan de binnenkort uitziet.
G: Ja, ook, allebei. Want is heel leuk staat er zo’n rijtje op intranet met goh deze is het. En dan denk ik
en dan klik ik ADHD aan en dan krijg ik gewoon de handleiding van weet ik veel. En dan denk ik: dit
deze link klopt niet met wat ik nu krijg. Maar daardoor waren er inderdaad ook van die nieuwe ikboeken van emoties, maar twee geloof ik die ik kon sturen en twee gewoon niet. Maar ik merk dat ik
daardoor ook wel heel uhh, ik vind er hele leuke dingen inzitten, uhh, maar ook wel moeilijke dingen
soms.
I: zoals?
G: nou weet je, deze vraag waar die mee begint: als ik bang ben, wat voel ik dan? Ja, toedeledokie,
kom d’r maar in zegmaar, ja weet je dat is echt wel een ding dat ik denk ja, dat is wel meteen to the
point. [Lacht] Maar ook wel heel moeilijk om te beantwoorden meteen.
I: Ja, ja, uh, dus dan zegmaar, is het dan ook de introductie die je mist, omdat je zegt dat het to the
point…
G: ja, wat ik uhm, uh, het is ook wel heel lastig, want ik merk gewoon uhm bij heel veel bij onze
kinderen dat ze moeilijk kunnen aangeven waar wat hun emoties is. Dus wat ze voelen is, ook ik,
voelen, huh, wat is voelen dan? Iets in m’n buik? Ja, Of in m’n hoofd? Of weet je, ga dat ook maar ’s
uitleggen aan een kind. Dus voelen is sowieso al moeilijk en dan moet je ook nog eens herkennen dat
het bang is. Want wanneer ben je bang? Ja… dus het is echt een, ik mis hierin een stukje uitleg, van
wat is bang? Het begint meteen met wat voel ik? Wanneer ben ik bang? Hoe zie je dat? Het begint
meteen met uhm… snap je?
O: ligt het wel op volgorde?
G: Ja, volgens mij wel, want het begint altijd met dezelfde vraag. Hij is wel op volgorde en hij is
meteen heel toe the point. Terwijl ik iets mis van de uitleg van bang zijn. Wanneer kan je bang zijn.
Wat voel je als je bang bent?
I: en hoe is dat dan bij jou?
G: ja, precies. Dat is een beetje wat ik mis. Want nu moet je dat zelf uit gaan leggen aan een kind,
uhm maar dan zijn er heel veel verschillende manieren om iets uit te leggen en. Ja. Het zou fijn zijn als
dat uh er in zit. En ik merk dat dat nu, zegmaar bij de nieuwe versies van ook van ADHD en Gilles de
la tourette en ook van uh de ODD zegmaar, dat dat er daar wel heel erg in zit en dan wel uh eerst een
stuk uitleg en dan continu een terugkoppeling van ok, dit voel ik. Dat zegt dat poppetje dan. Dit voel ik.
Hoe zit dat dan bij jou? Oké, bij mij werkt dit zus en zo, hoe werkt dat bij jou? Maar dat bij die emoties
is dat nog niet en dan is zijn emoties eigenlijk heel moeilijk uit te leggen.
I: Ja, het is natuurlijk al sowieso al lastig uitleggen, maar uh, doe dat nog maar even bij een LVB’er. Ja
G: ja, precies, want een LVB’er is sowieso moeilijk met emoties, eigenlijk. Altijd.
I: even kijken, uhmm… ja, we hadden nog een aantal punten opgeschreven. Bijvoorbeeld het
overzicht in zo’n ik-boek. Vind je dat, is dat voor jou wel overzichtelijk bijvoorbeeld?
G: ja, dat op zich wel. En ik merk dat je juist doordat die lijst er is met alle mogelijke ik-boeken dat je
wel, ondertussen komt dat uit de ervaring, dat je al weet wat je met een kind kan doen. Wat er zo
ongeveer in staat. Dus dat is wel echt fijn. En inderdaad per ik-boek, ja, op zich zit hier wel een
logische opbouw in. Alleen mis ik het eerste stukje. Daarvoor. Maar als je een stukje uitleg hebt
gehad, dan kom je wel heel goed met uh wanneer ben ik bang, waaraan zie je dat ik bang ben en…
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I: ja, precies. Er mist dus echt een stukje introductie. Dus dat uh is…
G: Stukje uitleg. Maar daarna is deze opbouw wel heel goed.
I: Ja, en dat het aansluit bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen waaraan wij uh. Wat vind je
daarvan?
G: ja, dat denk ik wel. Ja.
O: en ik en mijn groep?
G: ja die op zich ook wel. Ja weet je, je moet gewoon proberen zo weinig mogelijk tekst. En bij deze zit
nog wel wat, uh, hier worden al die mensen uitgelegd. Ja het is ook wel. Ja, weet je bij deze kun je
nog veel meer nog eigen inbreng leveren. En bij Ik en mijn groep is het ook een stukje uitleg, dus dan
is het sowieso zo is het. De arts heet zo, de baas heet zo, de behandel coördinator heet zo. Deze
kinderen zijn op de groep. Dit is je mentor. Dus… is het ook wel: afspraken hoe gaan we met elkaar
om. Dat zijn gewoon dingen die zijn zo. Maar uhm, ja, deze is op zich wel denk ik.
I: dit is dan meer echte beleving en die andere meer de feitelijke dingetjes zegmaar. [Lacht en hoort
het gehuil van het kind] Ok, ik moet toch nog even proberen om ‘m niet te horen, maar uh. Hey en
naast de ik-boeken zijn er dan nog andere hulpmiddelen die jullie als psycho-educatie
gebruiken?
G: uhm, nou, weinig. Wat ik net inderdaad net zei: wat we wel vaak doen is zo’n lichaamsomtrek
maken, uhm, wat we bijvoorbeeld ook doen is emotiemappen, daar werken we wel veel mee. Die
moest ik dus net nog uitleggen. Uhm. Dat is ’s avonds voor het naar bed gaan, ben ik vandaag bang
geweest, ben ik vandaag boos geweest, ben ik vandaag verdrietig geweest? ben ik vandaag blij
geweest? Hoe zie je dat aan mij? Wat gebeurde er? Uh, dat kun je zover uitbouwen als je wil. Wat
waren alternatieven voor gedrag? Ja. Dat is wat we wel veel doen. En verder hebben we, maar dat is,
maar dat hoort eigenlijk wel bij de psycho-educatie, maar dat is alweer op het randje. Want je
probeert een kind wel iets te leren, maar ik zei:
O: de behandeling bedoel je dan?
G: ja precies, want we hebben nu uh bijvoorbeeld van mijn mentorkindje was het doel emoties uiten,
adequaat uiten, dan denk ik zo’n ik-boek is een leuke start, en die vier emoties heb ik nu doorgewerkt
en nu dan? Want het ik-boek is daarin eenmalig en uh, ja dan is het klaar. Ok, boekje dicht.
Huppakee. Weg. Terwijl ik dan denk: en nu moet het vervolg, want ze moet er nog wel mee aan de
slag. Van emoties bij zichzelf herkennen, bij een ander herkennen. Hoe zit dat? Wat doe ik? Wat is
mijn gedrag? Ik ga heel hard lachen, als ik eigenlijk heel bang ben, ga ik heel hysterisch, ga ik heel
hard lachen, terwijl andere kinderen dan denken: hm ik lach, dus hij vind het leuk. Maar nee, eigenlijk
vind ik het helemaal niet leuk. Eigenlijk schijt ik zeven kleuren. Dus moet dat op een andere manier.
Maar dat is wel, maar dat begint met psycho-educatie, maar dat gaat nog een stuk verder…
I: ja, het is een soort van vervolg. Dat moet ook. D-dat kin-klinkt alsof het kind op dat moment ook
meer bewust wordt van, oh ja, ik was vandaag hysterisch ofzo. Dat is wel uh, wel goed ja. Sabien, heb
jij nog een vraag? Heb je er nog last van?
O: oh ik heb er geen last van hoor.
I: oh echt niet? Je keek een beetje pijnlijk.
I: hey en uh, over de ruimte die wordt gegeven bij bij de mentoren. Want iedereen geeft
natuurlijk psycho-educatie. Uhm, hoe is dat met de ruimte? Moet je je, hou hou je je daar, is er
iets waar je je aan moet houden of is er heel veel handelingsvrijheid?
G: [lacht] er is heel veel handelingsvrijheid. Er is ook vooral gebrek aan tijd merk ik. Maar dat is echt
een uh, je moet het goede moment uitkiezen. Soms zeg ik ook gewoon: jongens ik wil vandaag
gewoon ik-boeken Het moet. Want ik heb van de week alleen maar vroege diensten en dan zitten ze
de hele dag op school, behalve met de lunch en dan kun je ook niks. Dus als ik dan één late dienst
heb in die week dan wil ik dan ik-boeken. Punt. En dat creëren we dan wel. Kan wel betekenen dat er
soms één collega buiten staat met vijf kinderen wat ook niet wenselijk is, zegmaar.
I: Nee, precies, maar ben je wel dan…
G: En dat soort dingen, maar dan probeer je dan, want het kind heeft een kind een korte
spanningsboog, dan probeer dus je met je eigen tijd ook, oké we gaan wel ik-boeken, maar we
houden het bij tien minuten.
I: Ja
G: Want dan heb je wel even dat, die aandacht gehad en even aandacht voor het ik-boek en even
weer een momentje, want het ik-boek is naast de psycho-educatie ook gewoon een band opbouwen
uhm, dus dat heb je dan wel even gehad. Maar dan hou je het gewoon kort.
I: ja, precies. Hey jij geeft dan aan van ik wil ik-boeken vandaag. Hoe doen je collega’s dat? Geven zij
dat ook zo aan?
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G: ja, ja, je moet gewoon met elkaar proberen er een moment voor te vinden. Dan gaan je samen
bedenken van: ok, wat is handig? Soms is dat vlak voor het eten, soms is dat uh, ja,
I: ja
G: ik heb het bijvoorbeeld afgelopen zondag gedaan toen er nog maar twee kinderen waren zegmaar
en de rest moest daarna nog terugkomen. Dat ik denk: we gaan eerst, voordat we gaan spelen, we
gaan eerst ik-boeken want straks als de rest van de kinderen ook terugkomt, dan heb ik daar geen tijd
voor. Nu staan we nog met drie collega’s op twee kinderen. Nu kan ik daar vol de tijd voor hebben en
dan pak je die tijd ook meteen. Zolang als zijn spanningsboog is zegmaar. Daar moet je voor jezelf
heel alert op zijn en dan pakken. Maar ja, en dan uh.
I: en de manier waarop: psycho-educatie wordt gegeven. Hoe is dat dan? Qua vrijheid? Is dat heel
strikt, van je moet zus en zus en zo doen of uh…
G: nee, nee eigenlijk niet. Maar je overlegt wel altijd met je behandelcoordinator over welke stukken
van toepassing zijn, wat handig is en uhm, ja, dus daar is altijd overleg met de behandelcoordinator
daarover. Dus die weet wel, die die in die zin heb je wel die strikte voorwaarden, omdat je met haar
afspreekt welke lijn. Zegmaar ja.
I: en voor je zelf is het dus aan je zelf de manier waarop je het doet. Oké, hey en nu hebben we
natuurlijk de situatie geschetst zoals het nu is, maar…
O: Mag ik daarop nog,… je hebt ook de persoon die je meeneemt, de persoon als uh, er zijn
verschillende omstandigheden, het kind, welk kind je hebt, hoe druk het is, het tijdstip. Maar kijk ik
naar de mentoren zelf, dan nemen ze ook hun persoonlijke dingen mee. De ene is wat sneller, de
ander is wat creatiever, de ander is ehh. Nou begreep ik al uit de verhalen die ik al gehad heb dat er
heel veel mag.
G: ja
O: Waar wordt er behalve bij de behandelcoördinator nog wat gecheckt of is het gewoon, je hebt
mentorschap en schaduwmentor, wordt daar nog iets gedaan. Check je het met je schaduwmentor af?
G: Eeehh, nee, je hebt wel gelijk dat er heel veel creatieve oplossingen zijn. Nou ben ik zelf niet zo
creatief, dus ik ben heel blij met de creatieve collega’s, en dat ik dan ideetjes kan pikken. Maar dat
check je eigenlijk alleen met de behandelcoördinator. Nou is er wel verschil in, op welke groep je
werkt. Met hoe er omgegaan wordt met mentor- en schaduwmentorschap. Ik merk dat er bij Kei over
het algemeen, je bent echt een mentor van iemand, en pas op het moment dat ik op vakantie ga of
ziek ben, dan eehh komt mijn schaduwmentor in beeld en verder eigenlijk niet. Op het moment dat, of
het moet eens een keer weet je joh, ik heb geen tijd om ouders te bellen, wil jij nog even dat en dat
doorgeven. Dat kan, maar dat kan je in principe bij alle collega’s doen, dat hoeft niet eens per se bij de
schaduwmentor. Op eh bron zijn ze al iets meer dat er iets iets meer fifty fifty. Niet helemaal, er is nog
wel een schaduw- en een mentor. Maar ze betrekken elkaar al iets meer. Ja. Op Kei is het echt nog
wel een beetje shift. Zegmaar.
O: op de andere groepen is dat ook al namelijk...
I: is dat dan ook zegmaar, zou dat voor jullie een ideale situatie zijn zegmaar, omdat het op de andere
groepen wat meer uhm…
G: ja misschien wel. Ik denk dat het z’n voor- en nadelen heeft. Ik weet dat ze op gegeven moment op
dat dat op Bron voortkomt uit de oude Vonk, toen we nog drie groepen hadden in Oosterbeek. Bij de
pubers, dat team dat liep niet zo. En daarvoor is er voor gekozen om per puber echt twee mentoren
aan te wijzen. Ook niet meer een mentor en een schaduw. Echt twee. En dan was je een duomentor,
duomentor en dan moest je alles ook afchecken bij je collega zegmaar. Voor de puber had het als
voordeel dat ze altijd bij twee mensen, dus er was bijna elke dag wel in ieder geval een van de twee
in dienst die volledig op de hoogte was want alles werd over en weer gemaild en iedereen was op de
hoogte in die zin. Van de andere kant vraagt dat ook heel veel ehm energie van jezelf. Ik ben heel blij
dat ik me op één kind kan focussen en ik niet ook nog van een ander kind nog wat ehm. Maar ja, dat
heeft wel, dat heeft van beide kanten iets zegmaar.
I: en is dat niet ook zo dat dat bij die groep bijvoorbeeld, omdat het heftige pubers zijn misschien ook
wel anders is dan die jongere kinderen…
G: Ja, dat kan ook nog. Dat kan ook nog. Ja ja.
I: Sabine, heb jij nog iets? Ok. Hey en uhm, wij hebben tijdens onderzoek eeh als soort van
vergelijkingsmateriaal hebben we de Richtlijnen Effectieve Interventies voor kinderen met een licht
verstandelijke beperking erbij gepakt en gekeken van nou, wat is er vanuit de richtlijn ehm nou van
belang tijdens nouja, psycho-educatie geven van licht verstandelijke beperkten. Ehm , ff kijken. Daar
hebben wij vier, ik heb het even zo op een papiertje gezet, maar die plakt aan tafel, dan hebben we
vier hoofdaspecten die dus volgens die richtlijnen eff, off… van belang zijn. En we vroegen ons
af, als je naar die punten kijkt, waar jij vindt dat rekening mee moet worden gehouden en of dat
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ook inderdaad die punten zijn.
G: hmhm
I: of andere punten bijvoorbeeld.
G: in het algemeen met omgaan met LVB’ers…?
I: volgens mij wel…
G: ik bedoel: in altijd. Niet speciaal gericht op bepaalde situaties. Eeh, die zijn leuk! Die zijn eigenlijk
allemaal heel belangrijk. Nouja, wat ik zei: afstemmen van communicatie. Je moet gewoon echt op
niveau gaan meepraten, uhm, anders snappen ze het gewoon niet. Ehm, dat heeft dan ook weer te
maken met inderdaad concreet maken, want anders dan te langdradig, te los, te uhh, dat werkt niet.
Daar kunnen ze niets mee. Ze moeten bambambam. Dit moet ik doen. Oké, das duidelijk zegmaar en
dan kunnen ze dat ook. Over het algemeen. Maar dat helpt wel zegmaar. Uhm. Wat inderdaad ook
heel erg helpt is voorstructureren. Vooral bij onze ADHD’ers, maar ook wel inderdaad, LVB in het
algemeen. Nou merk ik wel dat wij uhm ook wel kinderen hebben die, uhm, goed om kunnen gaan met
verrassende, uhm. Laats kwamen we beneden toen zeiden we: jongens, we gaan het bos in. Okée.
I: ok.
G: De hele middag zelf spelen is naar de maan, we gaan met z’n allen het bos. Prima. Hartstikke
goed, gezellig, niets aan ’t handje. Dus dat kunnen ze wel, maar als je zegt: oké jongens, we gaan de
hele middag nu televisie kijken, anderhalf uur op de bank zitten, dan weet ik niet of het was gelukt
zegmaar. Ik bedoel, het was ook wel heel leuk wat we gingen doen, en, ja, dus het is ook wel uh,
afhankelijk van… denk ik. Maar uh, ja, het helpt wel als je ze zegt: oké jongens, we gaan nu eerst eten
maar na het eten gaan we dit en dit doen. Dat helpt over het algemeen meer dan dat je na het eten
zegt: en nu, verrassing. Dus da’s een beetje moeilijk meestal.
I: Hey en uh, jij bent natuurlijk uhh, a-account en teamoverstijgend en gewoon team toch? Is een van
de taken is het mede ontwikkelen van psycho-educatie.
G: ja, dat klopt. Daar doen we eigenlijk op dit moment niets in. Dat staat echt op een laag pitje. Dat
heeft echt te maken met dat andere dingen uit dat account meer prioriteit hebben. En het zou heel
leuk zijn als we daar meer mee zouden kunnen doen, maar dat is nu echt geen prioriteit. En
inderdaad, wat je zegt, het kost jullie gewoon je afstudeeropdracht. Voor dat ik daar tijdens m’n
diensten tijd voor heb, dan ben ik echt drie jaar verder zegmaar. Dus het is ja, zegmaar.
I: maar als je wel kijkt naar deze punten en je zou ooit, als je tijd hebt, de psycho-educatie
ontwikkelen, welke ga je dan in ieder geval in de psycho-educatie terug willen zien? Of ja… dat
kunnen ze allemaal zijn.
G: ja, maar wat ik vooral terug zou willen zien in de psycho-educatie is het concreet maken, want ik
merk dat de kinderen daar heel erg behoefte aan hebben, zegmaar, want wat ik zei dat Bang is nog te
vaag. De instapvraag is te moeilijk. Er moet een stukje in van: een concreet stukje. Echt met, wat voel
ik? Uhm, en da en dat is denk ik iets wat wel echt in de psycho-educatie waar je wat aan kunt hebben,
want dan denk ik: communicatie, voorstructuren, dat zijn allemaal meer van die dingen die we meer in
onze dagelijkse handelingen moeten doen en het concreet maken ook, maar het concreet maken kun
je ook echt in de psycho-educatie kunnen verwerken. Waar wij dan voor moeten zorgen, is een veilige
omgeving en prikkelarm enzo, en alle randvoorwaarden die je graag wil. Ik bedoel: daar moet je dan
zelf voor zorgen, maar ik denk dat het lastige is om dat in de psycho-educatie te verwerken.
I: ja, dat is inderdaad, dat s inderdaad het persoonlijke tintje eraan zegmaar.
G: ja, precies, maar goed, dat kun je er wel natuurlijk wel altijd als tip bij zetten. Zegmaar Net als die
tips die jullie nu in jullie enquête hebben met al die dingen over taalgebruik zegmaar. Dat soort dingen
die zijn allemaal in ons dagelijks leven altijd van belang.
I: ja, precies.
G: Dat zijn wel dingen, je kan er natuurlijk altijd bij zetten van joh, dit is het ik-boek blablababla, en
uhm, denk aan je communicatie, denk aan eenvoudig taalgebruik, concrete woorden, ehm.
O: de handleiding.
G: Ja precies. En dat kun je erin meenemen. En daar kun je ook in meenemen: zorg voor een veilige
en prikkelarme omgeving. Ja ja.
I: ja, precies. Sabine, heb jij nog een vraag. Oké, dan gaan we verder. Nu hebben we een stukje over
angst. En we zijn wel heel erg benieuwd naar wat voor aspecten van angst jij bijvoorbeeld terug
ziet op de groep.
G: Uhh, wat ik uhh heel erg terug zie is uhhh, welke aspecten van angst, oh, dat ze de veiligheid
opzoeken, letterlijk, door mag ik je hand vasthouden, bij je komen lopen en uhm, soms zelfs
verstoppen, nee, jij moet hier staan, want dan kan ik die niet zien. En uhm, ja, dat uhhh, zie ik wel echt
terug. Ehm,…
I: en van bepaalde angststoornissen bijvoorbeeld, uuhh, we hebben natuurlijk wel eens in gesprekken
er over gehad en daarin gaf je volgens mij ook aan van nou bijvoorbeeld angst vanuit de post
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traumatische stressstoornis, komt wel terug. Nouja, nou heb je natuurlijk verschillende soorten angst,
zoals paniekstoornissen en de sociale fobie en zo. Zitten daar ook dingen tussen die…
G: ja, er zitten wel een paar dingen tussen, maar uhh, ja, het zit ‘m bij ons echt voornamelijk in de ehh
de hechting, zegmaar, en ehm, we hebben nu wel één kindje ehh die heeft het eeh, moeilijk, maar dat
gaat inmiddels een stuk beter hoor, maar die had het ene poos moeilijk met slapen gaan, ook echt
met het op mijn slaapkamer zijn en het is donker. En daarbij rees bij ons wel het vermoeden van ptss,
van ok, waarom is dat dan? Maar uhm, dat ging wel echt heel ver, dat ging wel echt tot aan krijsen
aan toe, zegmaar.
I: ja precies. Dus dan uhm…
G: maar dat zijn wel uhm, dat zijn wel, op onze groep zijn dat wel echt de uitschieters, zegmaar, qua
angst. Voor de rest, als je het over het algemeen bekijkt, zijn er wel kinderen met angst, uhm, op een
achterliggende wat de rest is dan meer prioriteit, lijkt het wel, maar dat is wel, maar dat, dat… ja, hoe
ga ik dat uitleggen, ehm, ja, die heb je er wel, je hebt ze er wel tussen zitten die zo angstig zijn, maar
over het algemeen komt het voort vanuit hechting, en is het eigenlijk alleen maar weet je, op het
moment dat één van de pubers van hiernaast, die zijn namelijk ook niet al te gezellig, soms, dat die
dan achter onze kindjes aanrennen en dat snap ik heel goed, want als er zo’n kerel van hiernaast, wat
voor jou dan een enorme kerel is, achter je aan komt rennen, ja, dan snap ik dat wel… En dan snap ik
ook best dat je verstopt achter degene die groter is, en die jou veiligheid biedt op dit moment. Dus dat
zijn wel de logische dingen zegmaar, en dat ze heel erg veel verdriet hebben en ehm, weet je, eeh, en
en angst om te gaan slapen omdat er misschien monsters onder het bed zitten, of zo. Weet je dat is
allemaal leeftijdsadequate angst.
I: angst. Hey ehm, je had het net ook over angst vanuit hechting. Nou, ik heb best wel wat research
gedaan ook over angst, maar eehm, ik kon eigenlijk niet echt achterhalen wat dan zegmaar de angst
is die door bijvoorbeeld onveilige hechting kan ontstaan. Eh, want, hoe zie je dat dan terug zegmaar in
het gedrag van het kind dat het angst is vanuit hechting.
G: Ehhm, dat het angst is vanuit hechting. Ehm, hechting heeft te maken heel erg met aantrekken en
afstoten. En uhm, niet willen accepteren, maar eigenlijk ook heel erg jou wel nodig hebben zegmaar,
en uhm, in de angst merk je dat terug doordat ze uhh, ook dan heel erg wel bij je willen zijn, maar
eigenlijk ook helemaal niet, en uhm, dat maakt het soms wel heel erg lastig voor een kind, zegmaar,
ook, want die wil soms wel, maar eigenlijk ook weer niet je nabijheid zoeken, zegmaar. En soms
zoeken ze wel je nabijheid en dan komt het weer te dichtbij, want dan moet je dat weer gaan afstoten,
want dat is je hechtingsstoornis.
I: ja precies.
G: Maar dat maakt het wel heel moeilijk, om echt een kind te kunnen troosten of te kunnen zeggen:
joh er is niets. Want soms kom je dan weer te dichtbij… zegmaar.
I: ja, ja, precies. Ik ik, vind het… dus, ik begrijp dan de angst, ja, ik weet niet of het dan echt angst is.
Want er wordt afgestoten en aangetrokken, maar ik kon er zelf niet echt de vinger op leggen hoe dan
ook weer met die angst zit, maar nu in ieder geval iets meer wel…
G: ik hoop dat je een beetje… het is ook wel heel moeilijk hoor. Want soms denk ik ja, ik weet ook niet
of het altijd, soms weet je niet of het echte angst is, of dat het spel is, of dat het ergens vandaan komt
omdat ik hysterisch ga lachen en eigenlijk weet ik niet dat ik uhh, eigenlijk ben ik heel erg bang, maar
dat duurde eigenlijk wel twee maanden voordat wij doorhadden dat ie eigenlijk heel erg bang was.
Weet je, soms is het ook… ja, soms moet je echt ergens doorheen prikken. Dat maakt het… Soms is
dat bij deze kinderen heel lastig.
I: Jaahaa…
O: kinderen op de groep hebben ook wel echt vooral het externaliserend. Het boze… het kunnen
ontploffen. Eh, wat zit daar dan in voor angst, is dat dan sneller vanuit de stoornis, of is dat ook een
stukje van angst wat daar in meespeelt. Als ze… Ze overschreeuwen zich. Wat gebeurt er vanuit hun
stoornis, drúkke stoornis… vraag ik me af.
G: leuke vraag, leuke vraag. Eeeh, wat er gebeurt vanuit angst, kan bij heel veel kinderen wat anders
oproepen. De meeste kinderen hier, zijn inderdaad externaliserend. En uhh Ontploffen snel, hebben
ook veel ADHD .Ehm, wat er dus gebeurd als het kind angstig is, dan gaat of rennen, of heel erg druk
doen, of heel erg boos doen, slaan, schoppen, alles erop en eraan. Kan ook voortkomen vanuit angst.
Of hysterisch gaan lachen.. en uhm, of, zo, ja, ik heb net verteld tegen de groepsleiding dat ik eigenlijk
heel erg bang ben voor die jongen, maar nu wil ik heel graag een afspraak met ‘m maken. En toen zat
ik later te denken: huhh? Maar toen dacht ik: tuurlijk wil hij een afspraak maken met hém, want dan
kunnen ze samen op de skelter en dan weet ie tenminste wat ie doet, dan is het voorspelbaar, dan is
het gedrag helder. Nuhu, moest deze jongen van mij buiten, gewoon een afspraak maken, die ging
buiten skelteren, en ondertussen zat die jongen waar die eigenlijk heel erg bang voor is, ergens
binnen, iets te doen. Interessant. Heel onvoorspelbaar natuurlijk, want die jongen die kan zomaar in
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eens naar buiten komen rennen ofzo, maar ja, dat weet je niet. En op het moment dat hij naast jou op
de skelter zit, dan weet je wat ‘ie aan het doen is.
O: heel bijzonder!
I: wow, dat is wel ehh, slim ook natuurlijk. Dat dat dan.. Dan doen we het gewoon zo, want dan weet ik
tenminste waar ie is.
G: Ja, en ik zat thuis te denken en ik zei meteen: nee joh, ik dacht, wat ga je nou raar, je hebt net aan
mij verteld dat je eigenlijk heel bang bent en nou ga je met hem een afspraak maken? Dus ik zei
meteen nee, dan gaan we gewoon lekker hier enehh, en later zat ik me te bedenken van oh,
misschien dat ik dat juist wel moeten doen. Misschien was dit nog wel veel enger voor hem, dan
gewoon met hem samen een afspraak maken. Dus… dat gebeurt allemaal. En dat kan allemaal vanuit
angst en en sommigen gaan dan echt heel druk doen, dat doen de meesten hier. Echt ontploffen
zegmaar. En ja, dat kan voortkomen vanuit angst, maar dat kan ook voortkomen vanuit van alles en
nog wat. Dat kan ook voortkomen vanuit ik heb m’n pilletje niet gehad, of uit ik heb het was zo’n
rotochtend op school of uhh ik heb iets vergeten want dat ligt nog bij m’n moeder van het weekend en
ik wil daar nu graag mee spelen. Of het kan voortkomen van ik uhh ben eigenlijk heel bang voor de
buurjongen.
I: ja ja, precies.
G: Het kan heel veel zijn. Maar het kan wel allemaal, uhh, dat maakt het ook zo lastig. Ja ja.
I: wel ook een logisch gevolg, namelijk onze volgende vraag. Namelijk welke aspecten van
angst vind je dat in psycho-educatie voor angst terug moet komen.
G: eeeh, ja. Wat ik in ieder geval, wat ik dus mis bij die (wijst naar ik-boek), is het stukje uitleg. Wat ik
nog meer terug zou willen zien, is uhm, gedrag wat je laat zien bij angst en dan ook alternatief gedrag,
dus wat kan je doen als je bang bent, zegmaar. En daarin kan dus inderdaad van alles voor een kind
voorkomen wat ‘ie zelf doet, maar de oplossing is zegmaar ook goed om aan te dragen.
I: ja
G: Dé oplossing… misschien zijn er wel meer voor een kind. Maar uhm, ja, dat… dat zijn wel echt de
belangrijkste dingen denk ik. En een stukje, maar dat vind ik zelf heel leuk, een stukje creatief met…
uhh dat het niet alleen maar volgens het boekje is, maar ook iets… verzin iets leuks, playmobiel,
duplo, poppetjes, weet ik het, tekenen, verven, strijkkralen.
I: ja, precies.
G: verzin iets leuks, maar dat zijn wel ehh, daar kun je namelijk heel veel uit afleiden ook. En kun je
ook heel veel in doen, met de gesprekken, met een kind die je op dat moment ook hebt of die je juist
projecteert op dat playmobielpoppetje, waardoor niet zelf face to face tegen het kind is maar via het
playmobielpoppetje en dan komt het niet zo direct aan.
O: ik wou zeggen. Kunnen ze dat?
G: sommigen wel, sommigen ook niet.
O: beetje ook het hogere IQ dan ook?
G: jaaa… ja, dat denk ik wel.
O: Ik vroeg me dat af… systeemtherapie is namelijk zo’n deel waarbij je dat gebruikt. Je werkt als
Karakter systeemgericht, ik heb met duplo gewerkt, ook met LVB en dat lukte niet. Dus ik vroeg me
wel af… in hoeverre kan dat?
G: Ja, dat klopt. Ik heb het wel al een paar keer gedaan met een aantal kinderen, maar ik zit me te
bedenken dat we dat ook lang niet met iedereen doen. Ehh, en waar het ‘m dan in zit… misschien wel
in het IQ. Dat die dan net weer iets hoger zitten ja…
O: dat is ook een doorvraagvraag van me: waar ligt de grens tussen ehh psycho-educatie en
behandeling. Want ga je creatieve vormen inzetten, dan kan ik me ook weer voorstellen dat je dan
weer te diep gaat. Uh, vanuit het ik-boek bekeken. Waar bij deze aspecten leg je de grens neer?
G: uhhh, dat is een goeie. Ik denk dat je een stuk grijs gebied hebt daartussen. Denk ik echt, want op
het moment dat ik inderdaad zo’n lichaamsomtrek maak, ik doe dat vanuit een stukje… ja, misschien
wel, mi-misschien meer vanuit een stukje mentortaak, ja, maar ja, het is ook wel een stukje want je
schrijft dan allemaal, wat kan ‘ie goed en uhh wat vind je leuk om te doen, waar hou je van, dat is ook
wel een stukje zelfvertrouwen. Dus dat heeft ook wel weer te maken met psycho-educatie, dus ik denk
dat je daar echt een stuk grijs gebied hebt, waarin je uhh, waarin sommige behandeling, meer richting
behandeling zijn en andere dingen meer richting psycho-educatie. Maar als je puur maar psycheducatie kijkt, dan is het gewoon uitleg. Punt. Dan is het de vraag van: moet je dan zo creatief gaan
lopen doen zegmaar, maar ja…
I: maar ja, je wil toch dat het aansluit toch? Dan ga je niet uhh, vooral als je weet dat een kind
bijvoorbeeld niet echt begrijpen. Maar misschien juist a-aanpakken dat het…
G: ga je dan creatief iets doen, waarin de basic nog steeds uitleggen is. En dat je andere dingen,
waarin de focus meer ligt op weet ik veel iets van de behandeling, laat je dat weg.
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I: ja, nou… uhm, zijn er nog andere punten waar jij vindt waar rekening mee moet worden
gehouden bij psycho-educatie voor angst. Of heb je eigenlijk alles al wel genoemd? Dat kan
ook.
G: ik denk dat ik eigenlijk alles al wel genoemd heb wat ik belangrijk vind. Ja, dat denk ik eigenlijk wel.
I: Nou mochten er nog dingen, zo, opeens zo binnenschieten, dan horen we het wel. Uhhm, dan
hebben we nog een aantal vragen over de vorm van psycho-educatie wat nou het beste aansluit bij de
jongeren. Wat vind jij dat het beste aan zou sluiten bij de LVB kinderen en jongeren van deze
groep. Of dat dan zegmaar schriftelijk is, digitaal…
G: oh ja, dat. Digitaal! Dat is ook nog een leuke uitdaging. Ja, uhhh. Ik vind sowieso spel meer uhh,
dat mag er meer inzitten zegmaar. Ja. Of dat digitaal is, ja, dat is wel een goeie. Ik denk dat digitaal
het wel leuker maakt voor onze kinderen. Nu vinden ze het over het algemeen ook leuk hoor. Want
het is echt een momentje dat je pakt zegmaar. En zo voelen de kinderen dat ook. Ehm. Maar ik denk
dat als je digitaal hebt, dat het dan nog iets meer uuhh uitdaagt.
I: en hoe zie je dat dan voor je? Digitaal. Ja… hoe zie je dat voor je? Want…
G: ja, ik zie dat eigenlijk meteen op de computer. Maar, jaa… dat kan natuurlijk ook nog anders. Maar
ik ben bang dat als je iets op de… want jullie andere voorstel was op de televisie geloof ik, of zo. Maar
dan, als je dan heb je een filmpje, waar je naar kunt kijken, daar kun je niet echt iets in doen,
zegmaar. Ja of je moet ‘m…
O: ja of een Wii-programma spel.
G: ja, dat zou wel kunnen, want puur een filmpje, dat is denk ik niet voldoende. Dan zou je misschien
iets moeten maken met, oké, en nu ga jij een spel doen, samen met de groepsleiding die naast je dit.
Dat zou dan natuurlijk nog wel weer kunnen.
I: iets actiefs digitaal zegmaar?
G: maar ik merk wel dat ik heel erg vind dat uhm, uh, dat deze kinderen als je deze kinderen iets
uitlegt, echt na drie zinnen afhaken. De spanningsboog is echt nul en dat is over het algemeen bij
LVB’ers en dan vooral bij jonge kinderen zegmaar. Dus luisteren kunnen ze niet. Dus ik denk dat juist
zo’n, zo’n, das dan weer een nadeel van digitaal, want digitaal is gewoon een programma wat draai je
af. Dit (wijst naar ik-boek), kun je nog uh zelf je gesprek mee aan gaan en dan heb ik in de gaten als
de spanningsboog te lang wordt en dan denk ik: oké, volgende vraag, ik sla deze volgende alinea
even over, die zeg ik nu even niet, want ik heb nu nodig om een vraag te laten beantwoorden. Dus
dan kun je wat meer inspelen op het gedrag van het kind. En dat kan je bij digitaal dan weer niet doen
want dat is gewoon een computerprogrammaatje, of een televisie inderdaad. Gewoon… door moet.
I: dan mist misschien de interactie ja,
G: dit maakt je wel echt… een contactmomentje van. Waardoor je ook wel weer een band opbouwt
met je mentorkind. Dus het heeft allebei wel iets.
I: maar zou dat dan, stel hè, ik weet niet of we dat digitaal zouden kunnen maken, maar… is daar hier
de mogelijkheid voor. Want hebben de kinderen, maken de kinderen gebruik van bijvoorbeeld een
computer ofzo?
G: ja, nee, hier hebben we geen computer voor de kinderen. Bron ook niet. Uhm, nee, op Golf weet ik
dat ze wel een computer hebben. Vlam dacht ik ook. Maar wij hebben dat hier niet, dus als je dat zou
doen, dan moeten we daar iets voor verzinnen en ja, dat is dan de vraag hoe we dat dan ga doen. Of
dat dan bij jullie ligt of dat jullie gewoon zeggen: joh eddie, dit hebben we gemaakt, astjeblieft, aan de
randvoorwaarden. Doe je ding ermee. Ik bedoel. Dat is dan de vraag of dat bij jullie ligt of dat dat
gewoon bij onze organisatie ligt dat wij daar iets in moeten uhh investeren zegmaar of iets creëren.
Maar op dit moment zitten de kinderen bij ons niet op de computer.
I: nee, precies. Nou… dat is inderdaad wel goed om te weten. Ja…
O: is dat ook in verband met prikkels?
G: Nou dat heeft denk ik… we hebben het daar nooit echt over gehad, maar ik denk dat het te maken
heeft met uhm… ja weet ik trouwens niet. Dr staan hier ook gewoon televisies en dvd-spelers, dus…
nee, dat weet ik eigenlijk niet, waarom dat uhhh… nee.
I: ok
G: financiële kwestie denk ik. Grote kans denk ik
I: uhhh, even kijken… waar zouden we rekening mee moeten houden zodat het voor jou
praktisch bruikbaar wordt voor psycho-educatie.
G: Uhhh… niet zo veel. Eigenlijk.
I: nou… oh.
G: nee, als het er is dan gaan we daar mee aan de slag. En en… in wat voor vorm dat dan ook is, dat
maakt me dan niet zoveel uit, denk ik. Want ik denk dat het altijd gaat om een momentje kunnen
pakken. Die mogelijkheid kunnen creëren samen met je collega’s zegmaar. En of het dan in die vorm,
of in die vorm en of het nou een spelletje of kleien of weet ik veel, dat maakt niet zoveel uit denk ik.
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Het enige waar je echt rekening mee moet houden is dat je een korte spanningsboog hebt dus dat je
heel veel nou ja, je wil heel veel uitleggen omdat je korte woorden moet gebruiken en korte zinnen en
veel herhalen enzo. Dus heb je eigenlijk heel veel tekst wat je moet kunnen ophakken in kwartiertjes,
tien minuten en waarmee ik de volgende keer gewoon weer verder kan gaan.
I: ja, dus dat is inderdaad wel vrij uhh essentieel voor het ontwikkelen ervan dan. Niet dat je dan
telkens weer halverwege ergens… hm.
O: heb je het dan ook over de randvoorwaarden?
G: ja, ja… dat denk ik wel.
O: als je zegt, niet de inhoud, maar de manier hoe?
G: dat heeft het meer mee te maken inderdaad. Ja… ja…
I: Uhh, en dan … voor als we dan, ff kijken, voor als, hè, we hebben dan iets ontwikkelen. Hoe
kunnen we ervoor zorgen dat het ook daadwerkelijk wordt gebruikt? Want misschien belandt het
wel ergens zegmaar zoek op de kennisbank…
G: neee, neee, dat gaan we niet doen. Nee, wat ik merk, en dat uhm, hadden we zelf namelijk ook bij
onze afstudeeropdracht. Je wilt gewoon dat het gebruikt wordt. Dit is wel iets wat echt gebruikt gaat
worden. Dus daar hoef echt nie, geen zorgen over te maken, want dit is wel echt iets waar echt
behoefte aan is zegmaar.
O: bingo.
I: ja, nou dat uh…
G: ja, weet je… ik bedoel: uhm, het zal niet, het kost, dat was bij ons, het kostte wat tijd voor het
helemaal goed gekeurd is door Eddie en het kenniscentrum en blabla voordat het dan uiteindelijk op
intranet staat. Dus voordat je het officieel mag gebruiken, maar op het moment dat jullie het ontwikkeld
hebben, gaat het hier wel gewoon in de roulatie.
I: ja. Ok.
G: en dan doe ik gewoon een poging om die andere oude dingen allemaal weg te mikken zegmaar.
O: beetje ordening in het systeem.
G: ja, ordening in het systeem. Fijn doen we, ben ik nu achter dat het systeem nietzo geordend is. Dus
dat is een punt voor mij om mee aan de slag te gaan.
O; maar een punt voor jou of een punt voor jou en Daphne en Susan bijvoorbeeld… als groep of
helemaal overstijgend.
G: ja ook, maar ik heb toen al, toen ik dit naar jullie mailden, en toen ik erachter kwam, heb ik al een
mailtje gestuurd naar weet ik veel, daar ergens iemand. Nouja en daar heb ik nooit een reactie op
gehad. Zo gaat dat dan hè.
I: oh ja, ja…
O: ik hoor een aanbeveling.
G: ja weet je…
I: meer mensen zeggen dat. We gingen naar Mirjam, en Mirjam die zei: nou ik zoek ‘m even op hoor.
Dus wij achter de computer. En zij klikken, klikken… nou hij stond hier echt, maar nu opeens niet
meer.
O: Lotte had ‘m binnen 5 minuten
I: oh echt?
O: we hebben vanaf nu de inlogcodes zegmaar en Lotte zegt: oh, hier staan ze. Heel veel mensen
weten het niet.
G: nee, dat klopt… dat klopt.
O: Echt heel veel. en dit is ook al het oude boek. Er is een nieuw LVB-boek, over wat ik zei over die
handleiding. Die hebben we inmiddels gevonden.
G: van ik en mijn groep?
O: nee, uhhh, van bang, hoe voel ik me. LVB, uhh, dus die is heel veel gerichter. Dus daar moeten we
mee oppassen dat daar geen overlap in komt.
G: ja.
I: nouja, het is wel jammer dat het zo slecht vindbaar is . Want ja, dan kunnen we… voor jullie is dat
niet leuk.
G: ja, nouja, weet je wat het is. Ik weet niet hoe dat bij andere groepen is. Bij ons staat het gewoon op
de schijf, het is gewoon opgeslagen. Omdat je uhhh… weet je, ben ik daar mee bezig met een
mentorkind en die boeken heb ik gewoon gelinkt. En dan uhh, die heb ik al opgeslagen in zijn mapje.
Zegmaar.
I: dat is handig.
G: jaahaa, behalve dat ik dan de volgende keer bij een nieuw mentorkind weer ga denken: oh wacht
die had ik nog ergens. Dan hoef ik niet het hele intranet af te zoeken. Dus dan pak ik ze daar
vandaan. En zo blijf je continu hangen in die oude, omdat die nog ergens op de schijf staan en die
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vind je dan makkelijker. Dus eigenlijk moet je juist een keer al die oude troep dr af gooien en juist van
het intranet af gaan halen.
I: doen we dat gewoon. Zeggen we gewoon: hey kijk eens, we hebben ‘m gevonden. Wij zijn klaar.
Daahaag. (Lacht) Maar dat is goed om inderdaad mee te nemen.
Hey, maar dit was het einde van ons interview.
G: oké
I: heb je nog dingen die je graag nog wil delen?
G: nee
I: en jij [kijkt naar Sabine]?
O: nee.
I: oké
Interview participant 2
Datum:
Tijd:
I (interviewer):
G (Geïnterviewde):
O (Observant):

9.30 – 10.30 uur.
Sabine Willems
Lotte van Haren

I: Op welke manier wordt er op dit moment psycho-educatie gegeven door de mentoren op de
behandelgroepen?
G: Nou op de behandelgroepen is het denk ik al heel anders. Ik denk dat Oosterbeek een beetje
verschilt van andere groepen, omdat onze doelgroep al heel erg aan het oefenen is met dingen in het
hier en nu en we wat minder vaak het ik-boek erbij pakken. Ik heb in Nijmegen en Apeldoorn gewerkt
en uh ja daar was het veel meer vast onderdeel. We hebben wel elke week een mentor gesprekje,
maar niet dat we elke week het ik-boek erbij pakken. Dus dat is denk ik dan wel anders dan op andere
behandelgroepen.
I: Oke, niet elke keer het ik-boek.
G: en dat merk je ook, want ik wilde dat ook met mijn mentor kinderen hier doen, uuhhmm maar niet
iedereen kan dat gewoon. Ze zitten hier allemaal met disprotief gedrag en uhh ja d’r is vaak veel
agressie, ze zijn heel hard aan het oefenen met hoe kun je gewoon met elkaar omgaan, voordat ze
nog rustig kunnen gaan zitten en het ik-boek erbij pakken.
I: Is dat dan al een stap te ver om dat al zo snel te doen of doe je eerst een aantal gesprekken en
komt dan het ik-boek?
G: Ja, vaak qua mentorgesprekken is het eerst een beetje kennismaken, vaak hebben de kinderen
heel veel vragen van hoe gaat het hier allemaal? Interviewer knikt ja. En daar kan je dan mooi uitleg
aangeven of gewoon juist heel informeel een beetje buiten gaan wandelen of een spel binnen gaan
doen dat soort dingen.
I: Dus eerst zorgen dat er contact is gemaakt?
G: Ja eerst zorgen dat het vertrouwen er is.
I: Oke, ja. We begrepen wel dat het doel is dat je als mentor om met je mentorkind die band ook op te
bouwen en ik begrijp van jou dat die band op bouwen vanuit jou gezien de eerste stap ik
G: Ja, klopt.
I: En wanneer maken de mentoren dan toch de keus om toch het ik-boek erbij te pakken?
G: Dat is helemaal niet (wordt benadrukt) gestandaardiseerd bij ons, dus uuhh wanneer je het
aanvoelt. Dat is ook wel weer heel erg fijn je kan afstemmen wat denk je hoever het kind is in zijn
behandeling, waar denk je dat ie aan toe is, wat ie aan kan en dan ga je dat beslissen.
I: Oké, dus per mentor die dat beslist, afhankelijk hoe of heeft Clemens daar een overstijgende rol in?
G: Uuh..nou ik denk het misschien wel als we daar een structuur in willen doen en de utvoering bij
ons. Maar nu is het inderdaad dat mensen zelf aan voelen wanneer het kan.
I: Ok, helder.
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G: maar ook als het kind daar alleen maar vragen over heeft, dan ga je dat natuurlijk wat eerder doen.
Snap je?
I: Mhh.. ja
G: Je probeert ook tegemoet te komen aan de behoeftes van het kind.
I: ja, dat je dus kijkt wanneer welk boek past.
G: Ja,
I: wat vind je ervan dat bij de behandelgroepen die je gezien hebt niet is en hier wel?
G: Mmhh…ik vind het goed dat het er wel gewoon ligt…voor het geval dat zeg maar. En ook dat we
erin vrij worden gelaten,dat je alles kan afstemmen op wat jij denkt dat het mentorkind nodig heeft.
Denk wel dat het goed is om er eens in de zoveel tijd weer bij stil te staan, want omdat het zo weinig
gebruikt wordt denk je daar misschien ook niet zo snel aan.
I: Dus flexibele inzet als ik het zo mag zeggen?
G:Ja, en ook wel weer structureel even aanstippen, wat voor een behandelmogelijkheden hebben we
ook al weer, zodat iedereen weer denkt, past dat bij mijn kind?
I: Helder, heb jij nog aanvullingen?
O: Nee, eigenlijk niet, this in ieder geval gewoon vooral dat ze weten dat het er ligt. Dat je niet vergeet
van he.. mmhjah. This voor mij helder.
G: Ja, precies en als er weer nieuwe collega’s komen dat het dan ook weer eens in de zoveel tijd
aangestipt wordt.
O: Ja… want heb je het idee dat het vergeten wordt door collega, als je om je heen kijkt?
G: Nou het team is best wel veranderd en ik heb het idee dat er een paar collega’s weg zijn die
behandel inhoudelijk heel erg op de hoogte waren binnen karakter wat er ligt en nu zijn we hier sinds
Januari en we zijn nu ja… meer bezig met de dagroutine, welke regels geleden we hier en ook weer
even opnieuw de samenwerking zeg maar…dus ik denk dat we daar ook nog niet helemaal zijn.
Mensen die wat meer ervaringen hebben zullen dat wat eerder inzetten dan uh ja andere collega’s.
I: Uhmm..we hebben uitgezocht dat Karakter een IQ aanhoud van 50 tot 85. Dat vonden wij best een
brede reikwijdte. Je gebruikt voor de kinderen hetzelfde ik-boek. Hoe wordt aangesloten bij het IQ van
de kinderen bij het geven van psycho-educatie?
G: Nou ik denk dat wij met z’n alle heel erg gespecialiseerd zijn in het continu de vertaling maken van
oke, dit is de werkelijkheid, hoe ga ik dat nou vertalen voor dit kind dat ie het allemaal snapt en dat zijn
we eigenlijk al de hele tijd aan het doen, ook zo gewoon op de groep. De manier waarop je praat met
het kind moet je dat al de hele (wordt benadrukt) tijd doen. Iemand anders zegt iets, oke hop vertalen,
zodat ze niet overvraagt worden.
I: Oke…
G: uhm… dus het zit eigenlijk best wel al in je houding als je werkt…
I: door de dag heen bedoel je dan
G:Ja precies…in je algemene benadering naar de kinderen toe, op het moment dat je dan een blaadje
hebt waar iets op staat, kan je zelf al aanvoelen, van oke welke woorden zal die snappen en welke
niet en moet ik dus nog eventjes uitleggen.
I: Oke, en gaat een kind dan ook… ik kan me voorstellen bij zo’n ik-boek, die opdracht slaan we nu
een over, waarom dan? Komt daar onrust van of wil het kind snappen wat er staat.
G:Nou wat ik dan altijd toe is van te voren die opdrachten er al uithalen en heb gekopieerd van wat ik
wel ga doen zeg maar
I: je maakt dus van te voren onderscheidt
G:… ik ga niet dan bedenken oww welke… wat ik dan wel doe, als ik op een gegeven moment denk
deze opdracht lijkt me wel iets omdat hij het aankan, op het moment dat ik het voorlees, ga ik wel al
kijken oke, hoe reageert ie, gaat ie fronzen
I: je kijkt dus naar het non-verbale?
G: ja, je vraagt snap je het en wat betekend dat dan? Want dat is ook heel belangrijk want de meeste
kinderen zeggen vaak ik snap het wel, maar dan snappen ze het eigenlijk niet. Dus dat je checkt of
dat ze het ook echt snappen en dan ga je het doen.
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I: oke… dus uhmm qua reikwijdte qua IQ, stem je het van te voren af, je bent er continu al mee bezig
en je kijkt per mentorkind, wat ie aan kan per moment, afhankelijk hoe de spanningsboog is.
G: ja absoluut dan heb je bijvoorbeeld 4 plaatjes en dan merk je na 2 plaatjes, this op, dus dan is het
complimenteren en klaar..we gaan weer verder met de dagroutine.
I:Ja, helder voor mij.
O: nou ik vroeg me alleen af in hoeverre dat afstemmen op het niveau, van dat kind doe je dat puur op
uhmmm wat je ziet en wat je zelf voelt of kijk je ook he, psychologisch onderzoek IQ zoveel dat je daar
al gericht op bent… uuh zeg maar..of is het meer van ik voel aan, wat het kind kan
G: Ja, het ligt er een beetje aan hoeveel informatie je al hebt… uhh op het moment dat je het kind in
eerste dienst hebt zeg maar…
O: mmhh…mmhhh
G:We hebben de laatste tijd best wel snelle opnames, dus dan is het kind er al en de tweede dag dat
je werkt met het kind kun je de map erbij pakken, en even bij lezen
O: ow ojah..
G: dus het is niet zo dat wij alles kant en klaar alles al weten..we hebben wel een opname checklist
waar echt alleen de bijzonderheden staan als allergieën en dingen waar je echt op moet letten, OTS
O: mmh…mmhh
G:dus daar moet je echt op letten, dat je dat van te voren weet …En het hele verslag van alle
behandelonderdelen en dingen die er allemaal al zijn gedaan… uhhn ja dat weet je niet altijd van te
voren.
O: ja…. Das misschien ook juist goed…want dan kan je lekker blanco erin
G:mmh. Ja op het moment dat ik weet dat een kind een heel laag IQ, dan pas je je daar natuurlijk op
aan
O : Van te voren wisten wij al dat bij het product… met die reikwijdte moeten wij ook rekening gaan
houden, hoe kun je zorgen dat het past…
G: ja, jaaa…en wat je hier ook wel ziet, uuhmm is dat er vaak een overlap zit in uh wat voor een
gedrag het kind laat zien, soms lijkt het kind heel autistisch, maar komt het door dat ie licht
verstandelijk beperkt is. Snap je
I:mmh.. mmh..
G: dus wat dat betreft gaan wij heel erg vanuit wat zien we…wat merken we…en veel minder diegene
die heeft die diagnose, dus dan gaan we dit, dit en dit doen. We proberen er ook vrij blanco in te
gaan…zeg maar
I: oke… dat is goed om te doen..helder. We hadden twee boeken meegenomen, die van jou collega
Kim, die we van hiernaast gekregen hebben, ik begrijp dat deze boeken gebruikt worden om uit te
leggen..
G: mm ja.. interviewer geeft de ik-boeken aan de geïnterviewde.
I: en wat is jou mening over deze 2 boeken?
G: uhmmm ja deze ken ik (ik-boek bang)…uhmm ja.. ik en mijn groep ook, maar meestal hebben we
eerst ik en mijn groep.
(stilte, de geïnterviewde kijkt het boek ik)
G: (Ik-boek: ik en mijn groep) Ja.. ik denk dat dit heel erg goed is inderdaad de naam van de kinderen
de naam van de groepsleiding. Ja..uhh, hier staat wel alsof er al een voogd in het gezin in zit, maar
dat is niet altijd zo.
I: oké..er is een stilte, geïnterviewde kijkt weer verder in het boek
G:Ik kan me wel voorstellen dat voor kei kinderen meer plaatjes leuker zullen zijn ofzo..
I:oke..
G: die heb ik bij deze nog niet gezien
I: waarom wel bij kei kinderen en niet bij bron kinderen?
G: uhmm ow nou… de groep is best wel veranderd en uhmm een aantal weken terug hadden we
jongentjes van 11 en een aantal wat ouder en die waren laat ik maar zeggen stoer…(Er word
gelachen). Dus ik kan me voorstellen als je dan, echt dat ze dan het idee hadden dit is meer kei
niveau en het dan een beetje kinderachtig is.
O: mmhh
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I: mmmh.. dat is natuurlijk qua niveau omdat ze dan pubers zijn
G: ja..jaa..al merk ik nu dat de groep bron al weer zo veranderd is, dat dit boek bij sommige kinderen
wel zou kunnen aansluiten. Daarom is denk ik ook slimmer ofzo… om het op leeftijd in te delen… op
niveau, dan op groep, omdat het best wel breed is qua….
I: je bedoelt van 6-12 en 12-18..
G: ja..
I: dat is best breed, de dames van de vorige ik-boeken hebben deze leeftijd aangehouden bij het
ontwikkelen van de ik-boeken
G:en dan op lvb?
I: ja… lvb inderdaad
Er is een stilte geïnterviewde kijkt ik-boek in.
G: Ja…ja… klopt ook wel allemaal, oke want je hebt inderdaad die emoties en dan heb je ook bang en
dan willen jullie een boek maken op angststoornis?
I: ja, angst en angststoornissen
G: of is dat een vervanging van dit?
I: nou jah dat is een beetje onze vraag, we hebben nu meerdere mensen gesproken, sommige
mensen kunnen het niet goed vinden, weten niet waar het staat… Dit boek is niet gericht op LVB.
G: ja….
I: Er bestaat wel een ik boek over bang gericht op LVB, maar sommige konden die ook niet vinden, we
zijn nu zelf aan het kijken om die te vinden.
G: mmh… Ja
I: Dus het is niet zozeer vervangen als wel aansluiting op het product wat er al ligt.. we zullen mogelijk
een stuk overlap hebben
G: mmhh
I: maar ons boek zal zich meer richten op de angsten, en hoe je dat kunt bespreken…. En daarbij zou
mijn volgende vraag zijn, als je naar de boeken kijkt wat vindt je er dan van? Vindt je het overzichtelijk,
sluit het aan of zeg je van iets dat is minder goed?
G: mh… ja er is altijd 1 vraag, waar ik met de kinderen tegenaan loop,.. even kijken…geïnterviewde
kijkt in het boek en bladert…ow ja, hier heb ik nog een keer met een kind vreselijk in een deuk
gelegen, Welke woorden gebruik ik als ik bang ben…en dat was wel grappig want die dacht als ik
bang ben dan ga ik de hele tijd roepen schrikken…
I en O: lachen
G:soms pakken ze opdrachten heel letterlijk op..dus deze opdracht vond ik wat minder. En deze is ook
wel veel: ik schrijf ieder dag een gebeurtenis op waarbij op bang was.
I: gebeurtenis..
G: Ja, ik zal niet zeggen dat de opdracht niet goed is maar dit is 1 van de opdrachten, waarvan ik
dacht dit ga ik niet bij elk kind doen, het is best wel veel
I:mmh.. oke
G: dan zou ik zelf een blad maken en bijvoorbeeld noem eens een situatie waar je bang was, dat is
helemaal niet tijdsgebonden,
O: dus concreet
G: ja, dit is te concreet (wordt de nadruk op gelegd in het spreken) denk ik
O: te concreet juist ja?
G: ja, qua tijd..deze week iedere dag, snap je?
O: ja oke….ja
G: terwijl als jij gewoon heel open vraag, noem eens een situatie deze week waar jij bang was, dan is
dat makkelijker
O: mmh..mmmhh
(Het interview wordt onderbroken door collega die iets aan Daphne vraagt, Naam van kind wordt
genoemd, privacy waarborgen dus niet uitgewerkt)
Pauzemoment, geïnterviewde schakelt snel weer over op het interview
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G: Nou ik vind dus bij bang, dit zijn onderdelen van de vier emoties, bang is er 1 van, ik vind het heel
goed, om dit meteen in het begin te doen, omdat je dan meteen kan zien wat een kind kan met
emoties. Dus ik zou daar denk ik wel gewoon mee beginnen en als je denkt van oke, dit kind heeft
meer nog qua angst, dan jullie boek
I: dus ik-boek bang meer als voorfase,
G: ja..
I: Is dit hetzelfde boek wat jij gebruikt?
G:Ja, ja. Dit heb ik ook gebruikt, het is wel uhhmmm…ik ben er ook pas achter waar de LVB boeken
staan, dus dit heb ik gewoon vertaald en dat ging ook prima, dan haal je ook informatie weg.
I: en omdat alle vier de boeken hetzelfde zijn. En sommige mensen geven nu al aan van mmh.. Zit niet
echt onderscheid in, als je met een kind dit boek doorloopt is alles hetzelfde behalve de emotie. Is dat
voor het kind saai?
G: omdat het 4 dezelfde zijn ,bedoel je?
I: Ja
G: ik denk juist niet, ik denk juist dat het goed is om daar gelijkenis in te hebben, want de emoties zijn
heel anders zeg maar. Dus ja, ik vond het eigenlijk wel goed.
I: dat is goed om te weten…
O: bij die ene zei je iets van voogd, betekend dat dan dat je het niet compleet vind ofzo.. of niet
kloppend?
G: nee, ik zou alleen die zin veranderen, want er wordt nu gezegd dat er standaard een voogd in het
gezin zit en dat is niet altijd zo.
O: knikt ja
Pauzemoment
I: Welke hulpmiddelen zijn er nog meer, want wij hebben deze gevonden, en wisten vooral dat hiervan
gebruik werd gemaakt. Zijn er mentoren die nog andere hulpmiddelen gebruiken als deze twee?
G: Uhmm. Echt qua individueel
I: mmhmm
G: want we hebben natuurlijk wel dingen vanuit de groep, dat we aan de dagroutine werken, uhmm…
en de complimentenkast hebben we ook… 1 keer in de week geven kinderen complimenten aan
elkaar. Uhmmm en individueel… gebruik ik vaak de dingen die ik zelf ontwikkel zeg maar, dus een
kind komt terug van weekend en zegt: “ik ben vandaag heel aardig tegen mama, geweest!” Oke,
waarom is dat heel fijn dat jij lief voor mama bent geweest? Dat kan die dan bijvoorbeeld niet zeggen
en bij dat kind is het goed om dat in het mentorgesprek uit te werken, dan maak ik daar een blaadje
van en dan ga ik dingen tekenen of opschrijven of wat dan ook.
I: Doet iedereen dat zo creatief, je past het echt aan, zetten anderen dat ook zo om?
G: ja.. ik denk het wel, we hebben ook oudere kinderen waarbij het meer werkt, om het bos in te gaan
en hun te laten praten zeg maar, gewoon lekker informeel,
I: Dus als ik je goed begrijp, dan kom je dus op die informele manier tot de kern?
G:ja.. precies,
I: kan me voorstellen als je 16 of 17 bent dat dat beter past…of ze maken bijvoorbeeld een stoere
graffiti tekening..
G: Ja precies, we hebben hier mensen die goed kunnen tekenen of goed kunnen sporten, die iets met
muziek hebben. Je zet wel in wat bij je past.
I: oke, dus daardoor laat je het meer aansluiten op de psycho-educatie qua vorm?
G: ja… ja
I: hoever mogen mentoren dan…uhh…daarin de ruimt geven voor zichzelf, want heb je dan een heel
eisen lijstje, van nou… op deze manier moet je als mentor psycho-educatie geven of is dat vrij?
G: dat is heel vrij…het is niet zwart op wit van hier moet jij je aan houden.
I: nee nee, oke… dat is heel vrij… is het dan te vrij?
G:uhmm… dat denk ik niet maar het is wel nog te onduidelijk wat er allemaal is binnen Karakter, dat
denk ik wel
I: wat er ligt?
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G: Ja
I: oke, dat is wel een confrontatie waar we achterkwamen bij de oriëntatie, wat ik al zei, dat mensen
het niet kunnen vinden
G: ja, precies.
I: en dat we er achter kwamen dat we drie keer hetzelfde boek hebben gekregen, dan denk ik wacht
even, dit is niet uhh,
G: nee..ja
I: aan de andere kant denk ik, ik ben heel anders dan Lotte of als jij bent, ik ga dat heel anders doen,
G:ja.. ja
I: de ene is heel creatief, de ander heel serieus, de ander grappig
G: mmmhh mmmhh
I:uhh ja hoever neem je je zelf mee in je mentor rol,
G: ja, precies, het moment is anders, elke situatie is anders, elk kind is anders, er zijn zoveel dingen
waar je rekening mee moet houden,
I: en geeft wel aan je daarmee stem je wel allemaal af.
G: ja, en die mogelijkheid is er ook en dat vind ik hier sowieso heel fijn werken
I: en het feit dat jij het op jou manier doet… en wordt er dan geëvalueerd, want er is heel veel vrijheid,
wordt er dan door bijvoorbeeld de behandelcoördinator gezegd je moet meer dit of meer dat?
G: uhm nou ja…wat we wel doen, is we hebben een casusbespreking, waarbij we het echt hebben
over het kind en dan kan iedereen zeggen qua beeldvorming, wat zien we allemaal bij dit kind?
Daarna zijn er de conclusies en dan kan de mentor richten om dit thema te behandelen, maar hoe
concreet, dat mag je dan zelf invullen, wat we dan welk vaak doen is dat we even een mailtje langs de
behandelcoordinator en de groep doen, van he ik heb dit ontwikkeld, hebben jullie daar nog feedback
op. Zo niet, dan ga ik over twee dagen starten. Weetje wel?
I: oke… dus inderdaad is er nog ergens een checkmoment, ja… er is heel veel vrijheid, moet je dan
ergens kunnen verantwoorden neem ik aan van goh ik heb het zo gedaan om die en die reden.
G: Ook daar zijn niet echt regels over, maar iedereen weet wel nou jah.. .we hebben heel veel
kwaliteiten binnen het team zitten, uuhh je hebt zelf altijd wel blinden vlekken, het is ook wel
professioneel als je even afstemt, ik heb dit in mijn hoofd
I: mmhh
G: hebben jullie daar nog tips over..
I: en doe je dat dan onderling op de wandelgangen of tijdens het koffie drinken van goh ik wil morgen
starten, goh joh kijk even met mij mee, dat is dan wat je gewoon als collega’s onderling doet,
G: ja dat kun je zo doen, we hebben ook een postmap, dus als het iets schriftelijks is, dan kun je dat in
de postmap doen en dan kan iemand er even feedback op geven, of je mailt het bijvoorbeeld naar
iemand van die heeft daar heel veel verstand van heeft.
O: ja, oké helder.
Pauzemoment
I: uuuuuuhmmm je geeft eigenlijk aan dat je het liefst zou willen dat, maar dat is eigenlijk ook al de
volgende vraag, maar daar heb je al gedeeltelijk antwoord op gegeven. Want volgens mij heb je
aangegeven, dat de reikwijdte breed is en dat die volgens jou moet blijven of heb je nog andere
dingen die jij terug wil zien?
G: ummh..,
I: hoe het nu gaat qua vorm?
G: nou uhmm ik ben zelf natuurlijk van het account behandelinhoudelijk op team niveau en er zijn heel
veel verschillende account en heel veel dingen die geregeld moeten worden, maar ik vind dit heel leuk
en heel belangrijk, Dus ik ben wel iemand die daar binnen het team tijd vrij probeert te maken, Dus
naar mijn idee mag daar altijd meer tijd in zitten,
I: mmmmh
G: uhmm ja maar ja, je hebt natuurlijk wel dat je soms maar zoveel vergaderd tijd hebt enzo, dus als ik
een verbeterpunt zo mogen zeggen dan is dat, meer tijd voor behandelinhoudelijke dingen.
I: Dat je daar als team ook samen meer in afstemt? Overlegd, bijvoorbeeld hoe gaat het, wat moet er
nog ontwikkeld worden?
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G: ja, ja precies
I: oke…dan zit ik heel even na te denken,
Ik vraag me af waar die vraag bij jou vandaan komt, doet het team dat dan nu te weinig?
G: Het iets heel tijdgebonden iets, je hebt een vergadering en je moet heel veel punten afwerken en ik
vind het leuk en belangrijk om daar aandacht aan te besteden. En als iemand anders zegt ja maar
veiligheid…het is allemaal heel belangrijk…ja dus ja
I: ja oke..uhmmm..ik weet niet of je er bekend mee bent, maar we gebruiken de richtlijn effectieve
interventies bij LVB
G: nee… nou die wil ik wel heel graag,die richtlijn hebben we en daar weet Eddie ook iets van, daar
testen we eigenlijk aan, zoals bij de enquête, uhmm… wat de belangrijkste hoofdaspecten zijn, ik weet
niet of je de enquête al ingevuld hebt?
G: nee
I: dus of je al gezien hebt
G: heb alleen de mail nog gezien
I: ja, ja nou daar zijn een aantal aspecten in jij bent natuurlijk mede ontwikkelaar van psycho-educatie,
geef je ook zelf aan, bijvoorbeeld afstemmen van communicatie, daar heb je eigenlijk al antwoord
opgegeven als ik het nu hardop zeg… dat je dat constant eigenlijk al doet, het concreet maken van de
stof…uhm dat heb je eigenlijk allemaal zitten te vertellen.
G: ze lacht, uh sorry, haha
I: nee geeft niet, kun je het nog aanvullen?
O: anders laat je haar het lijstje zien en wil ze misschien nog een toelichting geven.
I: Ja umm we hebben hier dan de punten die volgens de richtlijn van belang zijn, dan zijn dit de vier
punten die daar als hoofdthema’s naar voren komen.
G: mmmhh
I: wat was ook al weer de vraag, als je kijkt naar deze punten, hoe wordt er dan nu rekening gehouden
met deze punten,
G: mmmhh concreet maken van de oefenstof en wat bedoel je met de oefenstof…?
I: nou zoals je zelf uuuh al aangaf het concreet maken zoals met een opdracht,
G: ow dat wij de koppeling maken
I: ja het aanpassen aan het niveau
G: voorstructuren… ja… veilige omgeving… ja
I: dus ook jouw houding, complimenten geven wat zelf al zei, bij de enquête hebben we heel veel
puntjes uitgewerkt, misschien dat je denkt ow help..
G: mmhh
I: het is wel heel goed om te weten wat vinden jullie belangrijk en wat doen jullie op dit moment al..
Pauzemoment
G: nou ik zit wel te denken bij veilige en positieve leeromgeving, uhmm,. Je moet daar echt rust voor
inbouwen. Eigenlijk zo’n plek als dit hebben, dat de kinderen niets te maken hebben met andere
kinderen op dat moment
I: ja….
G: en uhmmm en wat ik heel vaak merk is dat er vaak gekeken wordt of er tijd en ruimte is voor een
mentor gesprek, en uhmm misschien kunnen we daar wel als team stelling in nemen ik vind dat een
kind wel minimaal 1 keer per week recht heeft op een mentorgesprek, en dus ook uhh iedereen, als je
bijvoorbeeld aan het begin van je dienst zegt ik wil een mentor gesprek hebben vandaag, dat daar tijd
voor wordt gemaakt. Dat doen we nu ook wel, maar stel dat het fout gaat en er veel agressie is enzo,
dan is het jammer, maar eigenlijk zou dat niet zo moeten zijn, dan zou je misschien zelf wel een
collega erbij moeten vragen, zo van uhm we hebben mentor gesprek ik moet nu echt even van de
groep.
I: mmmh..en gaat en dan vaak ten kosten gaat, tussen de bedrijven door gaat.
G:mmmhh…. soms
I: Ik probeer een beetje te zoeken hoe ziet dat dan op de dag eruit..ik heb nog een gesprek met pietje
en daar moet ik nog naar toe
G:ja…ja
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I: ik moet dat nog regelen en dit
G: ja… ja
I: ik moet dinges nog ophalen van school, zelf ook niet de rust dan?
G:Ja, ik denk uhuh,,,we proberen wel elke week even te vragen, goh heb je nog vragen en als ik zelf
nog iets te vertellen heb of wat dan ook, dat daar tijd voor is, maar echt zitten voor het ik-boek of
individueel behandelen zeg maar, of een situatie die afgelopen week is gebeurt nog eens rustig bij stil
te staan, dat gebeurt denk ik wel te weinig,
I: ow oke…
G: en dat is ook omdat we een beetje voelen ow ik moet ook weer op de groep zijn, ik kan niet te lang
weg…
I en O: mmh… ja.. ja
G: als we daar wat stelling over in zouden nemen, we vinden minimaal wel dat er een half uur de tijd
voor moet zijn, dat zou wel goed zijn denk ik.
I: dat je een beetje weet hoe of wat
G: ja..
I: en dat je die positieve leeromgeving weet te creëren?
G: ja precies, dat is belangrijk
I: oke, dan komen er nu wat vragen over angst c.q. angststoornissen, omdat we dat moeten gaan
ontwikkelen, en we gaan langs alle vier de groepen dus waarschijnlijk kan er overal wat anders
uitkomen maar we proberen overstijgend te kijken ..uuh dus dat alle vier de groepen er gebruik van
kunnen maken. Welke aspecten van angst zie jij nou terug op de behandelgroep, waarvan jij denkt.
Nou dat moet in dat boek?
G: uuhmm… nou wat kinderen niet altijd door hebben, maar wij wel zien is dat ze soms grenzen gaan
opzoeken, omdat ze bang zijn. Ze voelen dan een onrust,en kunnen die niet altijd koppelen ik ben
bang, zeg maar. We hebben hier een jongen op de groep zitten, waarbij ook dat heel goed zie, het
gaat best goed met die jongen, maar als een ander op de groep druk wordt, wordt ie bang, maar ook
grenzen opzoeken, wat hem onrustig maakt, Maar die snapt niet ik word onrustig door de situatie, ik
vind het heel eng, dus ja, wij zien dat wel, maar ik denk dat het goed is om in dat boek, dat ze dat
kunnen lezen en dan misschien denken he, dat heb ik ook.
I: Ja, dus grenzen, ik probeer het even voor mij te vertalen,grenzen te hebben… ik ben bang, maar ik
doe niet alsof ik bang ben, een kind herkend dan niet, dat het vanuit angst komt
G: Ja
I: oké dan heb ik dat helder, hechtingsstoornissen, gaf Clemens al heel duidelijk aan
G: mmh..
I: dat kinderen daar vanuit bang kunnen zijn, hechtingstoornis is een hele aparte doelgroep, er zijn
verschillende soorten angst die wij mee zullen nemen, wat kunnen we dan meenemen vanuit
hechting?
G: uhmm… ik zou het niet echt hechting noemen, denk ik
I: contact met papa of mama?
G: dat zou dan een apart boek zijn.
I: ja dat is al heel groot al als thema
G: ja wat je wel kan doen, omdat er soms iets in de hechting is, nog niet echt een hechtingstoornis is,
maar dat er gewoon ja, er zijn vroeger dingen gebeurt die vervelend zijn, waardoor jij soms nu nog
banger bent
O: mmhh.. gebeurtenissen die uhh
G: ja dat je het heel open houd wat dat betreft, dat je daar wel iets in…
O: ja… ja
(er wordt geklopt, weer een gesprek over een kind, overgeslagen met uitwerken ivm privacy, is niets in
genoemd wat over het interview gaat)
I: uhhh zijn er nog andere aspecten van angst, waarvan jij zegt dat moet echt in het boek?
G: mmmh… wat ik me wel kan voorstellen dat als je hierbij merkt (ze wijst naar ik-boek bang) dat je
dan gaat kijken in het andere boek van jullie. Dus dat kan ik me wel voorstellen, Uhhmmm
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Ja dingen als waar ben jij allemaal bang voor dat is voor een kind goed om bewust van te zijn. Wat
kan ik doen met mijn bangheid
Pauzemoment
G: en ja, je hebt voor allerlei angststoornissen allerlei behandeldingen, maar dit is psychoeducatie…dus dat is al een interventie, anders zit ik te denken … als exposure, weet je wel. Maar dat
is al iets anders, want psycho-educatie, is een interventie op
I: het kan drama vorm? Als kinderen een hoog IQ hebben, jij (wijst naar observant) bent iets beter
bekend met de doelgroep dan ik, maar het kan best zijn dat je in zo’n boek de opdracht doet, trek een
boos gezicht met z’n tweeën. Of neem je mee terug in de situatie waar je bang was en hoe kun je een
andere keer reageren, is dat dan weer te moeilijk?
G: ja nou volgens mij is het wel zo dit is psycho-educatie, is dus uitleg over, en je zou wel even kort stil
kunnen staan bij, wat doe je allemaal om er mee om te gaan, en kan je nog meer dingen bedenken,
maar als je dat gaat doen..
O: ja… ga je al richting therapie
G: dan ben je al echt aan het behandelen,
I: Oke de grens is dan dat je het over jezelf uitleg hebt, en ermee mee werken fysiek is dan een
grens?
G: ja, dat denk ik wel want dan ben je gewoon, iets heel anders aan het doen, en uh dan zou je ook bij
autisme opdrachtjes erin kunnen doen en bij ADHD opdrachtjes erin kunnen doen. En dat is denk ik
meer een stap daarna
I: en wat is dan de stap erna?
G:uhh dat je aan de slag gaat met dingen die het kind mogelijk vind, dan komen er
signaleringsplannen bijvoorbeeld
I: oke… dan zit je echt op de behandeling
G: ja…
O: en dit is gewoon een stukje inhoudelijk van wat heb ik en misschien dat ze daarin iets van kunnen
opsteken, van he…ik herken het en dat het daarbij blijft, toch?
G: ja…. Ja inderdaad voor ons een stukje informatie krijgen van hoe gaat dat kind ermee om enzo
want die zit natuurlijk nog in zijn observatieperiode, en ook omgekeerd krijgt het kind informatie?
O: Ja, over zichzelf, om zichzelf misschien wat beter te leren begrijpen.
G: ja, want een kind heeft op een gegeven moment ook door, ik heb het in het ik-boek over
angststoornissen of ik weet niet hoe jullie dit straks gaan noemen
I: Angst
G: maar dat is iets anders dan dit, de gewone emoties
I: ja…
G: dus oke, ik heb angst
O: waarschijnlijk angst inderdaad en misschien dan een verdiepingsslag maken in wanneer het echt
tot een stoornis uuh… lijdt
G: Ja, dan zou ik eerst, het kan voorkomen dat er therapieën komen voor de angst, dat het buiten de
groep gedaan wordt en dat moet je niet iets in dat ik-boek hebben zitten met behandeling al
I: ja.. oke.
O: nee.. nee
I:We hebben bijvoorbeeld in de theorie gekeken naar gezonde angst..uhm ja bang, Daar zit al een
beetje overlap in, ook wat jij net zei, het liefst dit als voorstap en ons boek dan er na komt
G:Ja..
I: uhhm….
G: en ik denk dat het daar vooral over moet gaan, dat je dat vertaald aan het kind., Oke, bang zijn heb
je, jij bent vaker bang….net als andere kinderen
I: oke, dus het verschil tussen, af en toe is gezond en hoe gaat dat over naar ongezond?
G: en daardoor kan je niet dingen doen, die je eigenlijk heel graag wil doen.
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I: ja, wat zijn de gevolgen,
G: Ja, precies
I: en hoe het op te lossen zou dat ook in zo’n boek kunnen?
G:Ik denk dat dat een vraag kan zijn en die laat je dan open, zodat je kan kijken wat weet het kind hier
al van en wat moeten we nog verder uitwerken? Welke strategieën zijn allemaal niet handig en welke
wel?
I: en wat kan ik doen voor jou als je bang bent, dat ook bespreken in het angstboek?
G:uuh… ja, dan zou ik 1 open vraag stellen als wat kan je er aan doen?
I: Oke, dan heb ik een beetje beeld hoe het er voor jou uit kan komen te zien. Dat je wel die stappen
neemt begrijp ik, dat je doorvraagt op de verschillende angsten die je hebt.
G: Ja
I: Sommige dingen zul je overslaan, omdat je verschillende soorten angst hebt wat dan niet bij het
kind past
G: ja..misschien kun je ook wel aan het begin van het boek zetten soms is het niet zo fijn om erover te
praten, wat kunnen we afspreken als jij dingen merkt waarover het niet fijn is om over te praten.
I: dat is een goede.
G: misschien worden ze wel bang als ze over die situatie praten,
I: ja..
O: ja…ja..
G:…dan kunnen ze elk moment zeggen, ik wil even niet meer.
I: ja inderdaad…
G: dan bijvoorbeeld even 5 minuten voetballen en dan weer verder.
O: Ja dat is goed inderdaad, er ligt natuurlijk een grote rol voor de mentor zelf, omdat die… ja die kent
het kind natuurlijk het beste, dat die dat in kan schatten.
G:ja…jaa
Pauzemoment
I:uhh heb ik nog punten gemist waarvan jij zegt, dit waren natuurlijk vragen over angst
G:Uh… nee ik ben heel benieuwd, krijgen we het qua feedback ook nog te zien ofzo?
I:ja, we willen een soort pilot gaan maken, we hebben onszelf 4 weken de tijd gegeven om volledig,
om dat te kunnen doen, iets te ontwikkelen. Na 2 weken doen we een pilot draaien, en kijken we wat
werkt en wat niet werkt.
G: ow… wat goed. Dat is vaak wel makkelijk om op te schieten zeg maar.
I: Daar mag je alles op los laten inderdaad, verder heb ik daar niets op toe te voegen.
G: verder heb ik daar niets op toe te voegen.
I: oké… dan komt de volgende vraag, Hoe wil je graag dat het eruit ziet? Het moet praktisch en
bruikbaar zijn en niet in een bestand verdwijnen, dat de kinderen ook vooral zeggen ik vind het leuk.
G: Ja..
I: Hoe kun je het nou aantrekkelijk maken voor een kind? Het boek dat wij gaat ontwikkelen.
G: misschien ook wel uitgeprinte versies in de kast hebben staan, zodat je door kan bladderen.
I: Ja dat hoorde we al inderdaad
G: de computer is al weer een stap verder, maar goed dat kan ook aan de sociotherapeuten zelf zijn
he.. ik bedoel dat hoeven jullie niet te doen, dat is een kwestie van uitpinten en in de kast zetten…
even opschrijven wanneer de versie was en dan bijhouden.
I: Maar als je al opstart maakt als afstudeergroep, dat je dan het implementeren makkelijker kan
maken voor een volgende keer.
G:ja..of je schrijft een lijstje met aanbevelingen voor de uitvoering.
I: want, we willen het graag aan laten sluiten bij de doelgroep. Hoe kun je dat doen, is dat schriftelijk,
via spel, op de computer, op de pc?
G: Ik denk dat het aanspreekt als je plaatjes hebt, filmpjes bij de oudere kinderen,
I: kun je dan bijvoorbeeld zeggen zoek op youtube een filmpje op?
G: nou dan zou ik als liever willen dat er een link is
O: een link
G: en dat het LVB en kind proef zijn.
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I: Ja, oké maar wel dat we een link kunnen maken
O: begint te lachen…anders krijg je echt de meest bizarre filmpjes als je gaat goolgen.
I: ja dat is, maar hoe kun je het nou maken dat het kind zegt van jahh ik vind het leuk om ..
G: plus wij hebben hier geen pc voor de kinderen, alleen voor groepsleiding. Een dvd-tje erbij zou
hebben dat je zorgt dit filmpje is leuk voor dat hoofdstuk….dat is leuk!
I: Helder
G: Maar ik denk niet dat het essentieel is. Het zou digitaal aantrekkelijker worden,
O: wat vind je dan wel essentieel? Hoe zou jij het het liefste willen?
(onderbreking, Daphne moet uit het interview met een kind mee)
Na enkele minuten gaat het weer verder, versneld, want er is weinig tijd.
G:vergelijking met de boeken die hier al liggen, ik kan verder niet echt iets essentieels noemen, het
zou fijn zijn als jullie dat concept sturen en dat iedereen er feeback op kan geven.
O: maar een boek is volgens jou wel een prettige manier?
G:ja.. ja
I: bijvoorbeeld dat je het digitaal doet en het boek niet doet
G: ow nee nee. Dan het boek…even stil..praktischer
I: uhhhh…dat is voor jou dan ook praktisch bruikbaar de vraag.
G:…kind kan het ook mee naar huis nemen ,this voor ouders dan ook goed om het te zien het staat
ook echt vast. Het is zijn eigen ding.
I: er komt waarschijnlijk wel een lijst met topics waar de ouderbegeleider het over kan hebben met de
ouders, als die begeleider er is.
G: ow… oke
I: zodat ouders ook weten, het kind kan zo reageren, maar er zit angst achter
G: Ja, wat wel goed is om te weten is dat de ouderbegeleider hier geen ambulant begeleider is
maar…dus niet bij ouders thuis, alleen als er bijzonderheden zijn
O: mmhh.. mhhm
Pieper gaat af, er wordt gelachen.
G:als het kind hier op de groep zit is er ook een ouderbegeleider waar ouders mee kunnen praten,
maar dat is meestal gewoon hier op locatie. AB-er of een IPV-er worden soms ook ingezet..
O: Want uhm… de ouderbegeleider geeft de psycho-educatie, IPV en zo niet?
G: ja klopt.
O: ja oke… dan heb ik hem helder
I: waar moeten we rekening mee houden dat het team ook met ons product gaat werken?
G:uhm….misschien iets van een handleiding voor hun, maar ook een handleiding voor het
implementeren in het behandelproces.
De telefoon gaat persoon neemt op…
Niet uitgewerkt, kind gegevens worden er genoemd, ze loopt even weg. Na enkele minuten komt ze
terug, interview gaat verder.
I: dit onze laatste vraag ook hoor, we hadden het over het team
G: misschien iets van een handleiding voor hun, maar ook een handleiding voor het implementeren in
het behandelproces. Binnen hoeveel weken is het slim om er mee te beginnen, hoe vaak per week,
zeg maar dat er een lijstje komt met adviezen dit is goed om te doen en dan kunnen wij altijd kijken
wat is mogelijk
I: ja…richtlijnen aangeven dus?
G: ja.
I: Hebben we nog dingen gemist of niet gevraagd en waarvan jij zegt dat wil ik nog meegeven?
G: nee.
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I: oké bedankt!
Interview participant 3
Datum:
Tijd:
I (Interviewer):
G (Geïnterviewde):
O (Observant):

14.30 – 15.30 uur.
Sabine Willems
Geen

Geïnterviewde komt laat binnen, introductie is geweest, wordt nog geroepen door collega, daarna
herstart gesprek, vanaf hier uitgewerkt.
Interviewer: psycho-educatie, angst daar hebben we het over..we hebben je gevraagd vanuit je
behandelinhoudelijke positie en ik wil eerst graag aan een aantal vragen stellen over de
huidige situatie en dan wat er vanuit angst in moet en dan hoe jij dat graag zou willen zien. Dus
ik zou je allereerst de vraag willen stellen, op welke manier wordt er op dit moment psychoeducatie gegeven door mentoren op de behandelgroepen, wat vindt jij daarvan?
G: uuuhhmm….this nu meestal wel vrij vrijblijvend, of je het gebruikt of niet
I: oke
G: de behandelcoordinator stelt vrij ruime doelen op en daarbinnen zeggen we je als sociothereut of ja
mentor eigen ruimte…
I: mmh mmh
G: je discretionaire ruimte, om te kijken wat je in wil zetten.
I: ruimte… jaja oke…en die ruimte wordt die dan nu gebruikte?
G: uuhhmm, het verschilt per… per…per uuhh…collega denk ik en ook per cliënt.
I: oke
G: uuhm ja, als ik echt een kind wat zichzelf niet kan verklaren, als daar dan het probleem ligt dan
kom je eerder bij een ik-boek uit… weetje
I: mmmhh
G: het wordt hier veelal gegeven als psycho-educatie…bijvoorbeeld ik en mijn autisme komt veel voor,
ja gewoon wie ben ik..
I: mmh..ja
G: ja…
I: oke… dus die worden wel gegeven,
G: ja
I: wat we al begrepen van Mirjam was dat jullie het proberen één keer in de week te doen.
G: ja…
I: één keer in de week met je mentorkind alleen.. lukt dat ook? Zie je dat terug of..hoe..
G: uuuhh, ja dan lukt dat best wel, maar dat was ook uhh, mijn mentorkind vond het heel erg leuk en
die vroeg er ook om de haverklap om.
I: oke..
G: dus dan gaat het ook heel erg makkelijk, dan kun je het ook heel makkelijk er even tussendoor
doen als het kind gemotiveerd is. En ja, soms is het wat moeilijker, mijn mentorkindje van nu was de
oudste, dus hij ging als laatste naar bed, dus ja, tussen 20:00u en 20:30u was er altijd wel tijd, dan
was hij er nog met 1 groepsgenoot… dus jah..Maar kinderen die vroeg naar bed gaan, jah die moet
je.. ja, daar moet je beter passen en meten..
I: Ja… en je gaf aan de doelen he, die stel je op als behandel…., stel jij dat zelf of of met z’n tweeën
op deze groepen?
G: huh? Hoe bedoel je?
I: ow, welke doelen bedoel jij dan?
G: de behandeldoelen die in het plan staan..
I: oooowww… oke…die de behandelcoordinator doet…
G: ja, ja. Maar die doen zij bijvoorbeeld heel uitgebreid, bijvoorbeeld: “het is duidelijk uh, weet ik veel,
wat er met huppeldepop mankeert”, dat staat er dan bijvoorbeeld.
I: mmh mmh
G: ik kan je er anders wel eentje laten zien maar dat zijn echt hele ruime doelen. Het gaat thuis beter
of hij kan zijn woede beter beheersen, dat soort dingen
I: oke..
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G: hij heeft minder last van zijn woede, dat soort grote.. vrij vage…doelen staan er, this dan aan jou op
de groep om dat ummh.. ja.. wat uit te kristalliseren, naar werkbare .uuuh
I: wat past..
G: Ja
I: en binnen deze doelen komt psycho-educatie terug?
G: Ja bijvoorbeeld, d-d-dat komt ook wel vaak voor, this vaak een beetje kijken ook, wat past bij dit
kind, terwijl je bezig bent…Heel veel werken is hier, je gaat gewoon bezig met een bepaald doel of
bepaald plan en je zult zien dat moet je dan altijd weer aanpassen, dan kom je er bijvoorbeeld achter
van goh… weetje.. zijn probleem is bijvoorbeeld dat ie emoties niet herkend, en hij vormt dan alles
naar extreme boosheid of droefheid, weet je wel
I: mmh.. ja
G: en dat zijn er veel meer, en dan kom je ineens weer bij zo’n ik-boek uit.
I: Oke, dus je hebt zelf de ruimte, wat je kan doen en wat in kan zetten daarin,
G:ja, ja
I: Oke, helder…uuhh, we hebben ook ontdekt dat het cluster LVB, uuhmm een IQ aanhoudt van
50 tot 85,
G: dat is best breed, ppff…. Das breder dan ik dacht, hier is het soms nog 65-85
I: nee, het is nu echt 50 tot 85 en nu is bij ons de vraag hoe er wordt aangesloten bij het IQ van de
kinderen als je psycho-educatie geeft?
G: poeeff…. Ummm… nou.. umm.. ik heb heel weinig gedaan met kinderen onder een IQ van uh.. zeg
60..dus ik zou niet weten hoe dat gaat, maar uh, heel veel van die ik-boeken zijn wel zeg maar voor
als je een IQ hebt tussen de 65 en 85 dan is ie wel goed te doen, ze zijn echt op hun niveau
geschreven en je bent er natuurlijk zelf altijd nog bij als sociotherapeut, je vult hem samen in maar
uhmmm als ik heel eerlijk ben zou ik niet weten hoe je dit moet doen bij een IQ van 50… misschien
moet je het dan wel nog simpeler maken,
I: we willen hem omschrijven voor 50 tot 85..
G: ja, dan kom je echt uit op peuter, kleuterniveau, als je bij de 50 zit.,,maar het lijkt mij stug dat je iets
kan schrijven in de range van 50 tot 85 wat bij beide groepen aanslaat.. kijk als je het heel jip en
Janneke maakt dan zal een puber van een jaar of 13 of 14 met een IQ van 80/85 die bijvoorbeeld naar
het VMBO gaat, die denkt ja hier doe ik niets mee
I: nee… ja… klopt
G: dat is dus te kinderachtig en ik denk dat als je 50/60, dan ga je meer in kleine stappen denken
I: Kun je dan de psycho-educatie licht aanpassen, ga je het dan zelf omschakelen? Want als ik jou nu
begrijp, komt het nu niet zoveel voor dat de kinderen een IQ van 50 hebben
G: nnee uuh ja nee. Ik persoonlijk heb daar geen ervaring mee
I:en op de groep, andere mentoren.
G: Nee, ja… ik kan me ook maar een paar herinneren die zo laag waren, uh.. ik weet niet of die ooit
psycho-educatie hebben gehad bijvoorbeeld.
I: hoe stem je dan überhaupt per kind af, past dit of niet? Ik bedoel haal je er dingen uit, zet je zelf
dingen om doorloop je het boek anders,
G:Ja, dat is het vaak… je doorloopt het en je ziet wel hoe het gaat, en en en waar de obstakels liggen.
Maar als die gewoon… uhh dingen uitgelegd, dan sta je daarbij stil en ga je het kleiner maken of soms
sla je zelfs dingen over,
I: Hoe reageert een kind dan, als je wat overslaat? Pubers.. die kunnen ook zeggen: “ja, hallo dat wil
ik gewoon invullen”
G: dan denk ik dat is goed als je dat echt wil.. geïnterviewde lacht erbij, dan gaan we dat gewoon
doen.
I: en als jij al weet dat het te moeilijk is?
G: dan moet jij het simpeler maken, dan moet jij een soort vertaalmachine zijn.. zeg maar
I: oke…
G: dan moet je eerst naar de cliënt toe, wat betekend deze vraag..wat staat hier nou, wat wordt hier
nou van je verwacht? En vervolgens als ie dat duidelijk heeft dan gaat ie dat uitleggen en dan zorg jij
weer dat ie dat, hij of zij dat fatsoenlijk op papier krijgt, samen met jou dus. Het kan dan ook wel eens
voorkomen dat jij dan gewoon schrijft, maar dan zeg maar begrijp je het voor beide. Je doet heel vaak
die vertaalslagen maken wat dat betreft..
I: ja, daar begrepen we al wat meer van inderdaad…. Ken jij deze twee ik-boeken? Deze is van
Kei (interviewer geeft boek aan geïnterviewde) en dit is het boek bang het huidige boek wat er
nu ligt. De vraag aan jou is om deze door te bladeren…
G: deze ken ik niet.. wijzend naar het ik-boek van ik en mijn groep
I: Die is van de groep Kei… ik weet niet of jullie dat hier hebben.
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G: dat is wel gaaf..ow dit is wel cool. Hier wordt nou eens echt uitgelegd van waar je eigenlijk bent.
I: Ja, het wordt op Kei en Bron gebruikt en we hebben nu die van Kei.
G: ow… wat goed je krijgt een soort organisatie structuur,
I: Ja… Eddie is de baas bijvoorbeeld krijg je te horen..
G: ja, ja ik zag het ook al.. en wie is je arts, deze vind ik wel leuk, Dit kan heel verhelderend zijn, ook
ook voor ouders om mee naar huis te nemen.
I: mmhh
G: deze ken ik niet, bang zijn
I: Die ken je niet?
G: nee, die ken ik wel,
I: wat vindt jij van dat boek als kijkt naar het overzicht, de structuur, sluit het aan? Wat vind je
goed, minder goed?
G: uuuuuuhhhhmmm… nou als je, geïnterviewde bladert door het boek, dan loopt het enigs sinds
door elkaar vind ik.
I: wat maakt het dat je zegt dat het door elkaar loopt? Vind je het geen logische opbouw dan?
G: nee, ik ik ik vind het nog niet echt een logische opbouw, ik zou uhhm…begint hier al bij blz… op 1
eigenlijk, hoe voel ik me als ik blij ben, boos ben, verdrietig ben of bang ben, hoe kan ik me nog meer
voelen? Ik snap zelf die vraag niet… hoe voel ik me? Ja ik voel me.. ja ik voel me blij, maar hoe ziet
dat eruit dan… die vraag komt nog terug geloof ik.. geïnterviewde bladert door het boek..hoe kun je
dat zien, wat doe ik dan… ja hier, geïnterviewde wijst aan. Het is een beetje raar om met de deur in
huis te vallen, zeg maar… je gaat deze ik-boeken doen met kinderen, die geen goed onderscheid, wat
ik al zei, die kunnen maken..tussen hun emoties, en dan begin je daar mee..de ham vraag en dan stel
je die ham vraag ook nog eens heel.. ja…. heel open…of heel hoog, dus taaltechnisch klopt dit niet
eens, hoe voel ik me als ik blij ben? Dan voel jij je blij, wat voel ik.
I: wat voel ik?
G: Ja, wat doet mijn lichaam als ik blij ben?
I: Bedoel je dat het concreter moet?
G: Ik weet het niet,
I wat voor een opbouw zou je daarin willen zien?
G: Ik zou deze laten zitten voor wat ie is (de eerste vraag in het ik-boek bang wijst de geïnterviewde
aan) en gewoon beginnen van uhhmmm Ik zou denk ik hier heel heel, gewoon gewoon.. met een
inventarisatie…zoals deze vraag hoe kan ik me nog meer voelen, dat vind ik een goede vraag. Een
voorbeeld van hoe kan ik mij allemaal voelen, en dat ga je dan samen invullen.. weetje wel.. blij boos
enzo…dan komen ze vaak wel..en dan verder
I: startvraag als opbouw?
G: ja,
I: oke.
G: Ja ik zou dat doen…dan krijg je ook een beetje een inventarisatie wat iemand kan…. Maar jah
meestal weet je dat al voordat je hier aan begint.
I: vind je het aansluiten op het niveau, op het IQ van de kinderen?
G: uhmmmm ik vind dit (geïnterviewde wijst naar het ik-boek, bang) ja… wel onze golf leeftijd, dit
boek. Dus zeg maar, 9 tot 12 jaar..met het IQ wat je hier hebt..85.., dan vind ik dat wel passen…
I: er is nog een nieuw boek, echt gericht op LVB en bang, maar we begrijpen dat niemand die
gebruikt… klopt dat?
G: volgens mij niet nee… maar dat weet ik niet van iedereen zeker… ik zag laatst ook die mail voorbij
komen..
I: ja,, niemand kon het boek echt vinden..we hebben hem inmiddels zelf gevonden.
G:Kijk!!
I: We hebben um, die zal wel op de presentatie terug te zien zijn en wat vindt je van de opbouw qua
dit boek, interviewer pakt ik-boek, ik en mijn groep.. wat vind je goed of juist minder goed en wat je
anders zou willen zien?
G: Oeee… nou deze ken ik minder goed, dus dan moet ik hem even heel snel doorlezen…Nou uh,,
het begint wel heel goed, zeg maar van waarom ben ik hier..de 5 x w zeg maar, wie wat waarom
enzo…heel goed dat ze hier met waarom beginnen en dan wie…en de hoe ook.. hoe ga je met elkaar
om? En wat, hoe ziet het eruit..Ik zouuuuuuu,
G: bladert even.
G: ja, een klein beetje hoe heb je hierin en meer hoeft ook niet, want dan gaat de mentor al weer
verder…. Goed dat her wel uitgelegd word hoe ga je met elkaar om… hoe ziet je dag eruit, het is een
goede eerste verkenning, Ik ben wel… ja, wat ik in in ieder geval positief vind is..waarom ben jij hier.
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Het draait uit eindelik om, dat kind zelf en je zult versteld staan hoeveel clienten niet eens weten
waarom ze hier eigenlijk zijn,
I: oke, vandaar dat je dat zo belangrijk vind.
G: Ja!, dat dat is ook vaak 1 van de eerste vragen die ik toen ik nog op pubergroepen werkte, gewoon
stelde, zo van goh wie ben jij en waarom ben jij hier? En dan maar eens kijken… ja dan had je
stiekem het dossier al gelezen en dan eens kijken wat zij er zelf van maken, dat kan kan…
I: heel er wisselend zijn?
G: Ja, heel wisselend sommige weten het hartstikke goed en andere kinderen hebben zoiets van weet
ik veel en sommige kinderen komen met compleet iets anders.
I: Dus afstemming daarin zo’n ik boek kan dan wel vorm geven aan waarom ben ik hier?
G: Ja en het benaderd nog eens die vraag, van je bent hier voor jezelf, Ik had van de week nog een
conflictje hier en dat kind zette de radio hard aan, want die had een conflict met een andere collega,
die maakt het ons lastig en toen moest ik haar echt uitleggen dat die regels er niet voor ons zijn, je
bent mij niet tot last, maar je groepsgenoten en toen was het echt even van huh?
I: is dat lastig qua schakelen al?
G: Voor mij hoef je niet mij hoeft het hier niet rustig te zijn, want ja ik ben ook niet in behandeling, jij en
je groepsgenoten wel.
I: oke, helder.ummm.. dit zijn boeken die waarvan wij wisten dat ie gebruikt worden, zijn er nog
andere hulpmiddelen die je niet ziet?
G: ja, spellen bijvoorbeeld, uhmm.. ik weet even niet ho dat spel heet, uhmmm..dat heeft Jenny een
keer gebruikt, dat zou je dan even aan haar moeten vragen, met kleine hans, als je hem zo noemt,
dan weet ze het denk ik nog wel, toen deed ze ook zo’n soort emotie spel.
Pauzemoment
G: dat was ook ter verkenning van dingen, hoe voel jij je nou, om een kind te laten praten zeg, maar
onder dat ie.. ja dat echt zo door direct door heeft.
I:oke,, kleine hans en aan wie kan ik dat vragen?
G: Jelly
I: hoe schrijf je dat?
G: Jellie..
I: oke
G: Hiernaast hebben we het seksueel voorlichtingsspel gedaan…dat was ook echt.. dat gaat heel erg
over relationele voorlichting, wat is nou vriendschap of…hoe zou jij met zo’n situatie omgaan? Dan
krijg je in spelvorm, dan krijg je echt de leukste antwoorden, je krijgt ook echt verdieping van contact
tussen de kinderen en uh ja..moet je maar eens bekijken. Weet jij hoe het zit heet dat geloof ik…dat is
ook ontwikkeld door een student van de HAN….dus jah … vooral bij deze kwetsbare doelgroep is dit
goed… deze kinderen moeten weten wat is nou een vriendschap? Wat is nou verkering, wat kun je
van verkering verwachten?
I: mmh… ja, hoeveel jij je bij verliefd zijn?
G: ja, ja ook dat ja.
I: oke, dat zijn twee spellen en is er nog iets anders, qua boeken? Of een DVD?
G: uuhhhhmmmmmm, op dat gebied hebben we ook het puberboek wat we wel eens, zeg maar
gebruiken, dat is ook misschien wel eens leuk om om… in te kijken…
I:mmh..
G: en het leuke van het seksueel voorlichtingsspel, dat wil ik nog even zeggen, is dat het je hebt drie
kaarten bakken, voor drie leeftijdscategorieën.
I: ow… oke. Dat is goed!
G:Ja, moet je maar eens kijken
I: je gaf net al aan die discretionaire ruimte, stel jij als behandelinhoudelijke eisen aan hoe er psychoeducatie gegeven wordt? Is er een lijst? Of wat is jou rol daarin?
G: uuhmm… nou jah, dat wordt ook wel door de behandelcoordinator bepaald en het hele
multidisciplinaire team, tijdens bijvoorbeeld patiënten besprekingen, dan komt er bijvoorbeeld vanuit
de groep zo van nou…wij zien dat dat…Pietje eigenlijk geen idee heeft wat het nou inhoudt om om om
een uhh.. autistische stoornis te hebben, terwijl hij dat wel heeft en hij dat wel benoemen, maar verder
dan autist komt ie niet en ouders ook niet. Dan krijg je bijvoorbeeld psycho-educatie, ouders via de
ouderbegeleider en als dan het kind betreft wordt er gevraagd aan ons van goh kunnen jullie Pietje
helpen begrijpen wat autisme is, dan kunnen wij bijvoorbeeld een ik-boek voorstellen om te gaan
doen.
I: Beslis jij dat als behandelinhoudelijke?
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G: nee, de eindverantwoordelijkheid ligt bij de arts en de behandelcoördinator. Maar natuurlijk je kunt
wel je suggesties doen…
I: en doen jullie hierin dan als behandelinhoudelijke, want jullie zijn, zoals wij begrepen hebben, mede
verantwoordelijke voor het ontwikkelen van psycho-educatie..wat zie ik daarvan dan terug als
medewerker?
Pauzemoment
G: uummm…als mijn collega sociotherapeut..
I: ja, hoe zie ik jou behandelinhoudelijke functie terug als collega, dat je bijvoorbeeld ook ik-boeken
gaat schrijven?
G: nou, dat je bijvoorbeeld werkdoelen opstelt, op dit gebied. En dat vorm geeft uhhm uhhmm ook, dat
je een afspraak maakt iedere woensdag doen wij dat ik-boek, dat is ook vorm geven van behandeling,
in praktische zin, en ja soms doe je daar wat meer en andere keer wat minder in… als een ik-boek
heel goed aansluit, dan is dat jou inbreng, en als dat niet is, uuh moet je met iets anders komen
I: En als ik er als student niet ben, moet ik dan voor mij zien dat jij een ik-boek maakt?
G: uhmmm… nee
I: als behandelinhoudelijke
G: nee, nee niet zo…of er moet een specifieke vraag komen, zou je dat willen schrijven, maar dat
denk ik niet.
I: oke, dat ik voor mij een beetje meer duidelijk te krijgen, wat voor een rol heb jij bij psycho-educatie
als behandelinhoudelijke.
G: Dat dat dat is echt het praktisch handelen, handen en voeten geven en kijken…sluit dit aan. En
desnoods je eigen doelen opstellen, met een kind.
I: oke…dus een collega kan ook naar jou toekomen met de behandelinhoudelijke doelen, zo van goh
kun je mee kijken hoe kan ik dit kan vertalen naar het kind
G: ja ja tuurlijk je moet bijvoorbeeld begeleidingsplannen schrijven,… dus ja
I:dat was om het beeld voor mij wat helderder te krijgen..uhmm…Die ruimt zeg maar van het
handelen, mag iedereen zijn eigen manier hierin aangeven, kan me best voorstellen dat
iedereen anders is, het kind anders is, het moment invloed heeft. Daarin mogen ze dus zelf
afstemmen hoe ze de psycho-educatie geven, of hebben ze richtlijnen?
G: naar mij weten niet, ik ben hier ooit begonnen en ik was op de hoogte van het bestaan van die
dingen en dan ga je gewoon es zelf aan de slag. Dus dat doet een ieder voor zich..
I:Ik bedoel dan ook meer het moment zelf, de ene gaat lopen, dan anders creatief daarin…er is heel
veel vrijheid, wordt dan nog een keer getoetst dan
G: Ja, iedereen doet dat op zijn of haar eigen manier, ik denk dat je zelf gewoon toetst,
I:mmh mmh
G: je hebt de vergadering, kind besprekingen in principe, dan is er toetsing, in hoeverre hebben we de
doelen behaald? Ik denk dat het praktisch onmogelijk wordt om heel heel erg als bijvoorbeeld een
behandelcoordinator vinger aan de pols zou houden. Het lijkt me ook niet goed, je moet ook een
beetje vertrouwen hebben in je medewerkers,
I: Ja, omdat wij ontdekten dat er heel veel eigen ruimte is, als het doel maar behaald wordt, dat ie het
snapt.
G: Ja, ja, daarom zijn we ook HBO opgeleid…..ook kleiner, de doelen zijn hier een stukje kleiner…zeg
maar
I: bijvoorbeeld het kind moet weten, ik heb angst en nu? Of nog kleiner?
G: Ja, dat kan soms nog kleiner, bijvoorbeeld dat er meerdere emoties zijn dan bang. Of bijvoorbeeld
ik moet de ander aankijken als ik praat.
I: Als je kijkt hoe het nu gaat zou je dan iets willen veranderen hoe de mentoren nu psychoeducatie geven aan de kinderen?
G: nou ja, wat je zegt zo’n toetsmoment, is wel weer interessant om op de agenda te zetten met elkaar
en te kijken van goh hoe doe jij dat nou? Ja daarvoor doe je expres ook heel veel rouleren van
mentorschappen, je bent ook met z’n tweeën mentor…. Je blijft husselen, en je kunt van elkaar leren.
de
I: overleg je dan als 2 mentor van goh ik ga psycho-educatie geven, ik ga het zus en zo uitzetten,
wat vindt jij?
G: mmhm ja..
I: Is dat iets wat je standaard doet of mag doen?
G: Ja nee dat lijkt me wel handig… kijk ik ben altijd van je bent duomentor, dus je hebt geen
hoofdmentor of schaduwmentor. Dat kan per groep verschillen…
I: Is dat de tendens op de hele groep, zowel hier als op vlam?
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G: Vlam wet ik niet precies, this wel binnen golf de bedoeling, dat je het als duo invult
I:dat je dan ook samen kijkt, het samen afstemmen
G: ja, ja!
I: oke, zou je nog iets anders willen zien voor in de toekomst? Dat er iets anders gaat?
G: Nou voor deze doelgroep zou ik dan meer spelmateriaal willen hebben en dat er dan ook dat we
echt eens ingelicht worden van wat hebben we nu. Ik kan niet eens opnoemen waar wat staat, je
struikelt hier meer over dat soort dingen en dan ben je je er weer van bewust en dat een collega je
weer aan de mauw trekt van dit bestaat ook. Dat iemand dat dus eens inventariseert, van wat hebben
we nou eigenlijk allemaal?
De telefoon gaat, geïnterviewde praat door.
I: weet je dat dat geïnventariseerd is?
G:nee dat weet ik niet!
I: Bram heeft een stick en daar staan allerlei bruikbare bestanden en informatie op.
G: ow, dat is goed om te weten
I: is de telefoon voor ons?
G: Weet ik niet, zal ik een kijken
Geïnterviewde neemt op, interview stopt even.
I: um… ik had je gevraagd wat je het liefst ziet in de toekomst….
G: owja..
I: we gebruiken bij ons onderzoek de richtlijn effectieve interventies, ik weet niet of je die kent?
G: nee, nee die ken ik niet.
I: De richtlijn geeft punten waarbij rekening dient gehouden te worden bij LVB kinderen interventies,
zoals psycho-educatie.
G: mmh.. oke
I: Als je kijkt naar deze vier aspecten (interviewer laat aspecten zien), uhmm.. moet ik even kijken dat
ik het goed vraag, waar zou je willen dat er rekening mee werd gehouden stel je zou wel psychoeducatie ontwikkelen.
Pauzemoment
G: ja.. uhh…concreet maken oefenstof… (geïnterviewde steek zijn wijsvinger op, nummer 1) kijk de
rest als je een goede sociotherapeut bent, dan zorg je voor de rest dus voor het afstemmen van de
communicatie, vertaalslag maken, voorstructureren en vereenvoudigen en dan een veilige en
positieve leeromgeving, dat zijn voor mij uhhmmm
I: logische taken als mentor?
G: nou ja, als sociotherapeut ook…
I: en als jij nou de psycho-educatie niet ontwikkelt, wie ontwikkeld nu wel dat wel?
G: het Kenniscentrum,
I: We dachten omdat jij mede verantwoordelijk bent voor de psycho-educatie, ook eisen zou kunnen
stellen.
G: nee, wat ik dan doe is echt in het werk zelf en dat echt zeg maar hier vorm geeft aan een opdracht
een kind moet psycho-educatie krijgen…en we gebruiken dan de middelen die dan voor
handen zijn. Daar heb je gewoon de tijd niet voor als sociotherapeut, om dat allemaal nog een op
papier te zetten, is hartstikke leuk, maar niet haalbaar op de groep.
I:uhmm… dan wil ik nu een stukje vragen over de angst c.q. angststoornis. Welke aspecten van
angst zie jij terug op de behandelgroep?
G: Angst gestuurd gedrag zie je ook wel vaak, dat uhhh zou iets zijn wat ik er graag in zou willen
hebben om dat duidelijk te kunnen maken aan kinderen. Kinderen hebben..uuhh gedragen zich soms
heel onaangepast en dan ook op een manier waar ze zelf helemaal niet blij mee zijn en daar ligt dan
angst aan te grondslag,
I: oke..
G: die link lijkt mij ook heel erg belangrijk. Want daar gaat het ook heel erg vaak om, waarom doe je
wat je doet?
I:Dus wat ligt er onder?

[137]

G: Ja, pas als je dat weet kun je ook echt een keer doen,… gedragsverandering, want dan kun je een
alternatief gaan bieden, oke dus als jij dus dit doet dan ben je dus helemaal niet agressief of helemaal
niet vrolijk, dan ben je gewoon bang.
I: en hoe zou je tot die kern kunnen komen bij een kind?
G: ooee…. Poehh….ja dat…dan heb je het proces van observeren en bevragen, je kunt ook het 5 g
schema erbij pakken, SCG-tje erbij pakken, dat soort dingen
I: dan ziet het kind dus terug ik deed dat en doe dat…
G: of ja… wat gebeurde er nou? Wat dacht je daarbij? wat voelde je?
I: en dat daar dan angst blijkt onder te zitten?
G: Ja bijvoorbeeld, dan ook terug geven met nalezen van goh als ik dit zo lees wat jij angstig vind dan
kan ik dat wel begrijpen…
I: dat vind je dus een belangrijk aspect?
G: ja, ja..
I: en als je dan aan nog meer dingen denkt van dat moet er straks echt in?
G: uhmm…
Pauzemoment
G: dat angst ook een verschillende vormen en oorzaken heeft, vooral ook. En uhmm.. ik denk ook
praktisch wat je eraan kan doen.
I:psycho-educatie gaat om het uitleggen, hier sluit je af met een stripverhaal..past dat dan?
G: Nou ja, uiteindelijk begin je dan met een inventarisatie, de vraag bijvoorbeeld ben ik wel eens bang
als het niet nodig was en dan denk ik dat het heel erg empowerment kan zijn als je zeg maar afsluit
met hoe kun je er dan met een andere manier mee omgaan? Maar misschien ben je dan alweer
voorbij de psycho-educatie in de enge zin van het woord.
I: inderdaad, waar ligt dan de grens? De theorie geeft aan dat wat je nu zegt erin hoort.
G: ja… poehh… ja nou ja, ik vind psycho-educatie is behandeling, voor mij bestaat die scheidingslijn
niet zo. Je kunt niet tot gedragsverandering komen, als je zelf nog niet eens weet wat je gedrag
inhoud. Je moet die cognities wel hebben, om die vertaalslag naar het andere gedrag te kunnen
maken….dat is anders onmogelijk
I: mmh… mmhh
G: het kan wel, maar dat ligt het nooit in het kind zelf, dat hangt van de buitenkant af wat ie doet. Het
doel is altijd hier dat het kind zelf leert meer sturing te geven aan zijn of haar gedrag.
I: oke, dus zoiets zou er volgens jou in moeten komen?
G: Ja!
I: je mag alles zeggen… dus we gaan kijken…
G: als ik het voor het zeggen had, ja
I: nou dat heb je nu
G: ja
I: zijn er nog anderen punten waar rekening mee gehouden moet worden?
G: Het is een vrij taboe gevoelig onderwerp denk ik, vooral voor jongentjes,
I: oke, wat maakt dat dat zo is?
G: Nou …als je een echte kerel bent..
I: ow, zo bedoel je.. ik ben niet zo goed thuis in de LVB, hoe is dat voor hen?
G:Nou nog niets eens gericht op LVB maar sowieso, het stereotype rolmodel, en geloof maar dat heel
veel kinderen hier dat stereotype rolmodel willen volgen. Als kind mag je nog wel bang zijn, maar als
puber… nou..het is echt een taboe gevoelig onderwerp
I: dus het dan bespreekbaar maken in een ik-boek? Hebben we dan de punten?
G: ja… ja…een schaamte vraag
I: schaamtevraag?
G: Ja zo van, schaam jij je ervoor? Of ken jij andere mensen die zich bijvoorbeeld schamen voor hun
gevoelens? Gewoon dat
I: dat het duidelijk wordt dan bang zijn mag?
G: ja natuurlijk mag dat, en dat moet duidelijker worden voor de kinderen.. maar ga ze dat maar eens
uitleggen… en stel pubers…hhuuuuhh..
I: ja, ja… inderdaad… grote mond…dan wil ik nog drie vragen stellen over het product. Wat
sluit volgens jou het beste aan bij LVB kinderen en jongeren? Dat het aantrekkelijk is.
G: een spel, vooral… omdat uuhhh….nou ja digitaal wat minder, zit je weer de hele tijd acher zo’n
scherm en dat lijkt me ook fijn, om het te kunnen delen, zoals bij dat seksueel voorlichtingspel, dan zit
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je met een paar clienten, groepspsycho-educatie, dat kan taboe doorbrekend zijn en verhelderend. Je
zit hier allemaal met een probleem en niet voor je zweetvoeten, daar kan een spelvorm aan
meewerken die twee punten.
I: een spelvorm en dan in 1 op 1 momenten van psycho-educatie?
G:kan ook maar als je dat spelvorm doet, dat je uuuhhh dat kan trouwens met een ik-boek ook dat je
als sociotherapeut of ja als team…ik bedoel dan als multidisciplinair team kun je beslissen of je het 1
op 1 doet, of in de groep, dat staat je vrij, dat kun je met een ik-boek ook doen.
I: en zou je dan alleen een spel voorstellen of ook een ik-boek ernaast?
G: uuuhhhhmmm, ja dat is een goede, het nadeel ten opzichte van een boek, is wel dat je niet altijd
een logische opbouw hebt.
I: bij een spel is het dan maar net hoe het uitkomt…
G: ja…nou goed dat dat dat dat, seksueel voorlichtingsspel, daar begin je ook niet zomaar mee, je zou
ook een soort uhh…handleiding in een vorm van een boek met een inleiding op dat spel, je kunt er
niet zomaar aan beginnen natuurlijk. Dan zou het hier in gaan op wat angst is en dat je angst mag het
voelen,
I: mmhh.. mmhh…oke, helder
G: daar hebben we dan later misschien een stemming over..
I: ja wie weet eerst maar eens kijken wat de rest ervan zegt.
G: ja..
I: Waar moeten we rekening mee houden dat het voor jou praktisch bruikbaar is? En wat is
praktisch bruikbaar dan voor jou?
G:uhmm… ik wil het hebben…. haha
I: we willen niet dat het in de kast terecht komt, maar dat jullie en de kinderen er iets aan hebben.
G: het moet vooral beschikbaar zijn en uhh… in die zin het moet uuh… als het niet fysiek hier
beschikbaar kan zijn, dan digitaal snel te kunnen vinden. Zoals het kwaliteithandboek, of bij LEX. Je
moet het hier maar weten te vinden vaak hier.
I: dit is gericht op de implementatie?
G: ja… dat je bijvoorbeeld het kwaliteitsboek hebt en daar zou ik verschillende subboeken willen
hebben… een subboek psycho-educatie en daarin weer mapjes heb met verschillende ik-boeken en
daar een hoofdstuk therapie spelen.
I: het gaat dus niet zo zeer om het boek zelf, als om het vinden van het boek.
G:Ja!
I: oke, duidelijk.
G: ik geloof dat genoeg mensen het willen gebruiken en dat er ook genoeg animo voor is wat jullie
gaan doen.
I: gelukkig!
G: Ja en en…het zou voor mij heel zonde zij als jullie een mooi product afleveren waar wij mee willen
werken en vervolgens niemand het meer kan vinden en dan zakt het weg na en paar keer gebruiken,
I: Dat willen wij ook niet! ummh dan geef je eigenlijk al een beetje antwoord op vraag 13, waar
moeten we rekening mee houden dat ons product werkelijk gebruikt zal gaan worden?
G: ja, dat heb in inderdaad net gezegd
I: De allerlaatste vraag is heb ik iets gemist? Heb je nog iets waarvan je zegt ow dat had ik willen
zeggen?
G: nee, nee niet dat ik nu weet misschien komt het later… maar nu weet ik het even niet.
I: Je hebt een aantal duidelijk punten aangegeven en die zullen we er mee in proberen te nemen.
G:ik ben vooral heel benieuwd! Waar jullie mee op de proppen gaan komen
I: wij ook wat er allemaal uit gaat komen en wat het product wordt. Bedankt voor het interview.
Interview participant 4
Datum:
Tijd:
I (Interviewer):
G (Geinterviewde):
O (Observant):

15.00 – 15.30 uur.
Lotte van Haren.
Sascha Vink.

I: Zoals we ook dus al gemaild hadden, wilden we graag een interview met jou houden en dan en
vanuit je rol als afdelingsmanager van de groepen maar ook vanuit je rol als uhh klinisch psycholoog
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zeg maar hoe kijk je tegen bepaalde dingen aan, wat vind jij belangrijk enne daar zullen dus de vragen
op gericht zijn die we willen stellen.
Euhmm.. In principe hadden we volgens mij een half uur, drie kwartier gepland maar wij denken zelf,
we hebben niet zo heel veel vragen dus misschien zijn we eerder klaar maar dat zien we dan wel.
G: Vast niet.
I: Zal waarschijnlijk niet langer duren in ieder geval.
I: Maare, we maken dus een geluidsopname om gewoon daarna te kijken, soms zal ik misschien een
stukje rust pakken om te kijken hebben we nu een volledig antwoord op de uhh vraag en soms zal het
ook herhaling zijn omdat we jou natuurlijk vaker gesproken hebben als opdrachtgever dus misschien
stellen we soms ook een vraag van ‘dat weten jullie toch al, maar dan weet je dat in ieder geval,
G: Oke.
O: Dan staat ie in ieder geval op tape.
I: zoals je ook weet zijn we voor ons onderzoek, hebben we gebruik gemaakt van de Richtlijn
Effectieve Interventie LVB om te kijken voor het ontwikkelen en aanpassen van bepaalde interventies
en daarin staan vier hoofdaspecten, dat zijn ik weet niet misschien weet je ze uit je hoofd en ik heb ze
hier ook even opgeschreven, afstemmen communicatie, concreet maken van de oefenstof,
voorstructureren en vereenvoudigen en veilige positieve leeromgeving, dat zijn ze. Het zijn er zes
maar wij hebben deze vier er uit gepakt voor ons onderzoek en wij vroegen ons af van wat jouw
mening is van welke aspecten ervan meegenomen moeten worden bij het ontwikkelen van een
eventueel ik-boek, psycho-educatie?
G: Dat is een fraaie vraag!
I: Ja, haha hij is vrij open.
G: Nou een veilige en positieve leeromgeving, dat is wat lastig want dat, het geeft iets aan van de
context.
I: Hm hm.
G: Euhh, daar kan je wel naar verwijzen zeg maar, maar veilig en positieve leeromgeving zou je terug
moeten vinden in je methodiek. De methodiek is competentiegericht.
I: Hm hm.
G: dat betekent dat je aansluit bij wat er goed gaat en wat jongere kinderen al kunnen.
I: Jah, bekrachtigen.
G: en dat je dan dat bevestigd. Of dat je het in gaat zetten om tekorten te compenseren.
I: Hm hm.
G: Dus vind ik een ingewikkelde om in een product te stoppen.
I: Ja want zoals de, als je dan naar de Richtlijn kijkt, die zegt, die noemen daarbij bijvoorbeeld euhm,
de rol vanuit de mentor zeg maar, dat je veel gebruik maakt met zelfvertrouwen vergroten,
motiveren…
G: Ja.
I: De jongere of van het kind zeg maar, dus die denken echt aan dat soort gerichte..
G: Ja aan dat soort dingen. Dan denk ik dat, dat onze competentiegerichte methodiek daar al heel
dichtbij komt.
I: Hm hm.
G: En euhh.. Maar hebben jullie gelijk als je zegt zelfvertrouwen vergroten, maar dat doe je dus door
die succeservaring en door te vertellen wat goed gaat.
I: Ja, net als bij….
G: Hoe klein ook en als je dat inderdaad in kleine stapjes. Maar als het gaat over wat moet je nou
meenemen in zo’n ik-boek dan denk ik van: ja, het concreet maken van de oefenstof..
I: Hm hm.
G: Dat is gewoon écht heel belangrijk, kijk wat vaak, ze onthouden niet alles wat je ze verteld of wat
ze lezen. Maar ze gaan onthouden van horen, zien en doen.
I: Ervaren… zeg maar?
G: Ja doen, in het doen zit ook het ervaren. En het concreet maken zou dat een goede zijn. En
voorstructureren en vereenvoudigen euh, die kan je natuurlijk ook goed meenemen in je ik-boek. Ik
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geloof dat alle ik-boeken varianten zeg maar, in zekere zin voorgestructureerd zijn.
I: Ja.
G: En het gaat in dít geval over euh.. angsten. En dat je dan inderdaad ook voorstructureerd in wat het
is, wat het inhoudt, wat en waar en dat je er gewoon stap voor stap door die stof heen gaat.
I: Dat je vanne…
G: Dat je vereenvoudigen, je kan het natuurlijk vreselijk ingewikkeld maken, maar je moet het heel
dicht houden bij hun eigen, bij hun eigen kinderlijke ervaringswereld.
I: Jaa, ja. Het is natuurlijk wel euh.. belangrijk dat zij het ook begrijpen, ja je maakt het voor hun wat ze
samen kunnen doen met hun mentor en.. We hadden bijvoorbeeld wel bij de andere interviews
gevraagd van dat de rijkwijdte van het IQ zeg maar, jullie houden 50 – 85 aan, dat is best wel ruim dus
we hadden inderdaad ook gevraagd bij euh…
G: Ja nou aan de andere kant de rest van Nederland houdt 85 tot 150 aan, dat is nog veel ruimer.
I: [Laat even stilte vallen tijdens het denken]. Bij euhh de rest bedoel je?
G: Bij normaal begaafd.
I: Ja oke, maar ik wou zeggen, er is wel uiteindelijk misschien een grote rol weggelegd voor de mentor
zelf om in te schatten wat voor een niveau het kind heeft en functioneert.
G: Nou ja, of er is een intelligentieonderzoek afgenomen terwijl je dan ook wil weten is het nou 75, 85,
65, 55.
I: Ja, dat je dat danne..
G: Wat je over het algemeen ziet, in die tien punten verschil zeg maar die ik net noemde, dat is
vermogen van traagheid neemt af naarmate het IQ daalt zeg maar.
I: Hm hm.
G: Euhmm.. met name dat stukje. De traagheid die, dat is één van de meest kenmerkende verschillen.
En iemand van 85 is echt vlotter van begrip dan iemand van 55.
I: Ja.
G: En die schakelt ook iets makkelijker naar oh dan kan ik het daar ook nog wel anders doen. Iemand
van 55 legt die verbanden niet of nauwelijks.
I: Ja en euhm.. Wat zou je dan, het staat niet op ons vragenlijstje, maar misschien wel goed om te
weten maar hoe zou jij daar rekening mee houden dan als je psycho-educatie ontwikkelt?
Wat denk je dat daar een goede manier…
G: Euhh.. Ik denk dat je boodschap hetzelfde moet zijn, je kan ook nog eens een keer toe gaan
passen op IQ, dan krijg je zoveel varianten in je materiaal, dat is niet te doen. Die aanpassing moet
gemaakt worden door diegene die het geeft.
I: Ja, dus door de mentor zelf.
G: En dan komt misschien toch wel terug op afstemmen van communicatie. Je communicatiemiddel is
een schriftelijk iets, dus moet je daarbij afgestemd zijn in je taalgebruik, zinslengte, voorbeelden,
concreetheid, duidelijkheid.
I: Dus als ik het goed begrijp is het daar inderdaad wel gewoon ook een grote rol voor de mentor zelf.
G: Ja
I: Dus er ligt straks íets, maar dan nog is de invulling van de mentor..
G: Ja de mentor gaat op een bepaald moment wel omzetten euhh hoeveel die per dag doet
bijvoorbeeld.
I: Hm hm.
G: En euhh je hebt iets op papier maar hoe je dat dan aanbiedt en hoe je daar door heen wandeld met
elkaar en hoe die dat uitlegt, is de mentor wel belangrijk in.
I: Ja, hmmhmm. Nou het is wel voor mij helder. Voor jou ook? (vraag aan observant)
O: Ja.
I: Ja oke.
I: Euhmm.
G: In afstemming, niet alleen tekst, maar ook veel plaatjes,
I: Ja. We hebben dat dus inderdaad ook gevraagd in euh de andere interviews om te kijken naar hee
wat denk jij nou dat het beste aansluit bij deze kinderen of bij deze jongere op deze groep. Wil je daar
plaatjes bij zien of waar liggen hun interesses dus daar hebben we wel…
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G: Wat misschien een hele aardige is, is om, maar dat bedenk ik nu ter plekke..
I: Hm hm..
G: Maar dat heb ik nog niet eerder gebeurt is, is bijvoorbeeld om te kijken of je ook op you tube geen
filmpjes kan vinden die..
I: Ja.
G: Die bepaalde dingen verduidelijken of in het belachelijk trekken of..
I: Ja we hebben daar inderdaad ook al eerder over gesproken dat eh ehm ook over de vorm, want dat
is één van de vragen die we sociotherapeuten gesteld hebben van waar zit je zelf aan te denken en
dan euhm filmpjes zouden bijvoorbeeld leuk zijn en ze kunnen dan internet aangeven maar dan wel
dat ze al heel concreet kunnen vanne hé dit is de link, met deze link kom je bij dat filmpje zeg maar.
G: Ja.
I: Dus dat is ook aangegeven inderdaad, dat daar wel interesse in is. Ja.
G: Wat ik, wat ik een tijdje terug tegen kwam dat was euh, euh… Jochem Meijer, ADHD ofzo.
I: Haha, ja.
G: Ik weet niet of jullie het kennen?
I & O: Ja.
G: Maar die..
I: Wakkerworden, wakkerworden…
G: Ja, die. Als je uit moet leggen aan een puber wat ADHD is, heb je hier soms last [lacht] van. Dat
praat al een stuk makkelijker als dat je gewoon een saaie opsomming hebt van concentratieproblemen
en dat je druk kan zijn.
I & O: Ja.
G: Dan wordt het gewoon een beeld en dan kan je het daarover hebben .
I: Dat je ook echt aansluit bij de interesses van de, van de ander.
G: Ja.
I: Dat is wel leuk. Euhm…
G: Dus dat zal nog een leuke richting zijn zeg maar.
O: Ik vroeg me af is dat zeg maar he met Jochem Meijer, euhm, zijn die, hebben die kinderen het
vermogen om zeg maar, euhm, dát als een voorbeeld zien dat dat niet, of of misschien nee ik kan het
niet zo goed uitleggen, zeg maar…
I: Het vermogen om te vergelijken van dit heb ik ook?
O: Ja precies
I: Om dat in te zien…
O: Ja want het is natuurlijk ook iets waarin ie zichzelf een beetje zo belachelijk maakt ofzo, dus dan
weet ik niet of het kind het begrijpt of dat het misschien in het scheve trekt ofzo.
G: Maar dat kan je onderzoeken.
O: Jah, dat klopt.
G: Enne, het is niet, alles moet maar direct effectief zijn, maar dat hoeft misschien niet.
O: Nee.
G: Het gaat over een totaalpakket dat je aanbiedt..
I: Hm hm.
G: Je hebt van alles en nog wat daar in zit , euhm, daar kan je over in gesprek.
I: Ja.
G: Dat helpt je om het duidelijk te krijgen.
I: Dan kom je er achter. Ja, dat is ook zo inderdaad. Je hoeft niet altijd meteen euh, helder te hebben.
O: Ja.
I: Even kijken, de volgende vragen die we hebben die zijn wat meer, meer op angst gericht. Op
kinderen die angst ervaren of misschien een angststoornis hebben.
G: Hm hm.
I: En euh, we vroegen ons af welke aspecten van angst jij terug ziet bij de kinderen op de
behandelgroepen, hoe dat tot uiting komt.
G: [Denkt na] Euhm, waar ik op mijn groepen Kei en Bron de angsten het meest terug zie..
I: Hm hm.
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G: Is in botte weigering. Van dat doe ik niet. Dat je zegt dat zijn gedragsproblemen, luistert niet. Maar
de onderliggende dynamiek is vaak ‘ik durf het niet’. En dat is euh lastig doorheen prikken maar daar
zie je het veel aan terug en euhh euhh euhh euhh ook wel aan als ze het niet zeggen, het gewoon niet
uitvoeren, dus dat je gewoon, je begint er gewoon maar niet aan.
I: Hm hm.
G: Je hebt niet het vertrouwen dat het gaat lukken, dan kan je maar beter niet gokken dat je het wel
gaat doen en dat het mislukt.
I: Dus ergens niet euh, iets niet aangaan
G: Faalangst.
I: Ja daar dacht ik aan inderdaad. Alleen dan euhm ernstiger dan faalangst bedoel je of?
G: Nee want anders had het er wel duidelijker dik bovenop gelegen.
I: Hm hm.
G: Je ziet in die groepen met het oppositionele gedrag zeg maar, zie je vaak onderliggend
faalangstpatroon zeg maar, wat niet zo makkelijk te herkennen is behalve bij goed kijken.
I: Ja oke. Dus dat het eigenlijk, als je het kind niet echt zou kennen, zou je het misschien niet eh, zou
je dat ook niet zo zien dat het daar vandaan komt.
G: Nee, euhmm, dat is misschien mooi om via een polivoorbeeld te euh geven. Op de poli ontdek je,
een keer een kind van een jaar of 15.
I: Hm hm.
G: Met ADHD, oppositioneelgedrag, ze werd aangemeld vanwege het oppositionele, euh onontdekt
was ADHD, maar als je dan goed gaat luisteren naar zo’n kind in therapie, euh en je gaat daar
doorheen prikken en je neemt er de tijd voor om te luisteren om mee te denken, dan zie je gewoon
een patroon van ‘ja maar daar ga ik niet aan beginnen, dna kan ik maar beter weglopen, niet doen,
niet luisteren, dan dat ik dat ga doen, dat kan ik écht niet’.
I: Oke.
G: Dan ben je, dan weten ze in ieder geval waar ze aan toe zijn, als ze herrie schoppen want dan
weten ze dat ze herrie krijgen maar dát kunnen ze hanteren want dat gaan ze in de strijd en dat willen
ze.
I: Ja, ja.
G: Terwijl onderliggend het proces van maar gewoon gaan zitten en je huiswerk doen, want dat lukt je
wel, daar hebben ze dus geen vertrouwen in en dan schieten ze in de oppositie en de weigering en
heb je dus onderliggend he, wel angst.
I: Ja. Dus verder kijken dan het gedrag dat je in eerste instantie ziet.
G: Ja.
I: En dan zie je wel meerdere aspecten van angst terug. Oke. En euhm…
G: Wat je minder snel terug ziet, zijn allerlei lichaamssignalen als uh knikkende knieen, blozen,
zwetende handen.
I: Dat, dat zie je niet direct terug?
G: Nee.
I: O oké.
G: Nee. Buikpijn, hoofdpijn, dat soort lichaamssignalen van angst.
I: Maar die zijn ook, zijn die ook moeilijk om te , moeilijker om te signaleren ofzo. Want buikpijn, dat
weet je misschien niet waar dat vandaan komt zeg maar.
G: Nee maar dat kan dus wel zijn….
I: Je ziet het dus puur in gedrag?
G: Ja je ziet het vooral in het weigergedrag zeg maar, zie je het terug.
I: Ja.
G: Terwijl normaal gesproken bij een angststoornis, als je die tegenover je hebt in een kamer is ie
verlegenheid, schuchter, euhh…
I: Ja.
O: Blozen.
G: Daar geef je een hand en denkt pff wat een euh oceaan van eh water zeg maar.
I: Ja.
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G: Blozen, vlekken in je nek, en weet je dan krijg je allemaal van dat soort dingen of ze..
I: Ja.
G: Ja, heel duidelijk ook de lichaamssignalen die horen bij een angststoornis, die zie je veel
makkelijker dan bij zo’n oppositionele gedragsprobleem.
I: Hm hm, ja oke. Nee wij hadden inderdaad in de enquete wel veel meer een beetje die euh
lichamelijke reactie he, die je dan zou zien, of in ieder geval onder andere over…
O: Nah weinig hoor. Nja, wel een paar, heb je de enquete gezien?
G: Nee.
O: Oh.
I: Nou, daar staat het in. [lacht].
O: Dan kunnen we hem even doorsturen.
I: Ja hij is wel doorgestuurd volgens mij.
O: Ah oke.
G: Ja dat kan zijn hoor want ik ben niet zo bij met mijn mails.
I: Ja.
O: Ah oke.
I: Nou ik wil zeggen, dat komt wel. Hij staat erin.
G: De enquete, de vragen die jullie stellen, volgens mij heb ik die wel binnengekregen.
I: ja.
G: Maar, als je bedoelt er is ook al uitslag.
O en I: Nee, nee.
O: Dat niet.
I: Zo ver zijn we nog niet.
O: Was het maar zo geweest.
I: Wel respons, maar nog niet alles.
I: Euhm, even kijken. De volgende. Welke aspecten van angst zijn volgens jou van belang om
mee te nemen bij het geven van psycho-eduactie? Aan euh…
G: Heel veel lichaamssignalen. Dat ze ook angst moeten leren voelen, daar waar dat zit in hun
lichaam. Euhh en de cognitieve processen, als je cognitief gedragstherapeutisch kijkt naar angst dan
vind je heel vaak ‘ik durf niet’ en ’ik kan het niet’.
I: Hm hm.
G: Die twee in combinatie. Dus geen vertrouwen in eigen succes en eigen competenties en eh dus ik
kan het niet en.. een gevoel van angst dat het misgaat. Dat durf ik niet want anders dan..
I: Dus oke, de lichamelijke kenmerken en het cognitieve
G: Proces.
I: Oke is helder.
G: En wat misschien ook nog wel aardig zou zijn is om te inventariseren wat het ze nou oplevert op
korte termijn, op lange termijn en wat het ze kost. Om voortdurend dingen te vermijden. Als je altijd
maar vermijdt om te lezen, dan kom je daar nooit mee verder. Op korte termijn levert je dat wat op,
namelijk je hoeft dat gevecht niet aan te gaan. Euh op lange termijn, ja heb je daar natuurlijk schade
van want omdat je niet leest, euh, kan je niet meekomen op het schoolse proces, raak je steeds
verder achter op.
I: Ja.
G: Met kennis en informatie die normaal lezen tot je neemt en dat doen je leeftijdsgenoten wel.
Hetzelfde geldt voor sociale vaardigheden, als je angstig bent, sociale angst bijvoorbeeld, en je wilt
daardoor vermindert omgaan met andere kinderen, dan leer je ook geen sociale vaardigheden die
daarbij horen, dus kom je verder achterop waardoor het contact steeds moeilijker en moeilijk wordt.
I: Ja.
G: dus op de korte termijn heb je wel een ontsnapping en heb je opluchting, maar op lange termijn zijn
de effecten, de kosten veel groter. Het zou mooi zijn als ze daar wel wat zicht op zouden kunnen
krijgen.
I: Ja, ja. Dat is wel een goeie inderdaad want daar hadden we nog helemaal niet euhm, nou daar
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hadden we nog niet iets over terug gehad van anderen of.. dat is zeker een mooie aanvulling ja.
Euhm..
G: En ik denk dat ook nog wel aardig is, en dat zie je in al die psycho-educatie programma’s, is dat er
aandacht is voor ook andere gevoelens dan alleen maar bang zijn. Je bent niet alleen maar bang,
maar er zijn ook nog andere gevoelens. Je kan ook verdrietig zijn, of blij of boos.
I: En zou je die dan terug willen zien in een bepaald ik-boek van euh angst?
G: Dit zijn er natuurlijk al.
I. Ja, of hoe wil je dat zien?
G: Het is wel goed om ook daar iets aandacht aan te geven. Euh, vaak durven ze niet eens boos te
zijn, het zijn vaak, de angststoornissen zijn vaak ook de kinderen met nauwelijks eigenheid, als een
ander zegt dat iets moet, dan doen ze het. Wat willen ze nou zelf eigenlijk. Tot in het extreme, ze doen
iets op brood wat de ander ook doet.
I: Dus een stukje eigenheid van het kind vanw ie ben ik en dit mag….
G: Ja, eigenheid, succeservaringen ja dat met name eigenheid en zelfvertrouwen zijn twee
hoofdstukken die je ergens erin zou moeten verweven.
I: Oke ja. Ja goed.
G: Dat, dat en dat kan misschien ook wel met euh het gedwongen keuzes zeg maar.
I: Hoe bedoel je dat?
G: Nou, als je een angststoornis op de groep hebt dan zou je misschien eerst zeggen ‘Wat wil jij op
brood?’ maar dan houden ze hun mond dicht want dan willen ze dat een ander eerst roep en dan doe
mij ook maar snijworst. ‘Nee, wat wil jij op brood’ als eerste. ‘Wil je snijworst of wil je kaas? Kies
maar!’.
I: Dat je ze helpt om een euh keuze te gaan maken.
G: Ja. Je wilt graag snijworst, oke dan krijg je snijworst, alsjeblieft.
I: Ja, oke. Hm.
G: Heh dus in het maken van keuzes wat wilje op brood, wat wil je doen, wat vind jij leuk om te doen,
welke sport wil jij kiezen, wat is het programma dat jij vandaag wilt maken, waar ga jij nu mee spelen.
Zij gaan met de auto’s en jij gaat met… Nou, als je het open laat dan willen ze of met auto’s maar als
je ze dan een gedwongen keuze voorlegt.
I: Hm hm.
G: Van wil je puzzelen of wil je tekenen? Zeg het maar. Dan kom je er misschien op een andere
manier ergens terecht.
I: Ja en dat je…
G: En het maken van die keuzes is wel een belangrijke.
I: Dus dat je ze helpt om steeds uh beter een keuze te kunnen maken door eerst bijvoorbeeld euh 2
opties te geven en dat uit te breiden om uiteindelijk naar een open keuze te kunnen als het binnen de
mogelijkheden in ieder geval.
G: Ja. En kijk, wat ik in psycho-educatie ook van belang vind is dat je stilstaat dat angst zich op
verschillende gebieden kan manifesteren. De één is bang om fouten te maken, de ander is bang voor
falen en kritiek, weer een ander is bang voor andere kinderen.
I: Ja.
G: Weer een ander is bang om euh.. alleen te zijn in een op een bepaalde ruimte.
I: Het is heel breed ja.
G: Maar je hebt ook verschillende vormen van angststoornissen. En er is een angststoornis met
paniek. Paniek vind ik ook nog wel iets waar je aandacht aan moet geven. En ben je dan bang voor
euh, bepaalde plaatsen, bijna fobisch he, ben je bang voor de lift, ben je bang voor grote pleinen, ben
je bang voor kleine ruimtes, ben je bang voor groepen mensen.
I: Hm hm.
G: Waar zit je angst, dat kunnen ze dan zelf wel aangeven. Enne…
I: Dat je dan opties zou geven bedoel je, of bedoel je het open?
G: Ja en ook uitleggen wat dat dan is. Dat dat een naam heeft, en dat de ene hier bang voor is en de
ander daar. Bij gegeneraliseerde angststoornis ben je voor alles bang geworden.
I: Ja, dat is wel inderdaad euh goed om mee te nemen. Weet niet of jij nog aanvullingen of vragen
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daarop hebt?
O: Nee, ik uh schrijf een beetje mee maar…
I: Heel goed.
G: Paniek, voorbeeld paniek is, hoe je het voelt en ervaart dat specifiek meenemen.
I: Oke. Dan euh wou ik het bij daar even laten over het stukje angst en dan verder kijken naar het
ontwikkelen van het product dat we gaan maken. En euh, wat we willen heel graag dat het uieindelijk
natuurlijk praktisch bruikbaar is, zodat de mentoren het echt eh, ja voor handen hebben en er wat mee
kunnen en als je kijkt naar de vorm van psycho-educatie wat sluit dan volgens jou het beste aan
bij deze kinderen en jongeren, als je helemaal open kijkt. Schriftelijk, digitaal uh een film.
G: Een film moeten jullie echt niet willen.
O en I: [Moeten lachen].
I: maar als je zeg maar echt kijkt vind je dan de ik-boeken gewoon euh goed aansluiten?
G: Ja. Kijk dat is natuurlijk een euh.. vorm waar we al voor gekozen hebben.
I: Hm hm.
G: En het zal mooi zijn als je materiaal in dezelfde format kon aanbieden.
I: Hm hm.
G: Euhh, maar natuurlijk is het aardig om eh links van films erin te hangen zodat je wel wat
eigengezicht krijgt
I: Ja.
G: En als je dat op een goede manier kan vinden zeg maar. Maar ik zal eigenlijk wel voor een
losbladig systeem zijn.
I: Hm hm.
G: In de vorm van een ringband waarin je of digitaal in de computer, waar je die werkbladen eruit kan
halen..
I: Ja.
G: ..en gewoon mee aan de gang kan.
I: Dus dat het inderdaad voortgebouwd wordt op de manier zoals het nu gedaan wordt, dat je dan ook
een ik-boek van angst erbij krijgt zeg maar en dat het gewoon voor en dat ze kunnen kijken van we
printen het uit en we kunnen het meteen mee gaan zitten.
G: Ja.
I: Maar wel waar mogelijk is euh gebruik maken van de techniek van filmpjes of dat je dat erin kan
verwerken eventueel.
G: Hoewel ik me afvraag of we hier binnen Karakter, maar daar moet je je niet door laten weerhouden,
of we ook op de groepen bijvoorbeeld die filmpjes op kunnen zoeken, dat zal wel, maar er is geen
geluidsondersteuning.
I: Oke.
G: Idioot.
I: Ja ik heb ook begrepen dat euh dat eh ehm op de groepen wel computers zijn voor de
sociotherapeuten, dat er geen kindcomputers zijn ook. Dus ja, dat is ook goed om rekening mee te
houden. Stel je hebt iets ja, of dat dat niet mogelijk is.
I: Euhm.. waar denk je dat rekening mee gehouden moet worden zodat het echt voor de
mentoren ook echt praktisch bruikbaar is, wordt?
G: [Denkt even na]. Ik denk dat het een goede plek moet krijgen binnen eh, binnen het digitale
netwerk, maar dat kan. Want al die ik-boeken hangen onder de kennisbank en in principe kan
iedereen daarbij dus het gaat ook over kan je het vinden. Dat is wel belangrijk om dat ook in
bijvoorbeeld een voorwoord op te nemen. Dat eh dat dat, maar ja als je het gevonden hebt dan weet
je, dan heb je het er al af gehaald. Maar dat is wel de plek waar, waar het zou moeten hangen zeg
maar. Wat we ook steeds zeggen van daar kan je de materialen vinden.
I: Hm hm.
G: Dan kan je ze gewoon uitdraaien.
I: Ja. Ja want wat we soms wel bij een paar mensen al gemerkt hebben is dat ze het toch lastig vinden
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om te vinden op de een of andere manier. Dat eh, eh, dat ze toch denken het zou hier ergens staan
maar waar precies weten we niet. Dus we dachten misschien als je één exemplaar in de kast kan
zetten ofzo, dat je daar inderdaad in kan verwijzen waar ze..
G: Ja maar ik vind dat ook wel iets voor de teams zelf.
I: Eigen verantwoordelijkheid?
G: Ja, eigen verantwoordelijkheid. Je kan niet alles, en als het digitaal is en je kan het digitaal vinden
zeg maar en als je het niet kan vinden kan je het aan je collega’s vragen of aan je
behandelcoordinator of aan je arts, kan mij het schelen.
I: Hm hm.
G: Ehm.. en ik kan mij voorstellen dat als een team zegt van ja wij hebben erg veel te maken met, op
een bepaald moment zal een team zeggen ja binnen die ik-boeken, wij doen vooral deze, deze en
deze. Ja draai er een aantal standaard uit dan, leg ze neer.
I: Ja. Hm hm.
G: Er is niemand die daarover valt.
I: Ja ik wou zeggen, want onze laatste vraag die sluit daar wel een beetje op aan. Want we hadden
ook: Waar denk jij dat er rekening mee moet worden gehouden zodat het ook écht gebruikt gaat
worden door de teams. Dus niet dat uh wij straks iets ontwikkelt hebben, wat ergens terecht komt en
niet ingezet gaat worden.
G: Hm. Eén het moet vindbaar zijn, daar hebben we het net over gehad. En het tweede gedeelte is
dat het ik-boek een substantieel onderdeel moet zijn van het totale behandelpalet wat je draait op de
groep.
I: Hm hm.
G: Uh en ja dan heb je gewoon nodig dat het ik-boek een plek heeft bijvoorbeeld binnen de
mentorcontacten, daar moet een behandelcoordinator op sturen. Dus als je zegt wij willen dat het echt
gebruikt wordt dan moeten ook de randvoorwaarden kloppen. En dat mentoren ook apart de tijd
hebben om apart tijd door te brengen met het mentorkind. En volgens mij voorzien de roosters daar
wel in en ook de aansturing op de groep.
I: Ja want we hadden inderdaad wel opgevangen dat als er zeg maar hectiek is op de groep of als er
iets is, dan is het psycho-educatiemoment tussen mentor en kind wel één van de eerste dingen die
euh…
G: Die sneuvelt.
I: Ja, die sneuvelen inderdaad. Maar goed daar ben je nooit op voorbereid hoe dat euh, gaat lopen.
G: Nee maar dat is natuurlijk de hectiek vanne ja, als er één gaat, je moet al met twee ehh
vastpakken. Nou we hebben heftige groepen dus er wordt veel op afgezonderd.
I: Ja.
G: Veel gefixeerd, nou dat moet je al met twee doen. Blijft er één achter voor de groep. Dat is niet de
over, over uh, euh, overlaad zeg maar aan personeel zeg maar.
I: Nee, nee.
G: Individueel mee bezig te blijven.
I: Nee, nee, dat snap ik inderdaad ook dat, dat euh gewoon, dat, dat zo werkt ja. Opzich heel logisch.
G: Opzich is het wel ingebed in het totaal behandelpalet.
O: Is dat bij elk kind zo of gana ze daar ook per behandeling naar kijken of een kind inderdaad die
psycho-educatie hoort te krijgen.
G: [Denkt even na]. We zijn net verhuist, dus die twee, kei en bron zeg maar. En je merkt dat nu
eigenlijk alles weer vanaf de grond af optrekken. Toen we in Oosterbeek zaten, toen hadden we
eigenlijk 9 maands opgename, de eerste drie maanden observatie, uh en uh soort spel- en
taalstimulering euhm.. vervolgens deden ze SOVA-training. De SOVA- training greep terug op dat wat
er in taal en spel gedaan is. Zodat je het taalgebruik binnen je SOVA, had je al een keertje, beetje
gehad zeg maar. En leren spelen is natuurlijk hartstikke belangrijk.
I: Hm hm.
G: En bij SOVA ga je beetje toneelspelen, dus je kan op een gegeven alvast beetje voorkappen en dat
heeft natuurlijk te maken met conreet maken, voorstructureren, vereenvoudigen, kleinere stapjes.
Hadden ze die SOVA- training gehad, deden we nog zelfcontrole als dat nodig was. Dat waren zeg
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maar de uhh beetje de training-/therapie- achtig traject op de groep. Onderliggend werd dat ik-boek in
het mentorcontact gebruikt. We hadden, eigenlijk had alles wel zo zijn plek, nou dat moeten we hier
even opnieuw uitvinden.
O: Ja, precies.
G: Maar dat geldt voor Kei en Bron, niet voor Vlam en Golf.
I: Nee.
O: Maar het is dus wel gewoon zo dat elk kind, volgens mij heb ik ergens wat opgevangen dat dat niet
altijd zo is, dat elk kind gewoon echt zijn psycho-educatietraject heeft.
G: Nee.
O: Tijdsbehandeling.
G: Nou ja als je zegt van er is een mentorcontact en in dat mentorcontact moet dat aan de orde
komen, kijk je hebt wel zes maanden.
O: Ja.
I: Het was een uh een behandeldoel hebben we begrepen dat voor sommige kinderen psychoeducatie een behandeldoel is, wordt, en voor andere kinderen niet.
G: Ja dat kan, dat kan.
I: Want daar ligt dan het verschil
G: Wordt dan individueel bekeken.
O: Ja.
G: In principe kan ik mij voorstellen dat als je op de poli zegt van ‘Hé dit is een kind met ADHD en
oppositioneel opstandig gedrag en het zit thuis heel krakkemikkerig in elkaar euh die trekken het niet
meer en die moeten we opnemen, dat ze op de groep nog wel gaan uitleggen middels die ik-boeken
psycho-educatie. Dus wat is ADHD, wat is oppositioneel gedrag, wat is een licht verstandelijke
beperking?
I & O: Ja.
G: En hoe werkt dat nou bij jou.
O: Ja.
I: Ja, dat is wel duidelijk ja.
G: Dan kan je die ik-boeken inzetten en kijken welke bladen gebruik ik eruit en een apart mapje
maken voor de kinderen en alles erin stoppen.
O: Ja.
I: Ja, dat is wel leuk. Dat het zo eh..
G: Dit is de bedoeling
I & O: Ja.
G: En eh je bent er natuurlijk niet altijd bij of de mentor ook goed uitvoert wat is afgesproken.
I: Nee, want ze zijn wel redelijk vrij in de invulling uiteindelijk toch?
G: Hm… nou kijk als je natuurlijk binnen je behandelplanvergadering met ouders afspreekt, we geven
psycho-educatie over ADHD en ODD, eh dan moet je dat wel doen.
I: Ja.
G: Dus daar zijn ze niet zo vrij in. Alleen op welk moment en hoe, daar zit wel weer een vrijheidsgraad
in, eh daar kunnen ze zeker redelijk zelf invullen. Alleen we hebben natuurlijk niet veel stokken achter
de deur als ze na een week of zes zeggen: Ja ben ik niet aan toegekomen, elke keer zo hectisch
geweest. Dat kan je niet controleren. En nou zullen ze dat op deze onderwerpen niet zo snel doen
maar dat is wél vaak aan de orde op het moment dat ze zeggen van pak seksualiteit nog eens even
op met zo’n kind. Dan zie je heel veel meer.
I: [Lacht].
O: Dat is meer de eh..
G: Ja hoe doe ik dat en dat doe ik niet
O: Ja precies.
I: Ja voor sommige komt dat…
G: Nee dat komt niet zo, en dan kom je wel tot de conclusie dat ze weken later en ja dan hebben ze er
nog niet naar gekeken.
I: Niet iedereen voelt zich daar blijkbaar helemaal happy bij.
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I & O: [Moeten lachen].
G: Nee.
O: Is ook altijd beetje zo van gevoelig onderwerp geloof ik, ja.
I: Het is maar net hoe je daar inderdaad mee bent opgegroeid, hoe normaal het is denk ik om over
bepaalde dingen te spreken of niet. Voor iedereen heel persoonlijk.
G: Ja.
O: Ja.
I: Ik zit even te denken over de vragen want ik heb geen vragen meer, we zijn er door heen. Ik weet
niet of jij nog iets eh wil aanvullen of wilt vragen?
O: Nou volgens mij hebben we in ieder geval dat we met deze vragen wel onze deelvraag kunnen
beantwoorden.
I: Hm hm.
O: Dus nee.
I: Of jij, misschien Eddie nog eh iets? Want anders stel ik voor om gewoon het interview af te ronden
en dan zetten we hem uit en dan eh hebben we daarna nog wat andere punten. Geinterviewde: Is
goed.
I: In ieder geval bedankt.

Interview participant 5
Datum:
Tijd
I (Interviewer):
G (Geïnterviewde):
O (Observant):

13.00 – 13.30u
Sascha Vink
Lotte van Haren

I: Ja nou we hebben het inderdaad in de e-mail al een beetje uitgelegd, wat we ongeveer gaan
vragen. Nou heb ik hier zeven vragen die gaan dus allemaal over uh wat past bij de doelgroep Licht
Verstandelijk Beperkt, over aspecten van angst en over wat volgens jou een passende vorm is voor
psycho-educatie. Ik weet niet, heb je toevallig nog vragen, zo vooraf? Oh ja, het misschien handig om
af te stemmen. Hoeveel tijd heb je er voor uhm.
G: zo kort mogelijk.
I: Zo kort mogelijk
G: het is behoorlijk onrustig op het moment. Daarom heb ik nog niet gegeten. Maar uhm, als het in
een half uur zou kunnen lukken om klaar te zijn, dan zou ik dat heel prettig vinden.
I: Ja, nee, prima. Dan gaan we dat gewoon proberen en dan gaan we ook maar direct van start.[Kijkt
naar Lotte] Heb jij nog dingetje die je van je hart wil?
O: Nee nouja, ik zit hier meer een beetje bij als observant en ik zal misschien inspringen waar uh
nodig. Maar Sascha neemt het voortouw.
I: Voortouw. Precies. Ja, uhm, even kijken. De eerste vraag gaat over de uh even kijken, de doelgroep
LVB. Wij hebben een Richtlijn erbij gehouden die al een beetje uitlegt van nouja, het is belangrijk om
hier en hier rekening mee te houden. Er zijn vier hoofdaspecten uit die richtlijn en die zij heel erg
van belang vinden en uhm, even kijken, als jij dan die vier hoofdaspecten bekijkt, van welke,
dat kunnen ze allemaal zijn, dat kan er ook geen een zijn, vind je dan dat er rekening mee moet
worden gehouden voor de groepen hier. En op welke manier?
G: Ja, uhm, [stilte] Het zijn allemaal elementen die extra nadruk vereisen bij LVB ten opzichte van bij
normaal begaafden. Uhm, afstemmen in communicatie is moeilijker, omdat je bij LVB vaker ziet, dus
daarom heeft het extra nadruk nodig, vaak ziet dat er verschil is in de uh, verschillende
ontwikkelingsgebieden.
I: hmhm.
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G: Dus dat je zowel moet nadenken over uh, stem ik nou emotioneel goed af, stem ik nou cognitief
goed af, stem ik nou sociaal goed af? Uhm, of dat verhaal klopt. Dat moet je bewuster doen. En je
wordt vaak op het verkeerde been gezet van pubers die dan uhm, door er als 17 uitzien, en eigenlijk
14 of 15 zijn maar vanwege hun verstandelijke beperking dus eigenlijk tegelijkertijd moet benaderen
alsof ze 8 zijn, maar wel op een volwassen manier. Ja, hoe doe je dat? Afstemmen communicatie is
best een lastige.
I: Ja
G: Dus je moet het wel jong brengen, maar niet klein kinderlijk. Dus je moet zorgen dat het begrijpelijk
is, voor een kind van vijf, in een taal van een volwassenen bijna, soms. En dat zijn hele lastige dingen,
want dat zijn we niet gewend.
I: ja.
G: Je bent gewend, je ziet iemand. Nou die ziet er ongeveer als 15 uit. En dan spreek je automatisch
op een bepaald niveau aan.
I: ja.
G: En dat moet je uit elkaar kunnen trekken. En dan moet je bij LVB wat meer dan bij anderen.
Concreet maken van de oefenstof. Dat gaat uhm, bekend is ook bij LVB’ers dat die het kan helpen om
andere leerstijlen te gebruiken.
I: ja
G: omdat ze gewoon moeite hebben om te leren. Kan het helpen om andere ingangen te maken.
I: en welke dan…
G: dus gebruik maken van plaatjes, gebruik maken van herhaling. En uhm, en dat werkt ook. Oefenen
en rollenspellen zijn dus ook effectief daarin. Dus als je iemand dus laat oefenen, datzelfde als
vroeger, daarom werkt PMT ook zo handig en dat is bij creatieve therapie denk ik ook zo. Dat zijn
middelen die gewoon als je dat allemaal op een passende manier zegmaar, dan heb je meer ingangingangssmogelijkheden en dan heb je dus vaker kans dat je raak zit.
I:”Ja precies.
G: Dus is het grootste verbeterpunt wat je kunt zien. Hetzelfde geldt voor voorstructureren en
vereenvoudigen. Uhm, inderdaad, hoe duidelijker en hoe simpeler , uhm, hoe beter het te onthouden
zal zijn denk ik. Maar ook weer niet op een, sommige mensen denken dat vereenvoudigen betekent
dat je overal –tje achter zet.
I: oh ja!
G: Maar dan ben je aan het betuttelen en dat is nou juist, dan krijg je het om je oren, want dan neem
je iemand niet serieus.
I: ja ja.
G: daar gaat het bij hun er helemaal niet om. Het gaat om de afstemming weer in de communicatie.
I: ja ja.
G: En het… aan een positieve leeromgeving is denk ik ontzettend belangrijk, want heel veel mensen
met een verstandelijke beperking hebben gemerkt uh waar ze ook zijn dat ze onderaan bungelen en
het toch niet goed genoeg kunnen en anderen doen het beter. Dus als je het gewoon eens kunt leren
dat ze er gewoon mogen zijn en ze het gewoon kunnen en dan… dus daarom herken ik me in alle vier
de dingen wel.
I: ja. En als je dan kijkt naar uh bijvoorbeeld de manier waarop dan psycho-educatie wordt gegeven of
zou moeten worden gegeven, welke zouden er dan daar het beste in uhm, nou als je bijvoorbeeld
kijkt naar het ik-boek, uhm, daar het beste in kunnen worden geïntegreerd?
G: Ik denk dat afstemmen in communicatie, dat kun je als opdracht meegeven dat ze dat moeten
blijven doen, maar je kunt niet in je boekje afstemmen.
I: Nee
G: Dus dat is een medium waarin je, een methode, een medium dat je vastlegt. Wat niet flexibel is.
Dus degenen die het overbrengt moet dat moet daar op letten. Concreet maken van oefenstof, kun je
wel doen. Kun je heel goed, kun je echt heel goed handvatten in geven. En uh, oefenen en uhm, een
rollenspel, daar denk ik dan aan. Maar het kan ook een uhm, via een computerspel, of weet ik veel.
Dat kan via allerlei media daarvoor gebruiken. Voorstructureren en vereenvoudigen, dat is wat je bij
uitstek ook kunt doen, met je uhm,
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I: psycho…
G: met je ik-boek.
I: oh, met je ik-boek ja.
G: en die veilige en positieve leeromgeving. Je kunt vooral duidelijk goede positieve feedbackloops
daarin gebruiken. Daarin zetten. Dat je uh, degene die het geeft, zoals die het, zegt: oké, geef een
compliment, of uhh pak vooral dat wat goed gaat. Dat soort instructies kun je wel geven. Maar dat zal
ook vooral afhankelijk zijn van wat diegene om gewoon inderdaad open en samen en je kunt het wel
neerzetten.
I: ja ja precies.
G: je kunt de houding wel instrueren, maar niet uhh…
O: een competentiegerichte manier van werken.
G: dus je kunt inderdaad wel competenties verweven in je uhh het ik-boek denk ik. Maar het
makkelijkst is uh, het concreet maken van oefenstof en het voorstructureren en vereenvoudigen. Die
zijn denk ik het duidelijkst vorm te geven in uhm…
I: Oké. Uhm, dan springen we eigenlijk direct over naar de angst. Uh, want welke aspecten van
angst zie jij terug bij de kinderen op de behandelgroepen?
G: welke niet?
I: [lacht] Dat zou je kunnen opnoemen, als dat een korter rijtje is.
O: [lacht] Nee… nee.
I: wel veel aspecten als ik het begrijp?
G: het komt erop neer dat dat dat mensen zijn net als jij en ik, die dus ook snel angst hebben, net als
jij en ik. Alleen zij hebben het dus weer uh… dat mensen vaak misbruik maken van ze omdat ze niet
zo slim zijn of uhm, een voorgeschiedenis hebben waarvan we zeggen van ja: als ik dat zou
meemaken zou ik ook wat minder vertrouwen hebben. Dus dan ben je al wat angstiger.
I: ja
G: die minder overzicht hebben over situaties en dus ook makkelijker het overzicht verliezen en bang
worden. Maar uh, ik word ook bang als ik verdwaal. Maar zij verdwalen toch wel iets sneller dan ik.
I: ja, ja, precies.
G: Uh, die sociaal vaak hebben gemerkt dat ze eruit liggen dus ook bang zijn voor om daar weer of
zich opblazen. En dat fobische zie je ook. Die eigenlijk bang zijn en erop slaan. En uhm, dat soort
dingen zie je gewoon. Paniekstoornissen zie ik wat minder vaak. Dat heeft meer met de populatie te
maken denk ik, met dat ik op de kliniek zit eh werk. Uhm. En dat je vaak de focus hebt op andere
dingen., Maar ik denk dat fobieën en paniekstoornissen niet per se minder op de of juist wel meer
voorkomen. Dat weet ik niet. Ik zie ook veel veel angst vanuit het overzicht verliezen wel. En dat kan
dus ook gaan over bang zijn dat er geesten zijn en en, dat zie je op latere leeftijd nog eigenlijk bij
kinderen nog…
I: zo’n leeftijdsadequate… ja, ja precies. Maar dat zie je dus bij…
G: het ook maar wat anderen erover denken. Je moet zelf, soms denk ik: is dit nou jong kinderlijke
angst in een volwassene die eigenlijk, dat kan dan iets zeggen over zijn emotionele ontwikkeling.
I: ja ja.
I: heb jij nog vragen [kijkt naar observant]
O: nee.
G: Hmm, meer uhm, angst, traumatische angst zie ik vaker. Denk ik. Want het is een kwetsbare
groep, dus makkelijk misbruik, seksueel en fysiek misbruik. Ja.
I: ja.
I: en als je dan kijkt naar het ik-boek, of… de psycho-educatie die we gaan ontwikkelen. Uh, welke
aspecten zouden dan van belang zijn om terug te laten komen in psycho-educatie?
G: Uhm. [lange stilte] Dan gaat het denk ik om dat ze weten wat angst is. En wat gezonde angst is. En
en, overmatige angst. Uhm, [lange stilte] en dat angst dus kan helpen. Ja, daar zou ik ze een beeld
van willen meegeven. Hoe angst in je lichaam kan kan werken. Uhm. Oefeningen doen. Dat we leren
dat door over situaties anders te denken, je meer of minder bang kunt worden in die situatie.
I: een beetje meer uh de cognitieve gedragstherapie?
G: ja, dat je wel alle elementen daarvan erin kunt verwerken.
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I: de helpende gedachten enzo?
G: ja. Uh, ik zit even te denken. Ik probeer ’t even… voor je het weet maak je het veel te breed en veel
te groot.
I: vooral, we horen wel terug dat de hele echte angststoornissen echt zelden terugkomen op de groep.
G: ja, je ziet ze vaak in een mengvorm.
I: ja, dus bepaalde aspecten van angst kun je dan wel belichten waardoor je misschien al wel sneller
verschillende stoornissen hebt en dan kunnen de mentoren zelf beslissen van nouja, dat past wel of
niet bij het kind.
G: hmhm, dus wat je bedoelt is je gaat bijvoorbeeld een stukje van uitleg kunnen geven over
verschillende vormen van angstproblemen die er zijn. Je hebt mensen die van … bang worden of
mensen die uh, anticipatieangst die je meer hebt, bij de sociale fobie en bij de gegeneraliseerde
angststoornis.
I: ja mensen die bang zijn voor een lift of een hond of zo. Ik weet niet. EN dan kun je misschien, uhm.
O: dat je voorbeelden noemt van waar je eigenlijk bang voor kan zijn.
I: waar ben jij dan bang voor? En dan kun je aankruisen of…
G: ja dat zou je kunnen uitwerken. Of uhm, Want je hebt dus de piek, je zou kunnen zeggen…
degenen die ’s nachts in bed liggen piekeren en dat kan dan soms gaan over hoe gaat het morgen en
hoe moet het allemaal? Maar dan bedoel ik meer de piekeraars in de zin van uhm, het terugdenken
en het trauma-achtige verhalen. Je hebt degene die inderdaad van: oh je, ik moet zo naar buiten,
maar ik moet dit nog doen, maar straks gaat dit niet goed. Dit is de anticipatieangst en de sociale fobie
en de gegeneraliseerde angststoornis die je dan meer hebt. Uhm. Dat je bang bent ook, een soort van
trauma, dat je heel erg alert bent en dat het veel energie kost. Maar dat hoort meer bij het vorige
stukje denk ik.
I: ja.
G: dat zijn elementen die
I: die zou je zelf wel terug uhhh…
G: ja, en dan zou je dat een beetje in het ik-boek, dat is ook oorspronkelijk het idee dat het ik-boek
helpt om jezelf te verkennen. Een beetje. En dan zou het ook kunnen helpen, als degene zichzelf een
beetje kent, dat de sociotherapeut een beetje snapt hoe die angsten werken. Dus dan zou je
inderdaad richting kunnen gaan van uh, wat merk jij het meeste, hoe werkt dat bij jou?
O: we hadden inderdaad ook teruggekregen dat de lijn tussen psycho-educatie en echte behandeling
zegmaar dat die lijn er wel moet zijn. Dat je niet teveel meteen naar de behandeling gaat. Dat is
natuurlijk niet het doel van de opdracht. Dus daar zijn we ook wel voor aan het waken, dat we niet
teveel richting behandeling gaan.
G: hmhm
I: ja, precies, dan heb je natuurlijk de bewustwording van als iemand…
I: maar wel dat een kind wel leert van oh ja, oh misschien heb ik inderdaad ook wel last van angst
want ik vind het heel eng om in een lift te stappen ofzo. Dat je door opdrachten ofzo wel bewuster
wordt van jezelf ofzo.
O: ja nou, kleine opdrachten… denk ik dat kan. Van hey, probeer dat eens als blijkt van hey dat vind ik
spannend uh, dat je daar samen iets met de mentor samen wat mee gaat doen. Maar dat niet te
groot… of dat exposure… of hoe heet dat?
I; exposure in vivo
O:Niet te extreem.
I: Nee, nee, want dan is het behandeling.
G: nee dat klopt. Maar dat je wel dat een kind leert dat het zou kunnen helpen om stappen aan te
nemen. Niet dat je dat niet kan doen, maar wel dat het kan helpen om stap voor stap iets…
I: uhm, zijn er nog andere punten waarvan jij vindt dat rekening mee moet worden gehouden bij
het ontwikkelen van psycho-educatie bij angst?
G: uhhh… [lange stilte] niet dat ik zo één twee drie weet.
I: ok.
I: oké nou. En dan over de psycho-educatie zelf. Uhm, welke vorm denk je dat het beste
aansluit bij de licht verstandelijk beperkte kinderen en jongeren.
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G: kan ik kiezen?
I: nou bijvoorbeeld schriftelijk, digitaal, een spel… je had het er net ook al over dat er verschillende
media zijn, ook spelletjes en digitaal en zo.
G: ik zou zeggen, als je een tekst aanbiedt, doe dan niet alleen maar tekst, maar er doe er ook
plaatjes bij. En uhm,
I &O: [lachen]
I: sorry. Plaatjes. ..
G: ja, plaatjes en schema’s. Veel herhaling. Uhm. En dan niet op een kinderachtige manier, maar:
oké, je hebt dus nu geleerd dat… dingen terug laten komen. Uhm, praktijkgeree… ik denk dat er wel
oefeningen in kunnen staan. En ik denk ook dat je… dat het helemaal mooi is, dat je als je het
spelenderwijs bij wijze van spreken via een computerprogramma-achtig uhh, dan heb je de interesse
in ieder geval makkelijk te pakken.
I: ja, maar denk je dat het bijvoorbeeld ook haalbaar is, stel stel als ze inderdaad iets digitaals
ontwikkelen voor de behandelgroepen Vlam en Golf. Zijn daar de computers bijvoorbeeld voor, of zou
dat moeten worden aangeschaft?
G: er zijn computer, ik weet niet of ze uhm er genoeg hebben… ik weet wel dat ze uh, ja, volgens mij
zit er wel gewoon geluid op. Ik zie ze regelmatig met een koptelefoon op zitten. Dat het wel bestaat. Ik
weet ook dat ze uh, vanuit Astrix is dat geweest, een aantal sociotherapeuten rondom ADHD een heel
psycho-educatiefs te maken. Met ook bekende Nederlanders erbij betrokken. Dus dat is een
GIGANTISCH project geweest, denk ik. Dus ik weet niet of het in die zin realistisch is. Maar er zullen
zeker elementen in zitten die interessant zijn om zo even na te gaan.
I: ja, nee, precies. We hoorden bijvoorbeeld van Eddie, want we hebben daar ook al een interview met
hem gehad. Die zei van ja, misschien is het ook wel leuk om dus een koppeling te maken naar dus
inderdaad op papier en daarnaast uh bijvoorbeeld een link naar Youtube en dat je dan stukjes van, hij
had het over Jochem Meyer hè, met ADHD [kijkt naar observant], uhm, om daar passende filmpjes
ofzo eh bij te vinden zodat kinderen op die manier eh meer bewust worden van bijvoorbeeld angst.
G: Je hebt ook soms heb je ook uhm, spellen, die in een uh… spelen. ik weet niet of ze specifiek zijn
rondom angst. Ik denk het niet.
I: Heb je een voorbeeld van zo’n spel?
G: Uhh, ja… [staat op en loopt naar de kast].
I: kijk nu komt het.
O: spelletjeskast.
G: dit hebben we dus nog nooit gebruikt [pakt een nog ingepakt spel]. Dit zal ongetwijfeld zoiets zijn.
I: ik zie allemaal plaatjes of uhh.
G: kom, we maken hem open.
I: [lacht]misschien gebruik je ‘m dan ook sneller.
G: ik zal ‘m sowieso niet gebruiken, maar misschien gebruiken ze ‘m op de groep wel. Dit is niet zo
zeer de psycho-educatie zelf, maar wel inzetbaar.
I: ja, precies.
I: [pakt de handleiding uit de doos] nou, ook in alle talen. Da’s misschien ook wel. Oh, het zijn hele
grote platen [pakt een hele grote plaat uit de doos].
G: zegt iets in het Duits.
I: als je hier nou naar kijkt, zou dit dan geschikt zijn voor kinderen met een licht verstandelijke
beperkingen? Omdat het… juist wel moeilijk is om bij elkaar emoties te herkennen.
G: ik denk dat ze dat juist wel goed…
I: leuk. Het is misschien wel leuk om ze er in ieder geval op te attenderen dat dit soort dingen bestaan.
O: hij is al uit het plastic [lacht]
I: hij is al uit het plastic. Nu inderdaad nog uhhh…
G: Het is al heel vaak het probleem met het bestellen. Want niet alles is opgehaald. Dus dat is… skills.
[bladert het boekje door] Activitäten.
I: Ja [lacht] precies, in het frans en het duits.
G: Nee, nou het volgens mij dan ehm, dat je, omdat je aan de hand hiervan euhm, in meest inzicht
krijgt van verschillende beroepstaak, dat is het vooral.
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I: Jah.
G: Dus wat denken die en wat dan is het als ware aan een autismeverhaal plakt, dan kan het wel.
I: Jah. Ja is wel leuk als hulpmiddel ook sowieso.
G: Jah. Dus opzich je gaat dus wel in de visualiserend iets vasthouden.
I: Jah.
G: Maar wanneer heb ik hier nog meer gebruikt. Euhm… ik heb met een kind wel eens tijdens mijn
opleiding een spel gespeeld, meer psycho-dynamische hulpverlening, en.. opdrachten geven om ste
beurt. Was een soort ganzenbord.
I: Hm, ja.
G: en je kreeg een opdracht en dat ging vaak over gevoelens. Heb jij wel eens, herken jij dit en uhm
dat hielp wel om gewoon elkaar wat te leren vertrouwen en wat uhm, uhm dus er zijn spellen voor die
je verder kunt gebruiken om, om euhm, in therapie, maar dit is meer in therapievorm, maar daar zou
psycho-educatief ook voor kunnen dat je ehm, ehm, eh, dat je daarin ehm vragen hebt over angst of
dingen kunt bespreken over angst. Denk dat dat best kan bestaan.
I: Ja, is wel leuk. Misschien kunnen we dat wel een beetje uitzoeken of er iets over staat…..
G: Maar het is wel heel anders dan een ik-boek.
I: Ja. Het kan wel op bij een bepaald thema van angst eh, dat je dat als opdracht krijgt ofzo. Ik denk
dan maar even hardop. Oké, dat is, is wel leuk.
Euhm, en als je nou kijkt naar psycho-educatie en euhmm waar rekening zou, mee moet worden
gehouden om het voor de mentoren praktisch bruikbaar te laten zijn.
G: [Laat stilte vallen] Nou dan is het meest handige voor de mentoren: hier heb je een dvd, ga maar
kijken. Euhmm, maar is het weer, euhm, interessanter weer voor de mentoren om het in een
samenwerkvorm neer te zetten zodat ook iemand niet alleen maar neerschets maar ook kan, meteen
kan overdragen aan de sociotherapeut.
I: Jah.
G: Dat je samen een beetje een zoektocht erin hebt. Dus daarom vind ik de ik-boeken zoals ze, zoals
ik ze ken, vind ik ze eigenlijk wel heel prettig. Dat je daarmee ook opbouwt van Hé dit ben ik en er
zitten elementen in, dus, op dat moment zitten er, ik ken ze niet helemaal uit m’n hoofd.
I: Hm hm.
G: Maar dat je een tekening van jezelf maakt, of dat je plaatjes erin doet, of, of, dat het iets eigens
wordt.
I: Ja, ja precies ja.
G: Dat helpt altijd, dat je het eigen maakt.
I: Hn, jah.
O: Ja als je een DVD kijkt is dat natuurlijk lastiger…
G: Ja
O:…want dat is…
I: Niet echt interactief.
O: Nee inderdaad en als je het hebt over misschien ervarend leren en eh dan is dat moeilijker denk ik,
aan de hand van een DVD.
G: Jah. En zo is een boek misschien, of een werkboek misschien, juist wel weer beter.
O&I: Jah.
G: Ik weet niet of daar onderzoek naar gedaan is. Ik weet dat de interesse van een DVD bij kinderen is
van ‘Oh, een DVD?’, waarom moet ik weer in m’n werkboek? Maar uiteindelijk wat ze opslaan, zou wel
eens het tegenovergestelde kunnen zijn.
I: Jaa, precies. Ja wat ik al wel, of wat wij al terug hebben gehoord is dat mensen ook zeggen ja je
kunt wel als je samen die opdracht erbij pakt dan kun je daar ook over praten en anders is het
inderdaad ja, dus de interactie mist…
G: Ja.
I: …dan merk je denk ik ook minder snel van oh hij krijgt het mee, of hij begrijpt het niet of zo
G: Hm hm.
I: Ja, denk ik.
O: Het afstemmen.
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G & I: Jah.
I: Euhm en als je dan ehhh kijkt naar ehm hoe of, hoe de psycho-educatie dan daadwerkelijk
gebruikt gaat worden of kan worden, wat is daar dan voor nodig? Mmm… ja, uhm… Waar wij
rekening mee moeten houden zodat het in ieder geval iets maken wat niet ergens in een laatje beland
ofzo.
G: [Denkt na] Euhmm.. mensen moeten weten wat er is, daar begint het mee.
I: Hm hm.
G: dat is ook waar je het kunt vinden, het gespreksmoment begonnen waar uhm dat is waar wij het
ook al over hebben gehad, dat er al best wel een hoop ik-boeken LVB zijn maar dat sommige mensen
het gewoon niet eens weten.
I: Ja.
G: Dus dat dat van belang dat dat uhm en dat je inmiddels wel op Lex staan die, de eh, de, de
database van Karakter.
O: Hm hm.
I: Jah.
G: En dat het ook wel, ehm, meer bekender wordt. Maar dat is één. Verder moet je er alert op zijn van
hé is dit kind angstig en wat heb je dan aan, dus eigenlijk zou je willen zeggen dat het gewoon in het
zorglijn gezet wordt.
I: Jah. Maáár.. hoe krijg je dat dan in de zorglijn?
G: Euhm… dat is een goeie.
I: Want dat gebeurt denk ik niet zo snel. Of tenminste…
G: Nee en dat heeft ook te maken met dat Karakter zich aan het omvormen is tot het werken in
zorglijnen. En ehm, dat we binnen eh LVB ook willen dat er, dat LVB wordt één zorglijn, maar daar
zitten eigenlijk binnen zorglijnen nog wat specificeren waaronder angst en stemming en dat eigenlijk
wil dat je bij, en ik denk dat de ik-boeken daar wel goed bij vind passen hoor, maar in de brede zin.
Dat je, dat je voor angst en depressie een ik-boek hebt. En dat je, die dingen zijn allemaal worden of
zijn uitgewerkt zeg maar, net zoals jullie ermee bezig gaan.
I: Jah.
G: En dat je die gewoon dalijk, in eh, kunt beschrijven, of, of beschreven producten, dat je ook toepast
op een groep, of bij een therapie of bij een het hoeft niet eens op een groep te zijn natuurlijk….
I: Nee.
G: Maar eh, eh. Als je het daaraan kunt hangen, als je kunt zorgen dat er dáár gezegd wordt bij een
angststoornis wordt er psycho-educatie gegeven door een, een systeemtherapeut of een
ouderbegeleider en, ehm, naar het kind toe wordt het ik-boek doorgenomen, nou dan sta je heel
stevig.
I: Ja.
G: Denk ik.
I: En als je dan….
G: Dus dat is voor een hoger plan dan jullie…
I: Jah.
G: Maar dat is wel een aanbeveling die je zou kunnen doen.
I: Ja, precies, ja.
O: Ja een aanbeveling.
I: En voor de rest is het dus eigenlijk belangrijk….
G: Aanbeveling je doet.
I: Nou nemen we gewoon copy-paste aanbeveling.
G: [lacht] ja.
I: En dan dus voor het team is het belangrijk dat ze weten dat het er is.
G: Jah, en dat het dus ook makkelijk uhm,
I: Makkelijk vindbaar?
G: Makkelijk vindbaar en er nog een soort gebruiksvriendelijkheid inzitten denk ik.
I: Jah.
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O: Ja je moet er wel mee wíllen werken.
G: Ja.
O: Logisch.
I: Jah.
O: Ja, das best logisch.
I: Euhm, we zijn nu wel al door,door alle vragen heen. Heb je nog dingen die je genoemd, wil hebben
en die ik niet heb gevraagd?
G: [Denkt na] Euhm… mmm…mmm… [denkt na] ik denk euhm.. nee ik zit even te denken, maar dan
moet je zelf kijken hoe of je dat gaat doen. Ik weet dat als je eh, eh, op een hele frisse manier kunt
brengen…
I: Ja.
G: Dan heb je, een stuk van de, op de m m manier van anders dan heb je de kans dat je makkelijker
aangegrepen wordt, want dan kunnen mensen makkelijker…?.... of dan oja dit is het volgende ikboek.
I: Hm hm.
G: Eigenlijk niet eerlijk vind ik, want ik vind het systematisch uitwerken van zo iets als een ik-boek, en
ik vind gewoon als je een arsenaal hebt staan aan dingen van die vinden we eigenlijk nog belangrijker
dan wanneer iets wat hip en fris is maar heel anders is dan de andere, dan dat je ook weer heel snel
vergeet. Dus ik weet even niet goed wat je, ehm, wat je daarmee, ehm, wil. Maar uhmmm [denkt na]
I; Maar euhh.. die frisse manier euhmm….
G: Ja.
I: Dus dat er gewoon.. denk ik dan, gewoon echt zeg maar, appetijtelijk uit ziet om mee te werken of,
of, of, heel vernieuwend of…
G: Euhmm…. Ik denk dat het helpt als je, eh.. ik denk dat de methodiek die je doet niet zo zeer een
heel vernieuwende is, ik denk dat het juist is aansluiten bij, en dat is iets wat eigenlijk al veel eerder
had ontwikkelt had mogen worden, iedereen weet zo ongeveer wat je erin zou willen hebben.
I: Ja.
G: Maar, ‘t is er niet. Maar ik denk wel dat je, euh, waar ik-boeken wel eh, eh, die kunnen qua wat
voor plaatjes dat je gebruikt, of qua vorm, dat dat wel eens wat frisser en wat meer richting euh,
tegenwoordige tijd in plaats van de… ik zit even te denken, kijk er is een heel verschil
O: Plaatjes uit 1880
G: Ja.
I: [lacht]
O: En plaatjes uit 2013.
G: Ja, euhm.. als ik een voorbeeld kijk. Euhm.. waar heb ik die. [pakt map met plaatjes erbij] Waar ik
soms nu nog mee werk, dat zijn dit soort plaatjes, nou die zijn nog wel erg gedateerd en slecht
gekopieerd en dat soort dingen, maar euhm, jah, zo zit je niet meer in de klas.
I: Nee.
G: En zo zit je niet meer aan tafel.
O: Echt van tegenwoordig .
G: Ja, en daarmee als je, als je het gewoon in de recente tijd aansluitend, maakt het ook alweer
aantrekkelijk en passend bij want uiteindelijk wil je iets iets, ja iedereen heeft angst en iedereen heeft
eh, daar wel eens mee te maken en met eh. Kijk ik zo het sociaal als je het over sociale fobie achtige
angsten hebt dan zou ik het koppelen, dan zou je kunnen kijken op, op het gebruik van je eh hoe het
het, het whatsappen en de eh, daarmee community die je hebt.
I: Jah.
G: Iedereen kent dat je eh, moet uitkijken dat je er niet uitvliegt.
I: Jah
G: Vroeger was het zo, meer dat je dat deed op de soos. Maar volgens mij gaat niemand meer naar
de soos.
I; Dé soos!
O: De soos zeggen de jongelui?
G: Ik noem maar even wat wat er in me opkomt, maar..
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I: Ja.
G: Euh, ik zou opletten dat als je, euh, euh, dat je daarin ook het eigentijds houdt.
I: Ja, dus het moet echt wel, passen bij nu.
G: Ja.
I: Ja.
O: En bedoel je qua frisheid ook als je…
G: Dat maakt het al fris.
O: …kijkt naar het product, maar bedoel je ook ehmm, qua aansluiting bij de eh, mentoren,
sociotherapeuten dat zij, ze kunnen ook denken daar is weer zo’n boek en ja, dat hoeft van mij niet zo,
dat je hún enthousiasmeert waarom dit boek ehhh wel…
G: Ja, maar ik denk ook dat daar sowieso wel vraag naar is…
O: Oke
G: … om zeg maar, om ze kunnen altijd wel weer op nieuw elke keer weer bedenken hoe of dat ze
aansluiting willen hebben, maar ik denk als jij daarin ehm, ehm, en dat zal voor jullie een beetje
zoeken zijn hoe je, dat je wel eh, verder gaat dan gewoon over ik ben bang zeg maar.
O: Hm hm.
G: Eh, maar eh echt, het helpt de verkenning in angst met daarin eh, goed neer te zetten, dan heb je
gewoon je meerwaarde eh, eh, dat het een leidraad is voor hun om…
O: Hm hm.
I & O: Ja.
G: Oké, ik ga met een kind praten, beginnen, maar waar begin ik eigenlijk over? En hoe, wat, wat is
een tweede stap? Wat eh, leg ik als eerste uit? En, en.. als je dát goed helder neerzet, in plaats van
dat je het brengt van ja je weet dat er zoiets is als floating en eh, eh exposure en VIVO.
I: Hm hm. [lacht]
G: Als je bang…
I: Ja.
G:.. wat je helpt is eigenlijk een verhaal door de angst heen maken, waarin je, waarin je,
sociotherapeut helpt aan een kind uit te leggen…
I: Ja.
G: …en dat begint met een stukje inleiding, en het begint met een stukje, en als je dat allemaal op
uitlegniveau doet..
I: Ja.
G: dan denk ik dat je een heel praktisch, bruikbaar instrument hebt.
I: Ja. Ja.
Ehhh, heb je nog even tijd want ik heb nog één vraag die we vergeten zijn te stellen, of die
misschien…
G: Ja, doe maar eentje.
I: Dat is namelijk over eh dat bij Karakter rekening of eh, dat er zeg maar een reikwijdte is in IQ bij LVB
van 50 tot 85.
G: Jah.
I: Dat vinden wij best wel breed. Hoe, hoe wordt daar rekening mee gehouden per kind, want,
bijvoorbeeld met psycho-educatie?
G: Uhm, ja, je probeert dat, je probeert dat individueel mee te nemen..
I: Ja.
G: …en er zit een groep verschil van je hebt een groep van een IQ van 50 hebt en heb je groep van
een IQ van 80, dat is een wereld van verschil…
I: Hm hm.
G: …die, die verstaan elkaar nauwelijks zeg maar.
I: Ja.
G: Euhm… [denkt na].
I: Ja, wat je dus…
G: Wat zou kunnen schelen, ehm, maar daar maak je jezelf ook wel weer wat kwetsbaarder mee, is
dat je eh, eh, zeg maar ik heb het ik-boek eerst leren kennen, het handige van een ik-boek was, je
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hebt een ehm, klapper dat is je ik-boek, en daar heb je verschillende modules in, die kun je
toevoegen, ik heb ik-boek ehh, ehm.. ik, ik weet even niet hoe ze allemaal heten maar eh, iets over
jezelf en ook nog….
I: De groep.
G: groep en ook over, maar dat je, als je met angst te maken hebt, kun je angst toevoegen, maar
misschien ook stukjes ervan zijn wat teveel voor je, ja wat, die kun je eruit weghalen, je zou dan ook
een, een, een verdeling, een vertakking in kunnen maken.
I: Jah.
G: en het moet dan al gauw veel ingewikkelder.
I: Jah.
G: Ehm….
I: Dus dan zou het…
O: Zoals Eddie het een beetje aangaf..
I: Ja een beetje..
O: Een losbladig systeem waar je dan kunt kijken, dit sluit wel aan…
I: Ja.
O: dit sluit aan bij dit kind en dit is misschien te moeilijk, dat kan je beter overslaan bij dit kind, maar
wel bij een andere toepassen.
G: Ja, want dan zou je gebruik maken van, van de verschillende vormen van tools die je in kunt
zetten. Of dat je een kind laat kiezen, zullen we het met een tekening doen? Of ga je een verhaal
erover schrijven?
O: Hm hm.
G: Of ehh, en dan ben jij diegene die de verschillende vormen die je zou kunnen gebruiken aanbiedt.
I: Ja.
G: Dat zou wel kunnen.
I: Ja, precies. En ook daar, daarmee hou je dus ook wel rekening met dus het IQ.
G: Ja. En dat kan betekenen nog de eh dat je niet intelligent te zijn en eh sluiten nog drie andere,
maar dan kun je wel meer aanbieden wat past.
I: Jah, jah precies. Ja, nou daar was ik wel benieuwd na. Heb jij, heb jij nog iets waar je…
O: Nee, ik heb geen aanvullingen of vragen.
I: Oke en, en jij?
G: Nee, ik ook niet, geloof het niet.
I: Ja, ja, nou wij gaan het inderdaad ehm, straks allemaal heel fanatiek verwerken en dan komt er dus
een presentatie waar je niet bij kan zijn..
G: Ja.
I: Ehh, ik weet niet of Sabine je nog gemaild heeft daarover?
G: Dat kan, ik heb nu op het moment denk ik 75 mails staan die ik nog moet bekijken.
I: Jah, jah.
[grapje + hard lachen]
I: Nee precies, nee we gaan, we willen eigenlijk wel gewoon je alsnog wel gewoon inlichten over wat
er uiteindelijk uit ons onderzoek gekomen is, dus dat wordt dan waarschijnlijk mondeling, samen met
nog iemand van…
O: Daphne.
I: Ja, Daphne van groep…
O: Bron, die kon er ook niet bij zijn.
I: En dan ben je gewoon een beetje van eh, van de resultaten. En dan zie je uiteindelijk dus ook
natuurlijk het eindproduct.
G: Jah.
I: Maar dat komt nog wat later. Ja oké, nou heel, heel erg fijn dat je, ja dat je tijd wil maken.
G: Ja, nou het is wel leuk en uiteindelijk ook, eigen, eigen voordeel.
I: Ja, dat denk ik…
G: Hoe mooier jullie het neerzetten, hoe meetbaarder het wordt denk ik.
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I: Ja, ja. Als het goed is eh, eh, sluit het helemaal aan bij de behoeftes van eh zowel jullie als op de
groep zeg maar.. Hopen we.
G: Nou jullie hebben ook dus ook, ja jullie hebben met de sociotherapeuten allemaal wel toch.
I: Ja, met de eh…
G: Want die, ja ik kan wel van alles willen, maar zij willen ook, als je met een kind gaat zitten, ja heb je
zo’n bladzijde die ook nog eens een keer, daar kunnen we helemaal niet mee.
I: Ja.
G: En dié, dáár zouden we meer van willen. Je weet wel dat…
I: Ja. Ja we hebben natuurlijk een enquete uitgezet en we hebben een aantal interviews gehouden
met de eh, teamoverstijgende eh, zeg maar account behandel…eh.
O: Behandelinhoudelijke…
I: Teamoverstijgend.
G: Ja, goed zo.
I: Ja. En ehh… nou daar hebben we, wel grappig want je krijgt uiteindelijk best wel eh, ja, antwoorden
die heel erg op elkaar lijken dus dat is wel leuk.
G: Ja.
I: Ja, dan weet je ook…
G: Ja, eenduidigheid.
I: Ja, ja.
O: Goede handvatten om wat mee te kunnen.
I: Jaa, precies. Maar je gaat het terug horen. En dan ga ik nu…
G: Nou eh, dat bedenk ik mij nu, wat je, er zijn heel veel kinderboeken die over angst gaan.
I: Oh, dat is wel een… Eh, heb je titels? Of? Moeten we gewoon…
O: We hebben er al wel een paar ingezien hier. Boven in de kast.
G: Ik heb er een hoop, maar ik heb ze zo. Je hebt hele specifieke die over angst geschreven zijn,
maar je hebt ook verhalen die over, die iets met angst te maken hebben. Even denken hoor… eh… Ja
ik heb, maar die gaat over niet zo specifiek, maar ‘Mama kwijt’ is er eentje die wel leuk is. Over een
uiltje dat uit zijn nest dondert en op zoek moet naar mama en allerlei dieren meeneemt. En dat, daar
kun je van voorstellen dat ie bang is. Rupsje Nooitgenoeg is niet zo bang volgens mij. Euhmm, de mol
ook niet, juist wel een dappere mol.
I: [lacht]
G: Je zou gewoon eens een kinderboekenwinkel eens even in moeten stappen.
O: Ja.
I: Ja waarschijnlijk heb je daar ook best inderdaad, in dat thema.
O: Nou we hebben een gesprek gehad met Francis Brugman.
G: Ja.
O: En zij heeft ons op de kast gewezen ehm, ginds in de hal en boven van, niet van, van gewoon
Karakter Ede zeg maar..
G: Hm hm.
O: En daar hebben we een aantal boekjes al wel ingekeken maar nog niet heel specifiek omdat we
dachten, dat is goed om mee te nemen, maar eh, eh bij het ontwikkelen van het product zeg maar.
Dus we hebben al wel een, een aantal gezien, maar titels durf ik niet te noemen maar het is inderdaad
wel goed dat je ons erop wijst.
G: Ja. Het is, bijna alle eh, vinden het of leuk om of zelf te lezen of voorgelezen te worden en aan de
hand van een verhaal maak je het iets, dan kun je via een omweg bij diegene komen om wie het gaat
zeg maar. Dus via het verhaal…
O: Niet zo direct.
G: Het is dan precies niet meteen heel dichtbij. En ehm, en er zijn ongetwijfeld boekjes die meer over
sociale angst gaan en boekjes die meer gaan over de, dus dat is wel grappig.
O: Ja. Zeker.
G: Samen met het kind een verhaal, je zou sprookjes, die kun je natuurlijk ook eens nalopen. Maar die
zijn vaak wat, wat groffer en gruwelijker dan….
I: Ja, ja precies. Het is niet zo gek dat rood, roodkapje bang was voor een wolf.
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G: Ja, maar dat vind ik ook wel.. Angst is gewoon dat is wel grappig, is onderdeel van het leven. Dus
je zou, misschien zou je het kunnen uittrekken, welk verhaal zou je niét eens aan kunnen halen als
angst.
I: Jah.
G: Dat heb je. Je hebt ehm, wat zeg ik net allemaal, oh dat gaat over verschillende, ik zit even te
denken aan de Whizard of Oz, daar heb je, nee heb je scoonmans, de enige met angst niet. Nee de
leeuw is ook bang en Tin man ook.
I: Dat is al best lang geleden.
O: Dat durf ik ook niet te zeggen. [lacht]
G: Ja dat is enorm op eh, met emoties en angst geschreven verhaal, dat zit ik me nu te bedenken.
Want dat heb je die dinge ook, is eingelijk een vet verhaal. De, eh, eh, tovenaar die is, die durft ook
niet naar buiten te komen, durft niet te laten zien wie hij eigenlijk echt is. En uiteindelijk is diegene die
het zich het kleinst en het minst machtig, en dat is, is zij zelf, hoe heet ze ook als weer, de toto en….
I: Ik heb het eh, [grinnikt] eh, nee. Ik ken het verhaal wel maar de grote, de grove lijn nog.
G: Ja, maar dat verhaal waar het over gaat is een meisje eh, eh, in een eh, in een wervelwind terecht
komt samen met haar hondje, en eh, ze woont ergens in Amerika, komt in een wervelwind terecht en
beland in een andere wereld met een grote, geel, grote, gele, yellow big road is dat dan, de eh,
gouden weg naar, naar het goud. En, in die wereld is een hele grote fantasie, dat is een grote
fantasie wereld en daar zitten een aantal heksen en die onderdrukken de hele tent en ze zouden een
oplossing kunnen krijgen door naar de Whizard of Oz te gaan als klein meisje want die zou nog wel
eens kunnen toveren. En samen met d’r hondje loopt ze zo, zo die hele weg af en komt ze
verschillende wezens tegen…
I: En dan zijn er dus inderdaad…
G: De Stroman die geen hart heeft. Eh, nee Tin man heeft geen hart. En eh, die stropop die is zo bang
als iets en eh, en die, en, en de leeuw die eh, die is opzoek naar moed en, dat zo krijgt ze een groepje
achter zich aan, die allemaal verschillende emoties eigenlijk willen opbouwen en dan blijkt dat ze het
hele verhaal hebben laten zien dat ze dat allang hebben maar eh. Eh, dus niet afhankelijk is van dat je
niet bang hoeft te zijn dat je het niet hebt, want je kunt gewoon jezelf zijn. Zo, zo’n verhaal….
I: Ja.
O: Ja.
G: En zij is diegene die zich altijd minder voelde, maar die blijkt dus zich als leider te ontpoppen. En,
en, door gewoon dan maar gewoon op jezelf te vertrouwen als je niets anders hebt, en ehm,
misschien is het slim om, misschien zou je zoiets wel bij elk verhaal kunnen verzinnen.
I: Is wel leuk. Ik zit al direct te denken van hoe je dat eh, misschien zou kunnen integreren maar daar
moeten we nog even beter over nadenken. Maar wel leuk om daar inderdaad wat meer bij stil te staan
want, dat, de kinderboeken had ik nog niet gehoord in ieder geval de kinderboeken over angst, dus
dat is wel.
G: En bij, als je het over jongeren hebt, meer dan kinderen, zit ik te denken dat die computerspellen
heel vaak gebruiken als eh, vermijding. En dat, dat met angst te maken heeft, maar dat voelt niet zo.
Dus als jij denkt, als jij eh, in een andere wereld waarbij het wél altijd lukt en als het misgaat…
I: Ja.
G: …je kunt toch weer opnieuw loaden. Dat je praktisch dat je daar, eh die kant op ehh, gezogen
wordt en helemaal daarin leeft zeg maar.
I: Jah.
G: En uiteindelijk de angst om hier, en het hier en nu, en om echt wat voor elkaar te krijgen om, dat is
meer waar ze druk om zijn.
I: Ja, ja precies. Jaa dat is inderdaad ook een goede, want da dáár komen wel de echte
gameverslavers, verslaafden…
G: Die hebben daarmee te maken.
I: Ja precies. Oké, nou, nou wel leuk. Ook vernieuwend.
O: Hm hm.
I: Ja.
O: Zeker.
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Bijlage 9 Verslaglegging interview cognitief gedragstherapeutisch werker
Datum:
Tijdstip:

Donderdag … maart 2013

Aanleiding:
Eén van onze deelvragen heeft betrekking op het onderzoeken van wetenschappelijk effectief
bewezen interventies voor kinderen en jongeren met een angststoornis. Wij gaan daarbij kijken naar
werkzame aspecten die eventueel mee genomen kunnen worden in het ontwikkelen van psychoeducatie voor LVB- kinderen en jongeren met angst c.q. angststoornissen. Door middel van de
reputatiemethode zijn wij bij deze cognitief gedragstherapeutisch werker terecht gekomen. Zij blijkt
hier volgens meerdere personen mee te werken en zal over diverse kennis beschikken en ons wellicht
kunnen helpen. We hebben hiervoor dan ook een ongestructureerd interview met deze cognitief
gedragstherapeutisch werker gehouden.
Inhoud van het gesprek
De functie cognitief gedragstherapeutisch werker is zowel werkzaam op de polikliniek, als op de
groepen Rots, Golf, Vlam. En voor BinK (begeleiding in de klas) Eén van haar taken is behandeling
geven aan kinderen en jongeren met angst of een angststoornis. Dit doet zij onder andere aan de
hand van het Vriendenprogramma. Dit programma kan zowel in groepsverband als individueel
gegeven worden. Meestal gebeurt dit individueel, omdat het moeilijk is om een groep samen te
voegen die ook echt bij elkaar aansluiten qua onder andere niveau en leeftijd. Zij heeft samen met een
collega het Vriendenprogramma aangepast zodat het ook voor kinderen en jongeren met een licht
verstandelijke beperking ingezet kan worden. Deze aangepaste groepsversie heeft zij in het verleden
twee keer toegepast, maar daarna is er geen situatie meer voorgekomen waar meerdere kinderen
tegelijk aangemeld zijn, waardoor het niet in groepsverband mogelijk was. De aanpassingen hadden
onder andere te maken met het verkorten van de sessies qua tijd en aantal. Dit houdt in dat de sessie
korter duurt en het aantal sessies is verminderd. Wel hanteren zij de structuur volgens het
programma. De opdrachten zijn deels herschreven en makkelijker gemaakt door simpeler taalgebruik
te gebruiken. Ook de hoeveelheid tekst per pagina is verminderd, de hoeveelheid oefeningen
verminderd en er is meer herhaling ingebouwd, zodat het aansluit bij de LVB doelgroep.
Kijkend naar de individuele training geeft de cognitief gedragstherapeutisch werker aan dat ze het
voordeel van het Vriendenprogramma vindt dat er oefeningen overgeslagen kunnen worden. Op deze
manier past zij de informatie en de oefeningen op het individuele kind aan. De cognitief
gedragstherapeutisch werker geeft aan dat zij vooral werkt met helpende en niet-helpende gedachten,
4 G’s en exposure.
Een belangrijke vraag die wij gesteld hebben aan de cognitief gedragstherapeutisch werker was wat
haar mening was over waar wij rekening mee moeten houden bij het geven/ontwikkelen van psychoeducatie. Zij geeft daarbij aan dat de lijn tussen psycho-educatie en behandeling maar dun is en dat
we rekening moeten houden dat we niet richting behandelen gaan.
Onderstaande de punten waar volgens haar rekening mee gehouden moet worden:
Wat is angst?;
Gezonde angst;
In welke situaties is het goed om angst te ervaren, functie angst;
Adrenaline, uitleggen dat dit een stofje in je lichaam is. Wat voel je in je lijf dan? Wat doet de angst?;
Dat iedereen angst ervaart op een andere manier. Allemaal is het goed;
Angst zorgt voor alertheid;
Gezichtemoties, bij zichzelf en bij de ander herkennen;
Ontspanningsoefeningen;
Ik ben ik en dit werkt bij mij, bij andere werkt dat misschien niet. En dat mag;
Angst komt voort uit een gedachten, je bent zelf de baas over wat je denkt;
Oplossingen hoe het kind de angstige situatie op kan lossen;
Redeneren: Kinderen met gemiddeld IQ kunnen eindeloos blijven redeneren, waardoor de angst groot
blijft en/of nog groter kan worden. Kinderen/jongeren met LVB redeneren ook, maar minder diep.
Daardoor soms makkelijker om de storende gedachten te verhelpen;
Kinderen met angst(stoornissen) denken niet altijd realistisch, daarom afvragen of de gedachten die in
het hoofd van het kind zit, is de gedachte waar? Eventuele samen onderzoeken.
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Naast het Vriendenprogramma benoemd de cognitief gedragstherapeutisch werker het bestaan van
de ‘Dappere Kat’ en de ’Kei Training’. Gezien onze vraagstelling adviseert zij ook deze trainingen te
bestuderen. Ze geeft duidelijk aan dat deze drie methoden allemaal komen na psycho-educatie. Het is
dus allemaal behandeling. Daarnaast hebben we navraag gedaan of zij het programma “Ik ben
dapper” in het bezit heeft. Dit is een versie van de ’Dappere Kat’ gericht op LVB niveau. Deze heeft zij
niet in haar bezit. Wel biedt zij ons de mogelijkheid om de methoden/werkboeken etc. waarover
Karakter beschikt, te mogen inkijken om te kijken wat we daaruit mee kunnen nemen om onze
deelvraag te kunnen beantwoorden.
We hebben de cognitief gedragstherapeutisch werker gevraagd naar haar ervaringen met deze drie
methoden. Zij gaf vooral het Vriendenprogramma te gebruiken, omdat het flexibel inzetbaar is. De
‘Dappere Kat’ is volgens haar een opbouwend programma waarbij dat niet zo gemakkelijk gaat. Wat
betreft de cognitieve benadering sluiten alle drie de programma’s goed aan. Het is ook afhankelijk
voor welk kind welke methode ingezet kan worden. Op de vraag waarom Karakter gekozen geeft voor
deze methode gaf zij aan dat Karakter zoveel mogelijk evidence based wil werken. Zowel de ‘Dappere
Kat’ als het ‘Vriendenprogramma’ zijn evidence based.
Wat betreft de voorbereiding op de groep hebben we aan de cognitief gedragstherapeutisch werker
gevraagd of er ook kinderen van de groepen naar de cognitief gedragstherapeutisch werker komen
voor behandeling. Ze gaf aan dat de kinderen verschillend voorbereid zijn wanneer zij bij haar terecht
komen. Dit is van verschillende factoren afhankelijk, bijvoorbeeld van de hoeveelheid informatie dat
kind of jongere aan kan. Het kan ook afhangen van de mentor, hoever deze gekomen is met het
geven van uitleg. De omstandigheden in het leven van het kind spelen hierin ook een rol. De cognitief
gedragstherapeutisch werker geeft aan dat ze altijd kijkt hoe ze aan kan sluiten bij het kind en
waarmee ze begint in de behandeling. Het opbouwen van een vertrouwensband is eerst van groot
belang.
Karakter werkt volgens de systeemtheorie. Om die reden hebben wij gevraagd naar de aansluiting
met het netwerk van het kind. De cognitief gedragstherapeutisch werker geeft aan dat kinderen het
werkboek mee naar huis nemen en het daardoor ook aan hun ouders kunnen laten zien. Ook zijn er
huiswerkopdrachten voor thuis en de omgeving. Er is standaard contact met ouders. De frequentie is
afhankelijk van de behoefte van ouders en het kind. Soms worden ouders ook deels betrokken bij de
sessies. Dit met als doel om het kind minder angstig te laten zijn en/of het geleerde thuis beter toe te
kunnen passen. De cognitief gedragstherapeutisch werker geeft aan dat er veel contact is tussen haar
en de ouderbegeleider welke poliklinisch ouderbegeleiding biedt aan ouders.
We vragen de cognitief gedragstherapeutisch werker ook nog kort naar de randvoorwaarden bij het
geven van psycho-educatie. Zij geeft aan dat het van belang is dat je aansluit bij de behoefte van het
kind waar je gaat zitten. Aparte kamer, op de slaapkamer, de speelkamer etc. Op de groepen is dit
niet altijd mogelijk, gezien de drukte en soms onrust op de groep. Het is dus belangrijk om na te gaan
wat het kind prettig vindt.
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Bijlage 10

Horizontaal vergelijken inclusief labels

Deelvraag

Interviewvragen

Antwoord participant
1

Antwoord participant
2

Antwoord participant
3

Antwoord
participant 4

Antwoord participant 5

Thema en Labels

1

Op welke manier
wordt op dit
moment psychoeducatie gegeven
door de mentoren
op de
behandelgroepen
? Wat vind je daar
van?

uhm, op dit moment
hebben we allemaal
verschillende ikboeken uhm, dus
daarin kun je voor
ieder kind wat maar
nodig is bekijken uh
ok welke vind ik van
toepassing en welke
wat minder
Er zit bijvoorbeeld
ook ergens bij die
emoties ook altijd uh
in van dat je een
stripverhaal moet
maken. Ik trek die er
persoonlijk altijd uit.
Want dan denk ik: ja
sorry, dat is, kost
heel veel moeite,
heel veel uhhh, ik
denk dat dat heel
overvragend is

onze doelgroep al
heel erg aan het
oefenen is met
dingen in het hier en
nu en we wat minder
vaak het ik-boek erbij
pakken.

meestal wel vrij
vrijblijvend, of je het
gebruikt of niet

N.v.t.

N.v.t.

Label:
Invulling psychoeducatie

is dat ik soms in het
ik-boek mis hoeveel
creatieve uhh,
creatieve
oplossingen er zijn
zeg maar.
dat je zoveel

We hebben wel elke
week een mentor
gesprekje, maar niet
dat we elke week het
ik-boek erbij pakken.
qua
mentorgesprekken is
het eerst een beetje
kennismaken, vaak
hebben de kinderen
heel veel vragen van
hoe gaat het hier
allemaal?
of gewoon juist heel
informeel een beetje
buiten gaan
wandelen of een spel
binnen gaan doen
dat soort dingen.
eerst zorgen dat het
vertrouwen er is.

de
behandelcoordinator
stelt vrij ruime doelen
op en daarbinnen
zeggen we je als
sociotherapeut of ja
mentor eigen
ruimte…je
discretionaire ruimte,
om te kijken wat je in
wil zetten. het
verschilt per collega
denk ik en ook per
cliënt.
als ik echt een kind
wat zichzelf niet kan
verklaren, als daar
dan het probleem ligt
dan kom je eerder bij
een ik-boek uit
dus dan gaat het ook
heel erg makkelijk,
dan kun je het ook
heel makkelijk er
even tussendoor
doen als het kind
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verschillende hebt
waardoor je echt wel
kunt kijken per kind
welke past en waar
heeft een kind echt
nog iets in te leren
zegmaar. Uhm, dus
dat onderscheid is
heel groot en dat is
heel fijn.

gemotiveerd is.
Dat is helemaal niet
(wordt benadrukt)
gestandaardiseerd
bij ons, dus uuhh
wanneer je het
aanvoelt. Dat is ook
wel weer heel erg fijn
je kan afstemmen
wat denk je hoever
het kind is in zijn
behandeling..
mensen zelf
aanvoelen

moet je beter passen
en meten..bij de
leeftijd en het naar
bed gaan.
Heel veel werken is
hier, je gaat gewoon
bezig met een
bepaald doel of
bepaald plan en je
zult zien dat moet je
dan altijd weer
aanpassen

dat we erin vrij
worden gelaten
zelf afstemmen op
wat jij denkt dat het
mentorkind nodig
heeft.
Mensen die wat
meer ervaringen
hebben zullen dat
wat eerder inzetten
dan uh ja andere
collega’s.
Je probeert ook
tegemoet te komen
aan de behoeftes
van het kind.
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Thema:
Aanpassen van
de psychoeducatie
Label:
Aan het kind.

Bij Karakter
cluster LVB is het
IQ van de
kinderen tussen
50 en 85. Hoe
wordt
aangesloten bij
het IQ van de
kinderen bij het
geven van
psycho-educatie?

gewoon op de groep
wordt er aangesloten
door korte zinnen,
makkelijke woorden.
Uhm, echt niet teveel
informatie, dat dat
probeer je zegmaar
de hele dag
is vragen wat heb ik
nou net gezegd?
Die herhaling,
bevestiging vragen
bij het kind. Van
heeft het kind
gesnapt wat je hebt
bedoeld.
niet uh, goh ik jou nu
even psychoeducatie geven. Ik
zeg gewoon: kom we
gaan weer even
‘ikboeken’. Wat moet
je soms creatief zijn.
Hoe je wel dingen
makkelijk kan, dat de
kinderen het
snappen zegmaar.
Bladzijde
verwijderen:
eigenlijk op basis van
het individuele kind,
maar daar zit
natuurlijk ook wel
een stuk IQ bij.
maar ik bekijk het
wel per kind

met z’n alle heel erg
gespecialiseerd zijn
in het continu de
vertaling maken van
oke, dit is de
werkelijkheid, hoe ga
ik dat nou vertalen
voor dit kind dat ie
het allemaal snapt
het zit eigenlijk best
wel al in je houding
kan je zelf al
aanvoelen
wat ik dan altijd toe is
van te voren die
opdrachten er al
uithalen
op het moment dat ik
het voorlees, ga ik
wel al kijken oke, hoe
reageert ie, gaat ie
fronzen, non-verbaal
Dus dat je checkt of
dat ze het ook echt
snappen en dan ga
je het doen.
je kijkt per
mentorkind, wat ie
aan kan per moment,
afhankelijk hoe de
spanningsboog is.
Antwoord:
Ja absoluut

dat is best breed,
breder dan ik dacht,
hier is het soms nog
65-85
Veel van die ikboeken zijn wel zeg
maar voor als je een
IQ hebt tussen de 65
en 85 dan is ie wel
goed te doen, ze zijn
echt op hun niveau
geschreven en je
bent er natuurlijk zelf
altijd nog bij als
sociotherapeut, je
vult hem samen in
als ik heel eerlijk ben
zou ik niet weten hoe
je dit moet doen bij
een IQ van 50…
misschien moet je
het dan wel nog
simpeler maken,
dan kom je echt uit
op peuter,
kleuterniveau, als je
bij de 50 zit.,,maar
het lijkt mij stug dat
je iets kan schrijven
in de range van 50
tot 85 wat bij beide
groepen aanslaat..
kijk als je het heel Jip
en Janneke maakt
dan zal een puber
van een jaar of 13 of
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Nou ja, of er is een
intelligentieonderzo
ek afgenomen
terwijl je dan ook
wil weten is het nou
75, 85, 65, 55.

Uhm, ja, je probeert
dat, je probeert dat
individueel mee te
nemen door je
taalgebruik aan te
passen.

Wat je over het
algemeen ziet, in
die tien punten
verschil zeg maar
die ik net noemde,
dat is vermogen
van traagheid
neemt af naarmate
het IQ daalt zeg
maar.

en er zit een groep
verschil van je hebt
een groep van een IQ
van 50 hebt en heb je
groep van een IQ van
80, dat is een wereld
van verschil…
die, die verstaan
elkaar nauwelijks zeg
maar
groep en ook over,
maar dat je, als je met
angst te maken hebt,
kun je angst
toevoegen, maar
misschien ook stukjes
ervan zijn wat teveel
voor je, ja wat, die kun
je eruit weghalen, je
zou dan ook een, een,
een verdeling, een
vertakking in kunnen
maken.
het handige van een
ik-boek was, je hebt
een ehm, klapper dat
is je ik-boek, en daar
heb je verschillende
modules in, die kun je
toevoegen, ik heb ikboek ehh, ehm.. ik, ik
weet even niet hoe ze

Euhmm.. met name
dat stukje. De
traagheid die, dat is
één van de meest
kenmerkende
verschillen. En
iemand van 85 is
echt vlotter van
begrip dan iemand
van 55.
En die schakelt ook
iets makkelijker
naar oh dan kan ik
het daar ook nog
wel anders doen.
Iemand van 55 legt
die verbanden niet
of nauwelijks.
Euhh.. Ik denk dat

Thema:
Aanpassen aan
het IQ
Label:
Vertaalslag
maken naar
niveau van de
LVB-jeugdigen
Label:
Interventies
aanpassen aan
niveau van de
LVB-jeugdigen

op het moment dat ik
weet dat een kind
een heel laag IQ,
dan pas je je daar
natuurlijk op aan
gaan wij heel erg
vanuit wat zien
we…wat merken
we…en veel minder
diegene die heeft die
diagnose, dus dan
gaan we dit, dit en dit
doen
Proberen er vrij
blanco in te gaan

14 met een IQ van
80/85 die
bijvoorbeeld naar het
VMBO gaat, die
denkt ja hier doe ik
niets mee
dat is dus te
kinderachtig en ik
denk dat als je 50/60,
dan ga je meer in
kleine stappen
denken
vaak… je doorloopt
het en je ziet wel hoe
het gaat, en waar de
obstakels liggen.
Maar als die gewoon
dingen uitgelegd,
dan sta je daarbij stil
en ga je het kleiner
maken of soms sla je
zelfs dingen over,
te moeilijk?: moet jij
het simpeler maken,
dan moet jij een
soort vertaalmachine
zijn..
dan moet je eerst
naar de cliënt toe,
wat betekend deze
vraag..wat staat hier
nou, wat wordt hier
nou van je verwacht?
En vervolgens als ie
dat duidelijk heeft
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je boodschap
hetzelfde moet zijn,
je kan ook nog
eens een keer toe
gaan passen op IQ,
dan krijg je zoveel
varianten in je
materiaal, dat is
niet te doen. Die
aanpassing moet
gemaakt worden
door diegene die
het geeft.
En dan komt
misschien toch wel
terug op
afstemmen van
communicatie. Je
communicatiemidd
el is een schriftelijk
iets, dus moet je
daarbij afgestemd
zijn in je
taalgebruik,
zinslengte,
voorbeelden,
concreetheid,
duidelijkheid.
En euhh je hebt iets
op papier maar hoe
je dat dan aanbiedt
en hoe je daar door
heen wandelt met
elkaar en hoe die
dat uitlegt, is de
mentor wel
belangrijk in.

allemaal heten maar
eh, iets over jezelf en
ook nog….
Ja, want dan zou je
gebruik maken van,
van de verschillende
vormen van tools die
je in kunt zetten. Of
dat je een kind laat
kiezen, zullen we het
met een tekening
doen? Of ga je een
verhaal erover
schrijven?
Ja. En dat kan
betekenen nog de eh
dat je niet intelligent te
zijn en eh sluiten nog
drie andere, maar dan
kun je wel meer
aanbieden wat past.

dan gaat ie dat
uitleggen en dan
zorg jij weer dat ie
dat, hij of zij dat
fatsoenlijk op papier
krijgt, samen met jou
dus. Het kan dan ook
wel eens voorkomen
dat jij dan gewoon
schrijft, maar dan
zeg maar begrijp je
het voor beide. Je
doet heel vaak die
vertaalslagen maken
wat dat betreft..
5

Welke
hulpmiddelen zijn
er voor het geven
van psychoeducatie aan
LVB? Van welke
hulpmiddelen
wordt gebruik
gemaakt door de
mentoren bij het
geven van
psycho-educatie
aan LVB?

heel vaak los
daarvan, los van het
ik-boek, nog doen is
een kind op een heel
groot vel papier
leggen en dan
tekenen, het lichaam
omtekenen en dan
opschrijven, waar
ben je goed in. En
uh, maar die dingen
die verzinnen we zelf
zegmaar.
Wat we wel vaak
doen is zo’n
lichaamsomtrek
maken, uhm, wat we
bijvoorbeeld ook
doen is
emotiemappen, daar
werken we wel veel
mee.

Gebruik ik vaak de
dingen die ik zelf
ontwikkel, dan maak
ik daar een blaadje
van en dan ga ik
dingen tekenen of
opschrijven of wat
dan ook.
Je zet wel in wat bij
je past.
het is wel nog te
onduidelijk wat er
allemaal is binnen
Karakter, dat denk ik
wel

spellen bijvoorbeeld
soort emotie spel,
was ter verkenning
van dingen, hoe voel
jij je nou, om een
kind te laten praten
zeg, maar onder dat
ie.. ja dat echt zo
door direct door
heeft.
seksueel
voorlichtingsspel
gaat heel erg over
relationele
voorlichting, wat is
nou vriendschap of
Dan krijg je in
spelvorm, dan krijg je
echt de leukste
antwoorden, je krijgt
ook echt verdieping
van contact tussen
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In afstemming, niet
alleen tekst, maar
ook veel plaatjes,

N.v.t.

Niet verwerkt in
de uitwerking
van de
resultaten.

Belangrijk is om
in kaart te
brengen wat er
ligt en in
hoeverre dat wel
of niet aansluit
bij de wensen
van de
mentoren. Die
vragen geven
dus niet direct
antwoord op de
deelvraag, maar
daardoor
kunnen wel
enkele

En verder hebben
we, maar dat is,
maar dat hoort
eigenlijk wel bij de
psycho-educatie,
maar dat is alweer
op het randje. Want
je probeert een kind
wel iets te leren,

In hoeverre wordt
ruimte gegeven
aan de manier
waarop mentoren
psycho-educatie
geven aan de
kinderen en
jongeren met
LVB?

Er is heel veel
handelingsvrijheid.
Er is ook vooral
gebrek aan tijd merk
ik. Maar dat is echt
een uh, je moet het
goede moment
uitkiezen. dan
probeer dus je met je
eigen tijd ook, oké
we gaan wel ikboeken, maar we
houden het bij tien
minuten.
Maar je overlegt wel
altijd met je
behandelcoordinator
over welke stukken
van toepassing zijn,
wat handig is en
uhm, ja, dus daar is

het is niet zwart op
wit van hier moet jij
je aan houden
Je zet wel in wat bij
je past, daardoor
sluit het meer aan
het moment is
anders, elke situatie
is anders, elk kind is
anders, er zijn zoveel
dingen waar je
rekening mee moet
houden,
die mogelijkheid (zelf
afstemmen) is er ook
en dat vind ik hier
sowieso heel fijn
werken

de kinderen
vooral bij deze
kwetsbare doelgroep
is dit goed… deze
kinderen moeten
weten wat is nou een
vriendschap? Wat is
nou verkering, wat
kun je van verkering
verwachten?
het je hebt drie
kaarten bakken, voor
drie
leeftijdscategorieën.
gebruiken
puberboek wat we
wel eens
ik was op de hoogte
van het bestaan van
die dingen en dan ga
je gewoon es zelf
aan de slag. Dus dat
doet een ieder voor
zich.

iedereen doet dat op
zijn of haar eigen
manier, ik denk dat je
zelf gewoon toetst,
kind besprekingen,
dan is er toetsing, in
hoeverre hebben we
de doelen behaald?
Ik denk dat het
praktisch onmogelijk
wordt om heel heel
erg als bijvoorbeeld
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belangrijke
resultaten
meegenomen
worden bij het
ontwikkelen van
het product.

Wordt dan
individueel
bekeken.
Dan kan je die ikboeken inzetten en
kijken welke bladen
gebruik ik eruit en
een apart mapje
maken voor de
kinderen en alles
erin stoppen.
Hm… nou kijk als je
natuurlijk binnen je
behandelplanverga
dering met ouders
afspreekt, we
geven psychoeducatie over
ADHD en ODD, eh
dan moet je dat wel

N.v.t.

Thema:
Aanpassen van
de psychoeducatie
Label:
Aan de mentor
zelf
Label:
Aan het kind.

altijd overleg met de
behandelcoordinator
daarover. Dus die
weet wel, die die in
die zin heb je wel die
strikte voorwaarden
er heel veel creatieve
oplossingen zijn. Nou
ben ik zelf niet zo
creatief, dus ik ben
heel blij met de
creatieve collega’s,
en dat ik dan ideetjes
kan pikken. Maar dat
check je eigenlijk
alleen met de
behandelcoördinator

.

thema te
behandelen, maar
hoe concreet, dat
mag je dan zelf
invullen, wat we dan
welk vaak doen is
dat we even een
mailtje langs de
behandelcoordinator
en de groep doen
check moment: niet
echt regels over,
maar iedereen weet
wel nou jah.. .we
hebben heel veel
kwaliteiten binnen
het team zitten, uuhh
je hebt zelf altijd wel
blinden vlekken, het
is ook wel
professioneel als je
even afstemt, ik heb
dit in mijn hoofd,
hebben jullie daar
nog tips over.

een
behandelcoordinator
vinger aan de pols
zou houden. Het lijkt
me ook niet goed, je
moet ook een beetje
vertrouwen hebben
in je medewerkers,
Ja daarvoor doe je
expres ook heel veel
rouleren van
mentorschappen, je
bent ook met z’n
tweeën mentor…. Je
blijft husselen, en je
kunt van elkaar
leren.

we hebben ook een
postmap, dus als het
iets schriftelijks is,
dan kun je dat in de
postmap doen en
dan kan iemand er
even feedback op
geven, of je mailt het
bijvoorbeeld naar
iemand van die heeft
daar heel veel
verstand van heeft
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doen.
Dus daar zijn ze
niet zo vrij in.
Alleen op welk
moment en hoe,
daar zit wel weer
een vrijheidsgraad
in, eh daar kunnen
ze zeker redelijk
zelf invullen. Alleen
we hebben
natuurlijk niet veel
stokken achter de
deur als ze na een
week of zes
zeggen: Ja ben ik
niet aan
toegekomen, elke
keer zo hectisch
geweest. Dat kan je
niet controleren.

2
Bij ons onderzoek
hebben we
gebruik gemaakt
van de Richtlijnen
Effectieve
Interventies bij
LVB. Er zijn
hierbij vier
hoofdaspecten te
onderscheiden.
Eén van de taken
als
behandelinhoudeli
jk
teamoverstijgend
is het “mede”
ontwikkelen van
psycho-educatie.
Als je kijkt naar de
volgende punten,
in hoeverre wordt
hier dan bij het
ontwikkelen van
psycho-educatie
rekening mee
gehouden?
Afstemmen
communicatie
Concreet maken
oefenstof
Voorstructureren
en
vereenvoudigen
Veilige en
positieve
leeromgeving

Die zijn eigenlijk
allemaal heel
belangrijk. Nouja,
wat ik zei:
afstemmen van
communicatie. Je
moet gewoon echt
op niveau gaan
meepraten, uhm,
anders snappen ze
het gewoon niet

veilige en positieve
leeromgeving,
uhmm,. Je moet daar
echt rust voor
inbouwen. Eigenlijk
zo’n plek als dit
hebben, dat de
kinderen niets te
maken hebben met
andere kinderen op
dat moment

Ehm, dat heeft dan
ook weer te maken
met inderdaad
concreet maken,
want anders dan te
langdradig, te los, te
uhh, dat werkt niet.
Daar kunnen ze niets
mee. Ze moeten
bambambam

maar echt zitten voor
het ik-boek of
individueel
behandelen zeg
maar, of een situatie
die afgelopen week
is gebeurt nog eens
rustig bij stil te staan,
dat gebeurt denk ik
wel te weinig,

zien in de psychoeducatie is het
concreet maken,
want ik merk dat de
kinderen daar heel
erg behoefte aan
hebben, zegmaar,
want wat ik zei dat
Bang is nog te vaag.
De instapvraag is te
moeilijk. Er moet een
stukje in van: een
concreet stukje. Echt
met, wat voel ik?
Uhm, en da en dat is

niet ingegaan op
haar taak als
behandelinhoudelijk

concreet maken
oefenstof…
(geïnterviewde steek
zijn wijsvinger op,
nummer 1) kijk de
rest als je een goede
sociotherapeut bent,
dan zorg je voor de
rest de rest dus voor
het afstemmen van
de communicatie,
vertaalslag maken,
voorstructureren
Psycho-educatie
ontwikkelen:
nee, wat ik dan doe
is echt in het werk
zelf en dat echt zeg
maar hier vorm geeft
aan een opdracht
een kind moet
psycho-educatie
krijgen…en we
gebruiken dan de
middelen die dan
voor
handen zijn. Daar
heb je gewoon de tijd
niet voor als
sociotherapeut, om
dat allemaal nog een
op papier te zetten,
is hartstikke leuk,
maar niet haalbaar
op de groep.
zo’n toetsmoment, is
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Nou een veilige en
positieve
leeromgeving, dat
is wat lastig want
dat, het geeft iets
aan van de context.
Euhh, daar kan je
wel naar verwijzen
zeg maar, maar
veilig en positieve
leeromgeving zou
je terug moeten
vinden in je
methodiek. De
methodiek is
competentiegericht.
dat betekent dat je
aansluit bij wat er
goed gaat en wat
jongere kinderen al
kunnen.
en dat je dan dat
bevestigd. Of dat je
het in gaat zetten
om tekorten te
compenseren.
Dus vind ik een
ingewikkelde om in
een product te
stoppen.
En euhh.. Maar
hebben jullie gelijk
als je zegt

Afstemmen in
communicatie:
Dus dat je zowel moet
nadenken over uh,
stem ik nou
emotioneel goed af,
stem ik nou cognitief
goed af, stem ik nou
sociaal goed af? Uhm,
of dat verhaal klopt.
Dat moet je bewuster
doen
Dus je moet het wel
jong brengen, maar
niet klein kinderlijk.
Dus je moet zorgen
dat het begrijpelijk is,
voor een kind van vijf,
in een taal van een
volwassenen bijna,
soms. En dat zijn hele
lastige dingen, want
dat zijn we niet
gewend.
Concreet maken van
de oefenstof. Dat gaat
uhm, bekend is ook bij
LVB’ers dat die het
kan helpen om andere
leerstijlen te
gebruiken.
: dus gebruik maken
van plaatjes, gebruik
maken van herhaling.
En uhm, en dat werkt

Label:
Concreet maken
van de oefenstof
Label:
Voorstructureren
en
vereenvoudigen
Label:
Positieve en
veilige
leeromgeving
Label:
Afstemmen van
de communicatie

denk ik iets wat wel
echt in de psychoeducatie waar je wat
aan kunt hebben,
want dan denk ik:
communicatie,
voorstructuren, dat
zijn allemaal meer
van die dingen die
we meer in onze
dagelijkse
handelingen moeten
doen en het concreet
maken ook, maar het
concreet maken kun
je ook echt in de
psycho-educatie
kunnen verwerken.
Waar wij dan voor
moeten zorgen, is
een veilige omgeving
en prikkelarm enzo,
en alle
randvoorwaarden die
je graag wil. Ik
bedoel: daar moet je
dan zelf voor zorgen,
maar ik denk dat het
lastige is om dat in
de psycho-educatie
te verwerken.

wel weer interessant
om op de agenda te
zetten met elkaar en
te kijken van goh hoe
doe jij dat nou?

zelfvertrouwen
vergroten, maar dat
doe je dus door die
succeservaring en
door te vertellen
wat goed gaat.
Hoe klein ook en
als je dat inderdaad
in kleine stapjes.
Maar als het gaat
over wat moet je
nou meenemen in
zo’n ik-boek dan
denk ik van: ja, het
concreet maken
van de oefenstof.
Dat is gewoon écht
heel belangrijk, kijk
wat vaak, ze
onthouden niet
alles wat je ze
verteld of wat ze
lezen. Maar ze
gaan onthouden
van horen, zien en
doen.
Ja doen, in het
doen zit ook het
ervaren. En het
concreet maken
zou dat een goede
zijn. En
voorstructureren en
vereenvoudigen
euh, die kan je
natuurlijk ook goed

het medeontwikkelen
van psycho-educatie.
Daar doen we
eigenlijk op dit
moment niets in. Dat
staat echt op een
laag pitje. Dat heeft
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ook. Oefenen en
rollenspellen zijn dus
ook effectief daarin.
Dus als je iemand dus
laat oefenen
Dat zijn middelen die
gewoon als je dat
allemaal op een
passende manier
zegmaar, dan heb je
meer ingangingangssmogelijkhede
n en dan heb je dus
vaker kans dat je raak
zit.
Hetzelfde geldt voor
voorstructureren en
vereenvoudigen. Uhm,
inderdaad, hoe
duidelijker en hoe
simpeler ,

en die veilige en
positieve
leeromgeving. Je kunt
vooral duidelijk goede
positieve
feedbackloops daarin
gebruiken. Daarin
zetten. Dat je uh,
degene die het geeft,
zoals die het, zegt:
oké, geef een
compliment, of uhh
pak vooral dat wat
goed gaat. Dat soort
instructies kun je wel

echt te maken met
dat andere dingen uit
dat account meer
prioriteit hebben

meenemen in je ikboek. Ik geloof dat
alle ik-boeken
varianten zeg maar,
in zekere zin
voorgestructureerd
zijn.

de handleiding
En daar kun je ook in
meenemen: zorg
voor een veilige en
prikkelarme
omgeving

3

Op de
behandelgroepen
zijn kinderen die
angst ervaren of
zelfs een
angststoornis
hebben. Welke
aspecten van
angst zie jij terug
op de
behandelgroepen
?

Dat ze de veiligheid
opzoeken, letterlijk,
door mag ik je hand
vasthouden, bij je
komen lopen en
uhm, soms zelfs
verstoppen.
Het zit ‘m bij ons echt
voornamelijk in de
ehh de hechting,
zegmaar,
Hechting heeft te
maken heel erg met
aantrekken en
afstoten. En uhm,
niet willen

Dat je
vereenvoudigen, je
kan het natuurlijk
vreselijk
ingewikkeld maken,
maar je moet het
heel dicht houden
bij hun eigen, bij
hun eigen
kinderlijke
ervaringswereld.

nou wat kinderen niet
altijd door hebben,
maar wij wel zien is
dat ze soms grenzen
gaan opzoeken,
omdat ze bang zijn.
Ze voelen dan een
onrust in zichzelf en
kunnen die niet altijd
koppelen ik ben
bang, zeg maar
maar ik denk dat het
goed is om in dat
boek, dat ze dat
kunnen lezen en dan
misschien denken
he, dat heb ik ook.

Angst gestuurd
gedrag zie je ook wel
vaak, dat uhhh zou
iets zijn wat ik er
graag in zou willen
hebben om dat
duidelijk te kunnen
maken aan kinderen.
Kinderen gedragen
zich soms heel
onaangepast en dan
ook op een manier
waar ze zelf
helemaal niet blij
mee zijn en daar ligt
dan angst aan te
grondslag,
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Is in botte
weigering. Van dat
doe ik niet. Dat je
zegt dat zijn
gedragsproblemen,
luistert niet. Maar
de onderliggende
dynamiek is vaak
‘ik durf het niet’. En
dat is euh lastig
doorheen prikken
maar daar zie je het
veel aan terug en
euhh euhh euhh
euhh ook wel aan
als ze het niet
zeggen, het
gewoon niet

geven.
Concreet maken van
oefenstof, kun je wel
doen. Kun je echt heel
goed handvatten in
geven. En uh, oefenen
en uhm, een
rollenspel, daar denk
ik dan aan. Maar het
kan ook een uhm, via
een computerspel, of
weet ik veel. Dat kan
via allerlei media
daarvoor gebruiken.

welke niet?
het komt erop neer dat
dat dat mensen zijn
net als jij en ik, die dus
ook snel angst
hebben, net als jij en
ik. Alleen zij hebben
het dus weer uh… dat
mensen vaak misbruik
maken van ze omdat
ze niet zo slim zijn of
uhm,
Dus dan ben je al wat
angstiger
die minder overzicht
hebben over situaties
en dus ook makkelijker
het overzicht verliezen

Thema: Vormen
van angst
Label:
Niet specifieke
angsten
Label:
Specifieke
angsten

accepteren, maar
eigenlijk ook heel erg
jou wel nodig hebben
zegmaar, en uhm, in
de angst merk je dat
terug doordat ze uhh,
ook dan heel erg wel
bij je willen zijn, maar
eigenlijk ook
helemaal niet,
Wel één kindje ehh
die heeft het eeh,
moeilijk, maar dat
gaat inmiddels een
stuk beter hoor, maar
die had het ene poos
moeilijk met slapen
gaan, ook echt met
het op mijn
slaapkamer zijn en
het is donker. En
daarbij rees bij ons
wel het vermoeden
van ptss

Hechtingsstoornis:
vroeger dingen
gebeurt die
vervelend zijn,
waardoor jij soms nu
nog banger
bent….dat je het heel
open houd wat dat
betreft

Ja, pas als je dat
weet kun je ook echt
een keer doen
gedragsverandering,
want dan kun je een
alternatief gaan
bieden, oke dus als
jij dus dit doet dan
ben je dus helemaal
niet agressief of
helemaal niet vrolijk,
dan ben je gewoon
bang.
Hoe tot de kern
komen:
dan heb je het
proces van
observeren en
bevragen, je kunt
ook het 5 g schema
erbij pakken, SCG-tje
erbij pakken

Eeeh, wat er gebeurt
vanuit angst, kan bij
heel veel kinderen
wat anders
oproepen. De
meeste kinderen
hier, zijn inderdaad
externaliserend. En
uhh Ontploffen snel,
hebben ook veel
ADHD .Ehm, wat er
dus gebeurd als het
kind angstig is, dan

uitvoeren, dus dat
je gewoon, je
begint er gewoon
maar niet aan.
Faalangst.
Je ziet in die
groepen met het
oppositionele
gedrag zeg maar,
zie je vaak
onderliggend
faalangstpatroon
zeg maar, wat niet
zo makkelijk te
herkennen is
behalve bij goed
kijken.
Terwijl
onderliggend het
proces van maar
gewoon gaan zitten
en je huiswerk
doen, want dat lukt
je wel, daar hebben
ze dus geen
vertrouwen in en
dan schieten ze in
de oppositie en de
weigering en heb je
dus onderliggend
he, wel angst.
Wat je minder snel
terug ziet, zijn
allerlei
lichaamssignalen
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en bang worden.
, meer uhm, angst,
traumatische angst zie
ik vaker. Denk ik. Want
het is een kwetsbare
groep, dus makkelijk
misbruik, seksueel en
fysiek misbruik. Ja.
Uh, die sociaal vaak
hebben gemerkt dat ze
eruit liggen dus ook
bang zijn voor om daar
weer of zich opblazen.
En dat fobische zie je
ook. Die eigenlijk bang
zijn en erop slaan. En
uhm, dat soort dingen
zie je gewoon.
Paniekstoornissen zie
ik wat minder vaak.
Dat heeft meer met de
populatie te maken
denk ik, met dat ik op
de kliniek zit eh werk.
Uhm. En dat je vaak
de focus hebt op
andere dingen., Maar
ik denk dat fobieën en
paniekstoornissen niet
per se minder op de of
juist wel meer
voorkomen. Dat weet
ik niet. Ik zie ook veel
veel angst vanuit het
overzicht verliezen
wel.
degenen die ’s nachts

gaat of rennen, of
heel erg druk doen,
of heel erg boos
doen, slaan,
schoppen, alles erop
en eraan. Kan ook
voortkomen vanuit
angst. Of hysterisch
gaan lachen.

Nee. Buikpijn,
hoofdpijn, dat soort
lichaamssignalen
van angst.
Ja je ziet het vooral
in het weigergedrag
zeg maar, zie je het
terug.
Terwijl normaal
gesproken bij een
angststoornis, als je
die tegenover je
hebt in een kamer
is ie verlegenheid,
schuchter, euhh…
Blozen, vlekken in
je nek, en weet je
dan krijg je allemaal
van dat soort
dingen of ze..
Ja, heel duidelijk
ook de
lichaamssignalen
die horen bij een
angststoornis, die
zie je veel
makkelijker dan bij
zo’n oppositionele
gedragsprobleem.
En het gaat in dít
geval over euh..
angsten. En dat je
dan inderdaad ook
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in bed liggen piekeren
en dat kan dan soms
gaan over hoe gaat
het morgen en hoe
moet het allemaal?
Maar dan bedoel ik
meer de piekeraars in
de zin van uhm, het
terugdenken en het
trauma-achtige
verhalen. Je hebt
degene die inderdaad
van: oh je, ik moet zo
naar buiten, maar ik
moet dit nog doen,
maar straks gaat dit
niet goed. Dit is de
anticipatieangst en de
sociale fobie en de
gegeneraliseerde
angststoornis die je
dan meer hebt. Uhm.
Dat je bang bent ook,
een soort van trauma,
dat je heel erg alert
bent en dat het veel
energie kost.
jong kinderlijke angst
in een volwassene die
eigenlijk, dat kan dan
iets zeggen over zijn
emotionele
ontwikkeling

Welke aspecten
van angst zijn
volgens jou van
belang bij het
geven van
psycho-educatie
aan kinderen met
angst of een
angststoornis?

is het stukje uitleg.
Wat ik nog meer
terug zou willen zien,
is uhm, gedrag wat je
laat zien bij angst en
dan ook alternatief
gedrag En daarin
kan dus inderdaad
van alles voor een
kind voorkomen wat
‘ie zelf doet, maar de
oplossing is zegmaar
ook goed om aan te
dragen.
Denk ik echt, want
op het moment dat ik
inderdaad zo’n
lichaamsomtrek
maak, ik doe dat
vanuit een stukje…
ja, misschien wel, mimisschien meer
vanuit een stukje
mentortaak, ja, maar
ja, het is ook wel een
stukje want je schrijft
dan allemaal, wat
kan ‘ie goed en uhh
wat vind je leuk om
te doen, waar hou je
van, dat is ook wel

Ja dingen als waar
ben jij allemaal bang
voor dat is voor een
kind goed om bewust
van te zijn. Wat kan
ik doen met mijn
bangheid
je hebt voor allerlei
angststoornissen
allerlei
behandeldingen,
maar dit is psychoeducatie…dus dat is
al een interventie,
anders zit ik te
denken … als
exposure, weet je
wel. Maar dat is al
iets anders, want
psycho-educatie, is
een interventie op
dit is psychoeducatie, is dus
uitleg over, en je zou
wel even kort stil
kunnen staan bij, wat
doe je allemaal om
er mee om te gaan,
en kan je nog meer
dingen bedenken,
maar als je dat gaat

die link lijkt mij ook
heel erg belangrijk.
Want daar gaat het
ook heel erg vaak
om, waarom doe je
wat je doet?
dat angst ook een
verschillende vormen
en oorzaken heeft,
vooral ook.
ik denk ook praktisch
wat je eraan kan
doen.
uiteindelijk begin je
dan met een
inventarisatie, de
vraag bijvoorbeeld
ben ik wel eens bang
als het niet nodig
was en dan denk ik
dat het heel erg
empowerment kan
zijn als je zeg maar
afsluit met hoe kun je
er dan met een
andere manier mee
omgaan? Maar
misschien ben je dan
alweer voorbij de
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voorstructureerd in
wat het is, wat het
inhoudt, wat en
waar en dat je er
gewoon stap voor
stap door die stof
heen gaat.
Heel veel
lichaamssignalen.
Dat ze ook angst
moeten leren
voelen, daar waar
dat zit in hun
lichaam. Euhh en
de cognitieve
processen, als je
cognitief
gedragstherapeutis
ch kijkt naar angst
dan vind je heel
vaak ‘ik durf niet’ en
’ik kan het niet’.
Die twee in
combinatie. Dus
geen vertrouwen in
eigen succes en
eigen competenties
en eh dus ik kan
het niet en.. een
gevoel van angst
dat het misgaat.
Dat durf ik niet want
anders dan..
proces.
En wat misschien
ook nog wel aardig
zou zijn is om te

Dan gaat het denk ik
om dat ze weten wat
angst is. En wat
gezonde angst is. En
en, overmatige angst.
Uhm, [lange stilte] en
dat angst dus kan
helpen. Ja, daar zou ik
ze een beeld van
willen meegeven. Hoe
angst in je lichaam kan
kan werken. Uhm.
Oefeningen doen. Dat
we leren dat door over
situaties anders te
denken, je meer of
minder bang kunt
worden in die situatie
ja, dat je wel alle
elementen daarvan
erin kunt verwerken
verschillende vormen
van angstproblemen
die er zijn. Mensen die
uh, anticipatieangst die
je meer hebt, bij de
sociale fobie en bij de
gegeneraliseerde
angststoornis.
dat je voorbeelden
noemt van waar je

Thema:
Aspecten van
angst
Label:
Algemene kennis
over angst
Label:
Specifieke kennis
over angst

een stukje
zelfvertrouwen. Dus
dat heeft ook wel
weer te maken met
psycho-educatie,
waar ligt de grens
tussen ehh psychoeducatie en
behandeling.
, dus ik denk dat je
daar echt een stuk
grijs gebied hebt,
waarin je uhh, waarin
sommige
behandeling, meer
richting behandeling
zijn en andere
dingen meer richting
psycho-educatie.

doen. dan ben je al
echt aan het
behandelen,

psycho-educatie in
de enge zin van het
woord.

en ik denk dat het
daar vooral over
moet gaan, dat je dat
vertaald aan het
kind., Oke, bang zijn
heb je, jij bent vaker
bang….net als
andere kinderen

ik vind psychoeducatie is
behandeling, voor mij
bestaat die
scheidingslijn niet zo.
Je kunt niet tot
gedragsverandering
komen, als je zelf
nog niet eens weet
wat je gedrag
inhoud. Je moet die
cognities wel
hebben, om die
vertaalslag naar het
andere gedrag te
kunnen maken,.dat is
anders onmogelijk

gevolgen: daardoor
kan je niet dingen
doen, die je eigenlijk
heel graag wil doen.
Die vraag laat je dan
open, zodat je kan
kijken wat weet het
kind hier al van en
wat moeten we nog
verder uitwerken?
Welke strategieën
zijn allemaal niet
handig en welke
wel?
ja, dan zou ik 1 open
vraag stellen als wat
kan je er aan doen?

het kan wel, maar
dat ligt het nooit in
het kind zelf, dat
hangt van de
buitenkant af wat ie
doet. Het doel is
altijd hier dat het kind
zelf leert meer
sturing te geven aan
zijn of haar gedrag.
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inventariseren wat
het ze nou oplevert
op korte termijn, op
lange termijn en
wat het ze kost. Om
voortdurend dingen
te vermijden. Als je
altijd maar vermijdt
om te lezen, dan
kom je daar nooit
mee verder. Op
korte termijn levert
je dat wat op,
namelijk je hoeft
dat gevecht niet
aan te gaan. Euh
op lange termijn, ja
heb je daar
natuurlijk schade
van want omdat je
niet leest, euh, kan
je niet meekomen
op het schoolse
proces, raak je
steeds verder
achter op.
Met kennis en
informatie die
normaal lezen tot je
neemt en dat doen
je leeftijdsgenoten
wel. Hetzelfde geldt
voor sociale
vaardigheden, als
je angstig bent,
sociale angst
bijvoorbeeld, en je
wilt daardoor

eigenlijk bang voor kan
zijn.
ja, en dan zou je dat
een beetje in het ikboek, dat is ook
oorspronkelijk het idee
dat het ik-boek helpt
om jezelf te
verkennen. Een
beetje. En dan zou het
ook kunnen helpen,
als degene zichzelf
een beetje kent, dat de
sociotherapeut een
beetje snapt hoe die
angsten werken. Dus
dan zou je inderdaad
richting kunnen gaan
van uh, wat merk jij het
meeste, hoe werkt dat
bij jou?

vermindert omgaan
met andere
kinderen, dan leer
je ook geen sociale
vaardigheden die
daarbij horen, dus
kom je verder
achterop waardoor
het contact steeds
moeilijker en
moeilijk wordt.
dus op de korte
termijn heb je wel
een ontsnapping en
heb je opluchting,
maar op lange
termijn zijn de
effecten, de kosten
veel groter. Het zou
mooi zijn als ze
daar wel wat zicht
op zouden kunnen
krijgen.
En ik denk dat ook
nog wel aardig is,
en dat zie je in al
die psychoeducatie
programma’s, is dat
er aandacht is voor
ook andere
gevoelens dan
alleen maar bang
zijn. Je bent niet
alleen maar bang,
maar er zijn ook
nog andere
[177]

gevoelens. Je kan
ook verdrietig zijn,
of blij of boos.

Het is wel goed om
ook daar iets
aandacht aan te
geven. Euh, vaak
durven ze niet eens
boos te zijn, het zijn
vaak, de
angststoornissen
zijn vaak ook de
kinderen met
nauwelijks
eigenheid, als een
ander zegt dat iets
moet, dan doen ze
het. Wat willen ze
nou zelf eigenlijk.
Tot in het extreme,
ze doen iets op
brood wat de ander
ook doet.
Ja, eigenheid,
succeservaringen
ja dat met name
eigenheid en
zelfvertrouwen zijn
twee hoofdstukken
die je ergens erin
zou moeten
verweven.
En het maken van
die keuzes is wel
een belangrijke.
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Ja. En kijk, wat ik in
psycho-educatie
ook van belang
vind is dat je
stilstaat dat angst
zich op
verschillende
gebieden kan
manifesteren. De
één is bang om
fouten te maken, de
ander is bang voor
falen en kritiek,
weer een ander is
bang voor andere
kinderen.
Weer een ander is
bang om euh..
alleen te zijn in een
op een bepaalde
ruimte.
Maar je hebt ook
verschillende
vormen van
angststoornissen.
En er is een
angststoornis met
paniek. Paniek vind
ik ook nog wel iets
waar je aandacht
aan moet geven.
En ben je dan bang
voor euh,
bepaalde plaatsen,
bijna fobisch he,
ben je bang voor
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de lift, ben je bang
voor grote pleinen,
ben je bang voor
kleine ruimtes, ben
je bang voor
groepen mensen.
Waar zit je angst,
dat kunnen ze dan
zelf wel aangeven.
Enne…
Ja en ook uitleggen
wat dat dan is. Dat
dat een naam
heeft, en dat de
ene hier bang voor
is en de ander
daar. Bij
gegeneraliseerde
angststoornis ben
je voor alles bang
geworden.

Zijn er nog andere
punten waarvan jij
vindt waar
rekening mee
moet worden
gehouden bij het
ontwikkelen van
psycho-educatie
voor angst?

Ik denk dat ik
eigenlijk alles al wel
genoemd heb wat ik
belangrijk vind. Ja,
dat denk ik eigenlijk
wel.

misschien kun je ook
wel aan het begin
van het boek zetten
soms is het niet zo
fijn om erover te
praten, wat kunnen
we afspreken als jij
dingen merkt
waarover het niet fijn
is om over te praten.

Het is een vrij taboe
gevoelig onderwerp
denk ik, vooral voor
jongetjes,
het stereotype
rolmodel, en geloof
maar dat heel veel
kinderen hier dat
stereotype rolmodel
willen volgen. Als
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Paniek, voorbeeld
paniek is, hoe je
het voelt en ervaart
dat specifiek
meenemen.
N.v.t.

niet dat ik zo één twee
drie weet.

Label:
Algemene kennis
over angst
Label:
Specifieke kennis
over angst

kind mag je nog wel
bang zijn, maar als
puber… nou..

5

Wat is jouw
mening over de
bestaande ikboeken? (ikboeken
meenemen zodat
ze die in kunnen
zien: ‘Bang: hoe
voel ik me?” En
“Ik en mijn
groep”).

Maar ik merk dat ik
daardoor ook wel
heel uhh, ik vind er
hele leuke dingen
inzitten, uhh, maar
ook wel moeilijke
dingen soms.
0deze vraag waar
die mee begint: als ik
bang ben, wat voel ik
dan? Ja,
toedeledokie, kom d’r
maar in zegmaar, ja
weet je dat is echt
wel een ding dat ik
denk ja, dat is wel
meteen to the point.
[Lacht] Maar ook wel
heel moeilijk om te
beantwoorden
meteen.
Dus het is echt een,
ik mis hierin een
stukje uitleg, van wat
is bang? Het begint
meteen met wat voel
ik? Wanneer ben ik
bang? Hoe zie je

Ik en mijn groep
heel erg goed is
inderdaad de naam
van de kinderen de
naam van de
groepsleiding.
Ja..uhh, hier staat
wel alsof er al een
voogd in het gezin in
zit, maar dat is niet
altijd zo.
voor kei kinderen
meer plaatjes leuker
zullen zijn
voor Bron kinderen:
het dan een beetje
kinderachtig is.
Ik-boek bang
Welke woorden
gebruik ik als ik bang
ben…en dat was wel
grappig want die
dacht als ik bang ben
dan ga ik de hele tijd
roepen schrikken…

een schaamte vraag
schaam jij je ervoor?
Of ken jij andere
mensen die zich
bijvoorbeeld
schamen voor hun
gevoelens?
Ik en mijn groep
deze ken ik niet
dat is wel gaaf. dit is
wel cool. Hier wordt
nou eens echt
uitgelegd van waar je
eigenlijk bent.
wat goed je krijgt een
soort organisatie
structuur.
wie is je arts, deze
vind ik wel leuk, Dit
kan heel
verhelderend zijn,
ook ook voor ouders
om mee naar huis te
nemen.
het begint wel heel
goed, zeg maar van
waarom ben ik
hier..de 5 x w zeg
maar, wie wat
waarom
heel goed dat ze hier
met waarom
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N.v.t.

N.v.t.

Label:
Ik-boek: “Bang,
hoe voel ik me?”

dat?
En inderdaad per ikboek, ja, op zich zit
hier wel een logische
opbouw in.
Ja weet je, je moet
gewoon proberen zo
weinig mogelijk tekst.

mis hoeveel
creatieve uhh,
creatieve
oplossingen er zijn
zegmaar.
en dat het aansluit bij
het
ontwikkelingsniveau
van de kinderen
G: ja, dat denk ik
wel. Ja.
O: en ik en mijn
groep?
G: ja die op zich ook
wel.
Want het ik-boek is
daarin eenmalig en
uh, ja dan is het
klaar. Ok, boekje
dicht. Huppakee.
Weg. Terwijl ik dan
denk: en nu moet het
vervolg, want ze
moet er nog wel mee
aan de slag.

deze opdracht vond
ik wat minder.
En deze is ook wel
veel: ik schrijf ieder
dag een gebeurtenis
op waarbij op bang
was.
dan zou ik zelf een
blad maken en
bijvoorbeeld noem
eens een situatie
waar je bang was,
dat is helemaal niet
tijdsgebonden, open
vraag
dan doen, is
makkelijker
ik zou daar (4 emotieboek) denk ik
wel gewoon mee
beginnen en als je
denkt van oke, dit
kind heeft meer nog
qua angst, dan jullie
boek
ik denk juist dat het
goed is om daar (4emotieboek)
gelijkenis in te
hebben,

beginnen en dan
wie…en de hoe ook..
hoe ga je met elkaar
om? En wat, hoe ziet
het eruit, hoe ga je
met elkaar, hoe ziet
je dag eruit, het is
een goede eerste
verkenning,
wat ik in ieder geval
positief vind
is..waarom ben jij
hier. Het draait uit
eindelik om, dat kind
zelf en je zult
versteld staan
hoeveel clienten niet
eens weten waarom
ze hier eigenlijk zijn,
Dus afstemming
daarin zo’n ik boek
kan dan wel vorm
geven aan waarom
ben ik hier?
Geïnterviewde: Ja en
het benaderd nog
eens die vraag, van
je bent hier voor
jezelf
Ik-boek bang
loopt het enigs sinds
door elkaar
ik vind het nog niet
echt een logische
opbouw, op blz. 1
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eigenlijk, hoe kan ik
me nog meer
voelen? ja ik voel me
blij, maar hoe ziet dat
eruit dan… die vraag
komt nog terug
geloof ik.. Het is een
beetje raar om met
de deur in huis te
vallen,
omdat: je gaat deze
ik-boeken doen met
kinderen, die geen
goed onderscheid,
wat ik al zei, die
kunnen
maken..tussen hun
emoties, en dan
begin je daar
mee..de ham vraag
en dan stel je die
ham vraag ook nog
eens heel open…of
heel hoog, dus
taaltechnisch klopt
dit niet eens
Ik zou denk ik hier
heel met een
inventarisatie
…zoals deze vraag
hoe kan ik me nog
meer voelen, dat
vind ik een goede
vraag. Een voorbeeld
van hoe kan ik mij
allemaal voelen, en
dat ga je dan samen
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invullen.. weetje wel..
blij boos enzo…dan
komen ze vaak
wel..en dan verder

Welke vorm van
psycho-educatie
sluit volgens jou
het beste aan bij
LVB-kinderen en
jongeren?
(schriftelijk,
digitaal, spel, e.d.)

Of dat digitaal is, ja,
dat is wel een goeie.
Ik denk dat digitaal
het wel leuker maakt
voor onze kinderen.
Nu vinden ze het
over het algemeen
ook leuk hoor. Want
het is echt een
momentje dat je pakt
zegmaar. En zo
voelen de kinderen
dat ook. Ehm. Maar
ik denk dat als je
digitaal hebt, dat het
dan nog iets meer
uuhh uitdaagt
ja, dat zou wel
kunnen, want puur
een filmpje, dat is
denk ik niet
voldoende. Dan zou
je misschien iets
moeten maken met,
oké, en nu ga jij een
spel doen, samen
met de groepsleiding
die naast je dit. Dat

Ik denk dat het
aanspreekt als je
plaatjes hebt,
filmpjes bij de oudere
kinderen,
plus wij hebben hier
geen pc voor de
kinderen, alleen voor
groepsleiding. Een
dvd-tje erbij zou
hebben dat je zorgt
dit filmpje is leuk
voor dat
hoofdstuk….dat is
leuk!
Het zou digitaal
aantrekkelijker
worden,
. Dan het
boek…even
stil..praktischer…
kind kan het ook mee
naar huis nemen
,this voor ouders dan
ook goed om het te
zien het staat ook

wel onze golf leeftijd,
dit boek. Dus zeg
maar, 9 tot 12
jaar..met het IQ wat
je hier hebt..85
een spel, vooral
nou ja digitaal wat
minder, zit je weer de
hele tijd acher zo’n
scherm en dat lijkt
me ook fijn, om het
te kunnen delen,
zoals bij dat seksueel
voorlichtingspel, dan
zit je met een paar
clienten,
groepspsychoeducatie, dat kan
taboe doorbrekend
zijn en verhelderend.
Interviewer: en zou je
dan alleen een spel
voorstellen of ook
een ik-boek ernaast?
Geïnterviewde: ja dat
is een goede, het
nadeel ten opzichte
van een boek, is wel
dat je niet altijd een
logische opbouw
hebt. (bij een spel)
handleiding in een
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Een film moeten
jullie echt niet
willen.
Ja. Kijk dat is
natuurlijk een euh..
vorm waar we al
voor gekozen
hebben.
En het zal mooi zijn
als je materiaal in
dezelfde format kon
aanbieden.
Euhh, maar
natuurlijk is het
aardig om eh links
van films erin te
hangen zodat je
wel wat
eigengezicht krijgt
En als je dat op een
goede manier kan
vinden zeg maar.
Maar ik zal eigenlijk
wel voor een
losbladig systeem

plaatjes en schema’s.
Je hebt ook soms heb
je ook uhm, spellen,
die in een uh… spelen.
ik weet niet of ze
specifiek zijn rondom
angst. Ik denk het niet.
… ik denk dat er wel
oefeningen in kunnen
staan. En ik denk ook
dat je… dat het
helemaal mooi is, dat
je als je het
spelenderwijs bij wijze
van spreken via een
computerprogrammaachtig uhh, dan heb je
de interesse in ieder
geval makkelijk te
pakken.
Ik weet ook dat ze uh,
vanuit Astrix is dat
geweest, een aantal
sociotherapeuten
rondom ADHD een
heel psycho-educatiefs
een dvd te maken. Met

Thema:
Gewenste situatie
Label:
Product
aansluiten op
LVB-jeugdigen

zou dan natuurlijk
nog wel weer
kunnen.
De spanningsboog is
echt nul en dat is
over het algemeen
bij LVB’ers en dan
vooral bij jonge
kinderen zegmaar.
Dus luisteren kunnen
ze niet. Dus ik denk
dat juist zo’n, zo’n,
das dan weer een
nadeel van digitaal,
want digitaal is
gewoon een
programma wat draai
je af. Dit (wijst naar
ik-boek), kun je nog
uh zelf je gesprek
mee aan gaan en
dan heb ik in de
gaten als de
spanningsboog te
lang wordt en dan
denk ik: oké,
volgende vraag, ik
sla deze volgende
alinea even over, die
zeg ik nu even niet,
want ik heb nu nodig
om een vraag te
laten beantwoorden

echt vast. Het is zijn
eigen ding.

vorm van een boek
met een inleiding op
dat spel, je kunt er
niet zomaar aan
beginnen natuurlijk.
Dan zou het hier in
gaan op wat angst is
en dat je angst mag
het voelen,

zijn.
In de vorm van een
ringband waarin je
of digitaal in de
computer, waar je
die werkbladen
eruit kan halen.
Hoewel ik me
afvraag of we hier
binnen Karakter,
maar daar moet je
je niet door laten
weerhouden, of we
ook op de groepen
bijvoorbeeld die
filmpjes op kunnen
zoeken, dat zal wel,
maar er is geen
geluidsondersteuni
ng.

een stukje creatief
met…
met een kind die je
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ook bekende
Nederlanders erbij
betrokken. Dus dat is
een GIGANTISCH
project geweest, denk
ik. Dus ik weet niet of
het in die zin
realistisch is. Maar er
zullen zeker
elementen in zitten die
interessant zijn om zo
even na te gaan.
ik zou zeggen, als je
een tekst aanbiedt,
doe dan niet alleen
maar tekst, maar er
doe er ook plaatjes bij.
En uhm,
qua wat voor plaatjes
dat je gebruikt, of qua
vorm, dat dat wel eens
wat frisser en wat
meer richting euh,
tegenwoordige tijd in
plaats van de…

op dat moment ook
hebt of die je juist
projecteert op dat
playmobielpoppetje,
waardoor niet zelf
face to face tegen
het kind is maar via
het
plymobielpoppetje en
dan komt het niet zo
direct aan.
… misschien wel in
het IQ. Dat die dan
net weer iets hoger
zitten ja…

Waar moeten we
rekening mee
houden zodat het
voor jou praktisch
bruikbaar is? Wat
betekent
‘praktisch
bruikbaar’ voor
jou?

Dus dan kun je wat
meer inspelen op het
gedrag van het kind.
En dat kan je bij
digitaal dan weer niet
doen
Want is heel leuk
staat er zo’n rijtje op
intranet met goh
deze is het. En dan
denk ik en dan klik ik
ADHD aan en dan
krijg ik gewoon de
handleiding van weet
ik veel. En dan denk
ik: dit deze link klopt
niet met wat ik nu
krijg.
als het er is dan
gaan we daar mee
aan de slag. En en…
in wat voor vorm dat

uitgeprinte versies in
de kast hebben
staan, zodat je door
kan bladderen….
even opschrijven
wanneer de versie
was en dan
bijhouden.
of je schrijft een lijstje
met aanbevelingen
voor de uitvoering..

het moet vooral
beschikbaar zijn als
h et niet fysiek hier
beschikbaar kan zijn,
dan digitaal snel te
kunnen vinden
Zoals het
kwaliteithandboek, of
bij LEX.
dat je bijvoorbeeld
het kwaliteitsboek
hebt en daar zou ik
verschillende
subboeken willen
hebben… een
subboek psycho[186]

Ik denk dat het een
goede plek moet
krijgen binnen eh,
binnen het digitale
netwerk, maar dat
kan. Want al die ikboeken hangen
onder de
kennisbank en in
principe kan
iedereen daarbij
dus het gaat ook
over kan je het
vinden. Dat is wel
belangrijk om dat
ook in bijvoorbeeld
een voorwoord op

Nou dan is het meest
handige voor de
mentoren: hier heb je
een dvd, ga maar
kijken. maar is het
weer, euhm,
interessanter weer
voor de mentoren om
het in een
samenwerkvorm neer
te zetten zodat ook
iemand niet alleen
maar neerschets maar
ook kan, meteen kan
overdragen aan de
sociotherapeut.
Maar dat je een

Thema:
Gewenste situatie
Label:
Praktisch
bruikbaar in de
praktijk

dan ook is, dat maakt
me dan niet zoveel
uit, denk ik. Want ik
denk dat het altijd
gaat om een
momentje kunnen
pakken. Die
mogelijkheid kunnen
creëren samen met
je collega’s zegmaar.
En of het dan in die
vorm, of in die vorm
en of het nou een
spelletje of kleien of
weet ik veel, dat
maakt niet zoveel uit
denk ik. Het enige
waar je echt rekening
mee moet houden is
dat je een korte
spanningsboog hebt
dus dat je heel veel
nou ja, je wil heel
veel uitleggen omdat
je korte woorden
moet gebruiken en
korte zinnen en veel
herhalen enzo. Dus
heb je eigenlijk heel
veel tekst wat je
moet kunnen
ophakken in
kwartiertjes, tien
minuten en waarmee
ik de volgende keer
gewoon weer verder
kan gaan.

educatie en daarin
weer mapjes heb
met verschillende ikboeken en daar een
hoofdstuk therapie
spelen.

te nemen. Dat eh
dat dat, maar ja als
je het gevonden
hebt dan weet je,
dan heb je het er al
af gehaald. Maar
dat is wel de plek
waar, waar het zou
moeten hangen
zeg maar. Wat we
ook steeds zeggen
van daar kan je de
materialen vinden.
Ja maar ik vind dat
ook wel iets voor de
teams zelf.
Ja, eigen
verantwoordelijkhei
d. Je kan niet alles,
en als het digitaal is
en je kan het
digitaal vinden zeg
maar en als je het
niet kan vinden kan
je het aan je
collega’s vragen of
aan je
behandelcoordinato
r of aan je arts, kan
mij het schelen.
Ehm.. en ik kan mij
voorstellen dat als
een team zegt van
ja wij hebben erg
veel te maken met,
op een bepaald
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tekening van jezelf
maakt, of dat je
plaatjes erin doet, of,
of, dat het iets eigens
wordt.
Dat je samen een
beetje een zoektocht
erin hebt. Dus daarom
vind ik de ik-boeken
zoals ze, zoals ik ze
ken, vind ik ze eigenlijk
wel heel prettig. Dat je
daarmee ook opbouwt
van Hé dit ben ik en er
zitten elementen in,
dus, op dat moment
zitten er, ik ken ze niet
helemaal uit m’n
hoofd.
Jah. En zo is een boek
misschien, of een
werkboek misschien,
juist wel weer beter.
dat het een leidraad is
voor hun. (voor
sociotherapeuten)

moment zal een
team zeggen ja
binnen die ikboeken, wij doen
vooral deze, deze
en deze. Ja draai er
een aantal
standaard uit dan,
leg ze neer.

Waar moeten we
rekening mee
houden zodat ons
product
daadwerkelijk
gebruikt gaat
worden door het
team van
mentoren?

Dit is wel iets wat
echt gebruikt gaat
worden. Dus daar
hoef echt nie, geen
zorgen over te
maken, want dit is
wel echt iets waar
echt behoefte aan is
zegmaar.
Het kostte wat tijd
voor het helemaal
goed gekeurd is door
Eddie en het
kenniscentrum en
blabla voordat het
dan uiteindelijk op
intranet staat.

misschien iets van
een handleiding voor
hun, maar ook een
handleiding voor het
implementeren in het
behandelproces.
Binnen hoeveel
weken is het slim om
er mee te beginnen,
hoe vaak per week,
zeg maar dat er een
lijstje komt met
adviezen dit is goed
om te doen en dan
kunnen wij altijd
kijken wat is mogelijk

ik geloof dat genoeg
mensen het willen
gebruiken en dat er
ook genoeg animo
voor is wat jullie
gaan doen.
…het zou voor mij
heel zonde zijn als
jullie een mooi
product afleveren
waar wij mee willen
werken en
vervolgens niemand
het meer kan vinden
en dan zakt het weg
na en paar keer
gebruiken,

Ben ik nu achter dat
het systeem niet zo
geordend is. Dus dat
is een punt voor mij
om mee aan de slag
te gaan.
Dus eigenlijk moet je
juist een keer al die
[188]

Er is niemand die
daarover valt.
Hm. Eén het moet
vindbaar zijn, daar
hebben we het net
over gehad. En het
tweede gedeelte is
dat het ik-boek een
substantieel
onderdeel moet zijn
van het totale
behandelpalet wat
je draait op de
groep.
Uh en ja dan heb je
gewoon nodig dat
het ik-boek een
plek heeft
bijvoorbeeld binnen
de
mentorcontacten,
daar moet een
behandelcoordinato
r op sturen. Dus als
je zegt wij willen dat
het echt gebruikt
wordt dan moeten
ook de

Euhmm.. mensen
moeten weten wat er
is, daar begint het
mee.
En dat het ook wel,
ehm, meer bekender
wordt. Maar dat is één.
Verder moet je er alert
op zijn van hé is dit
kind angstig en wat
heb je dan aan, dus
eigenlijk zou je willen
zeggen dat het
gewoon in het zorglijn
gezet wordt.
dat is ook waar je het
kunt vinden, het
Makkelijk vindbaar en
er nog een soort
gebruiksvriendelijkheid
inzitten denk ik.

Thema:
Gewenste situatie
Label:
Randvoorwaarden voor
implementatie

oude troep dr af
gooien en juist van
het intranet af gaan
halen.

Hoe zou jij dit het
liefst voor je zien
in de toekomst?

Zeg maar bij de
nieuwe versies van
ook van ADHD en
Gilles de la tourette
en ook van uh de
ODD zegmaar, dat
dat er daar wel heel
erg in zit en dan wel
uh eerst een stuk
uitleg en dan continu
een terugkoppeling
van ok, dit voel ik.
Dat zegt dat poppetje
dan. Dit voel ik. Hoe
zit dat dan bij jou?
Oké, bij mij werkt dit
zus en zo, hoe werkt
dat bij jou? Maar dat
bij die emoties is dat
nog niet en dan is
zijn emoties eigenlijk
heel moeilijk uit te
leggen.

Als team ook samen
meer in afstemt?
Overlegd?
Antwoord: : ja, ja
precies
en uhmm misschien
kunnen we daar wel
als team stelling in
nemen ik vind dat
een kind wel
minimaal 1 keer per
week recht heeft op
een mentorgesprek,
en dus ook uhh
iedereen, als je
bijvoorbeeld aan het
begin van je dienst
zegt ik wil een
mentor gesprek
hebben vandaag, dat
daar tijd voor wordt
gemaakt

meer spelmateriaal
willen hebben en dat
er dan ook dat we
echt eens ingelicht
worden van wat
hebben we nu. Ik kan
niet eens opnoemen
waar wat staat, je
struikelt hier meer
over dat soort dingen
en dan ben je je er
weer van bewust en
dat een collega je
weer aan de mauw
trekt van dit bestaat
ook.
Dat iemand dat dus
eens inventariseert,
van wat hebben we
nou eigenlijk
allemaal?
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randvoorwaarden
kloppen. En dat
mentoren ook apart
de tijd hebben om
apart tijd door te
brengen met het
mentorkind. En
volgens mij
voorzien de
roosters daar wel in
en ook de
aansturing op de
groep.
N.v.t.

N.v.t.

Bijlage 11

Vergelijkingsgrafieken deelvraag 1 en 2

Afstemmen communicatie
In figuur 117 is te zien geven negentien
mentoren aan het zeer belangrijk te
vinden om korte zinnen te gebruiken. Zes
mentoren gebruikt deze dan ook altijd. Vijf
mentoren vinden het belangrijk en
gebruikt
vaak
korte
zinnen.
Het
merendeel vindt het (zeer) belangrijk en
handelt
hier
ook
na.

Figuur 117

In figuur 118 is te zien dat het handelen
en het belang dat de mentoren hechten
aan het gebruiken van gangbare en
concrete woorden veelal met elkaar in
overeenstemming
zijn.
Zeventien
mentoren geven aan dit zeer belangrijk te
vinden en zeven mentoren gebruiken
altijd gangbare en concrete woorden.
Daarnaast geven 7 mentoren aan het
gebruiken van gangbare en concrete
woorden belangrijk te vinden. Zestien
mentoren gebruik vaak gangbare en
concrete woorden. Het merendeel vindt
het (zeer) belangrijk en handelt hier ook
na.
Figuur 118

Wat betreft het gebruik van figuurlijk
taalgebruik zijn de meningen van de
mentoren verdeeld. Drie mentoren geven
aan dit zeer belangrijk te vinden, drie
mentoren vinden het belangrijk, vijf
mentoren neutraal, acht mentoren vinden
het onbelangrijk en vijf mentoren
onbelangrijk. Elf mentoren geven aan
soms figuurlijk taalgebruik te gebruiken,
acht mentoren gebruikt dit regelmatig en
vijf mentoren vaak. De Richtlijn adviseert
om geen figuurlijk taalgebruik te
gebruiken.
Figuur 119

In figuur 120 is te zien dat zeven
mentoren het zeer belangrijk vinden de
jeugdige zelf woorden te laten kiezen voor
belangrijke begrippen, drie mentoren
doen dit altijd. Twaalf mentoren geven
aan dit belangrijk te vinden en twaalf
mentoren doet dit ook vaak. De komt
redelijk met elkaar overeen.
Figuur 120

[190]

In figuur 121 is te zien dat dertien
mentoren het zeer belangrijk vinden een
eenduidige woordkeuze te hebben bij de
jeugdige, één mentor geeft aan dit altijd
te hebben. Negen mentoren vinden het
belangrijk en zestien mentoren geven
aan vaak een eenduidige woordkeuze te
hebben. Zeven mentoren gebruikt dit
regelmatig. Te zien is dat zij hier meer
belang aan hechten dan dat zij er
daadwerkelijk naar handelen.
Figuur 121

In figuur 122 is te zien dat vijftien
mentoren aangeven het zeer belangrijk
te vinden om één vraag tegelijk te
stellen, vijf mentoren doen dit ook altijd.
Acht mentoren geven aan het belangrijk
te vinden en vijftien mentoren stelt vaak
één vraag tegelijk.

Figuur 122

Zoals in figuur 123 is te zien, geven
zeventien mentoren aan het zeer
belangrijk te vinden om rustig te praten.
Twaalf van hen doet dit ook altijd. Vijf
mentoren geven aan het belangrijk te
vinden en zeven mentoren praat dan ook
vaak rustig. Vijf mentoren praten
regelmatig rustig. De mentoren hechten
er meer waarde aan dan dat ze er
daadwerkelijk naar handelen.

Figuur 123

Wat betreft het combineren van oefenen
en praten geven tien mentoren aan dit
zeer belangrijk te vinden. Geen van hen
doet dit altijd. Twaalf mentoren geven
aan dit belangrijk te vinden en zeventien
van hen combineert oefenen en praten
vaak met elkaar.

Figuur 124

[191]

Concreet maken van de oefenstof
In figuur 125 is te zien dat twaalf
mentoren neutraal denken over het
beginnen met een oefening en daarna
een koppeling aan de theorie, acht
mentoren doen dit regelmatig. Negen
mentoren geven aan dit belangrijk te
vinden en zeven mentoren doet dit vaak
op deze manier. Opvallend is ook dat
zeven mentoren soms deze koppeling
maken. De mentoren zijn niet heel
uitgesproken over dit onderwerp, maar
hechten er wel belang aan.
Figuur 125

In figuur 126 is te zien dat elf mentoren
aangeven het belangrijk te vinden om
gebruik te maken van interactie met
groepleden, dertien van hen gebruiken
dit dan ook vaak. Acht mentoren geven
neutraal als antwoord en zes van hen
gebruikt deze interactie regelmatig. De
mentoren lijken hier minder waarde aan
te hechten omdat er geen uitgesproken,
gedeelde mening onder hen is.

Figuur 126

In figuur 127 is te zien dat zestien
mentoren aangeven het zeer belangrijk
te vinden om voorbeelden van situaties
uit het dagelijkse leven van de jeugdige
te gebruiken, zeven mentoren gebruikt
deze voorbeelden altijd. Zes mentoren
geven aan dit belangrijk te vinden en
veertien mentoren geven aan vaak
voorbeelden van situaties uit het
dagelijkse leven van de jeugdige te
gebruiken.

Figuur 127
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In figuur 128 is te zien dat twee
mentoren het zeer belangrijk vinden om
‘stel dat’ voorbeelden te gebruik. Negen
van he geven aan dit belangrijk te vinden
en zeven mentoren gebruikt deze dan
ook vaak. Acht mentoren geven neutraal
als antwoord en negen mentoren
gebruikt deze regelmatig. Opvallend
hierin is dat zij hier redelijk wat waarde
aan lijken te hechten, terwijl de Richtlijn
juist afraadt om deze te gebruiken.
Figuur 128

Wat betreft het uitspelen van situaties
met de jeugdige geven twaalf mentoren
aan het belangrijk te vinden, vijf van hen
doet dit dan ook vaak. Zeven mentoren
geven aan neutraal erover te denken en
tien mentoren speelt regelmatig situaties
uit de met jeugdige. Opvallend is dat de
mentoren dit belangrijk vinden dan dat zij
hier daadwerkelijk naar handelen.

Figuur 129

Voorstructureren en vereenvoudigen
In figuur 130 is te zien dat dertien
mentoren aangeven het belangrijk te
vinden om beperkte keuze
mogelijkheden te geven. Negen van hen
geeft deze ook vaak. Opvallend hierbij is
dat zij aangeven dit belangrijker te
vinden dan dat zij er momenteel naar
handelen.

Figuur 130
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In figuur 131 is te zien dat tien
mentoren
aangeven
het
zeer
belangrijk te vinden om gerichte
vragen te stellen, drie mentoren doen
dit ook altijd. Elf mentoren vinden het
belangrijk en achttien mentoren stelt
vaak gerichte vragen.

Figuur 131

Wat betreft het telkens hanteren van
dezelfde opbouw is in figuur ? te zien
dat vijf mentoren aangeven dit zeer
belangrijk te vinden. Twee van hen
hanteert dan ook telkens dezelfde
opbouw. Veertien mentoren geven
aan dit belangrijk te vinden en zes
mentoren hanteren vaak dezelfde
opbouw. Opvallend is dat zij het
belangrijk lijken te vinden, maar hier
niet altijd naar handelen.
Figuur 132

In figuur 133 is te zien dat vier
mentoren
aangeven
het
zeer
belangrijk
te
vinden
om
hulpstrategieën voor zelfinstructie te
gebruiken, vijftien mentoren gebruikt
deze dan ook altijd. Vijftien mentoren
vinden het belangrijk en zeven
mentoren
gebruikt
deze
hulpstrategieën vaak. Het lijkt erop dat
zij deze strategieen vaker gebruiken
dan het belang dat zij daar
daadwerkelijk aan hechten.
Figuur 133

In figuur 134 is te zien dat zeventien
mentoren aangeven het belangrijk te
vinden om een opdracht voor te doen
en vervolgens na te laten doen. Vijf
van hen doet dit ook vaak op deze
manier. Opvallend is dat de mentoren
hier meer waarde aan hechten dan dat
zij hier daadwerkelijk naar handelen.
Figuur 134
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In figuur 135 is te zien dat acht
mentoren aangeven het zeer belangrijk
te vinden aandacht te besteden aan de
afsluiting van de bijeenkomst, twee
mentoren doen dit ook altijd. Elf
mentoren geven aan het belangrijk te
vinden en elf mentoren besteden hier
ook vaak aandacht aan. Wat betreft het
handelen en het belang zijn hierin
verschillen te zijn. Zij vinden het
belangrijk, maar handelen er niet altijd
na.
Figuur 135

In figuur 136 is te zien dat veertien
mentoren het zeer belangrijk vinden te
zorgen voor een prikkelarme omgeving,
acht van hen zorgen hier ook altijd
voor. Acht mentoren geven aan het
belangrijk te vinden en elf mentoren
zorgen vaak voor een prikkelarme
omgeving. Hierin is een overeenkomst
te zien.

Figuur 136

Veilige en positieve leeromgeving
In figuur 137 is te zien dat acht
mentoren aangeven het zeer belangrijk
te vinden om samen met de jeugdige
regels en afspraken op te stellen. Eén
van hen doet dit ook altijd. Elf mentoren
vinden het belangrijk en elf van hen
steld ook vaak samen regels en
afspraken op. Opvallend is dat zij hier
blijkbaar meer belang aan hechten dan
dat zij hier daadwerkelijk naar handelen
momenteel.
Figuur 137
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In figuur 138 is te zien dat zeventien
mentoren het zeer belangrijk vinden om
uit te leggen waarom iets gedaan
wordt. Twaalf mentoren geven aan dit
altijd te doen. Zes mentoren geven aan
dit belangrijk te vinden en twaalf
mentoren geeft aan vaak uit te leggen
waarom iets gedaan wordt.

Figuur 138

Zoals in figuur 139 is te zien, geven 21
mentoren aan het zeer belangrijk te
vinden om de inzet van de jeugdige
steeds positief te benaderen, twaalf
mentoren geven aan dit ook altijd te
doen. Drie mentoren geven aan dit
belangrijk te vinden en elf mentoren
geven aan vaak de inzet van de
jeugdige positief te banaderen.

Figuur 139

In figuur 140 is te zien dat negen
mentoren aangeven het zeer belangrijk
te vinden om sensitief te zijn voor de
individuele ondersteuningsbehoefte,
zeven mentoren is dit ook altijd. Elf
mentoren geven aan het belangrijk te
vinden en elf mentoren is vaak sensitief
voor de individuele
ondersteuningsbehoefte. Hierin is veel
overeenkomst te zien in wat zij
belangrijk vinden en het daadwerkelijke
handelen.
Figuur 140
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In figuur 141 is te zien dat elf mentoren
aangeven het zeer belangrijk te vinden
om zich als hulpverlener op te stellen, elf
mentoren doen dit dan ook altijd. Tien
mentoren geven aan dit belangrijk te
vinden en negen mentoren stelt zich dan
ook vaak als hulpverlener op. Het
handelen en het belang dat eraan
gehecht wordt, komt veelal overeen.

Figuur 141

In figuur 142 is te zien dat tien mentoren
aangeven het zeer belangrijk vinden veel
aandacht te besteden aan de relatie
tussen de jeugdige en zichzelf, vier van
hen besteed hier ook altijd aandacht aan.
Dertien mentoren geven aan dit belangrijk
te vinden en veertien mentoren besteed
hier vaak aandacht aan. Zes mentoren
besteed er regelmatig aandacht aan.
Het handelen en het belang dat zij eraan
hechten, blijkt redelijk overeen te komen.
Figuur 142

In figuur 143 is te zien dat veertien
mentoren het zeer belangrijk vinden om
de jeugdige te belonen bij een goede
inzet, tien mentoren doet dit ook altijd.
Zes mentoren geven aan het belangrijk te
vinden en twaalf mentoren beloont de
jeugdige dan ook vaak bij een goede
inzet. Het handelen en het belang dat
eraan gehecht wordt, komt veelal overeen

Figuur 143

Zoals in figuur 144 te zien is geven vijftien
mentoren aan een open en neutrale
houding zeer belangrijk te vinden, negen
mentoren heeft altijd een open en
neutrale houding. Zeven mentoren geven
aan dit belangrijk te vinden en dertien
mentoren geven aan vaak een open en
neutrale houding te hebben. Het handelen
en het belang dat zij eraan hechten, blijkt
veelal overeen te komen.
Figuur 144
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Wat betreft het gemotiveerd zijn is in figuur
145 te zien dat zeventien mentoren het
zeer belangrijk vinden. Negen mentoren
zijn altijd enthousiast. Zes mentoren geven
aan gemotiveerd zijn aan als belangrijk te
vinden en vijftien mentoren zijn vaak
gemotiveerd. Het handelen en het belang
dat eraan gehecht wordt, komt veelal
overeen

Figuur 145

In figuur 146 is te zien dat zeventien
mentoren aangeven het zeer belangrijk te
vinden om enthousiast te zijn, twaalf
mentoren zijn dan ook altijd enthousiast.
Vier mentoren geven enthousiasme aan
als belangrijk en twaalf mentoren is vaak
enthousiast. Het handelen en het belang
dat eraan gehecht wordt, komt veelal
overeen

Figuur 146

In figuur 147 is te zien dat zestien
mentoren aangeven het zeer belangrijk te
vinden om geduldig te zijn, zeven
mentoren is dit ook altijd. Zeven mentoren
geven aan dit belangrijk te vinden en elf
mentoren is vaak geduldig. Hierbij zijn
enige verschillen te zien. Zij vinden het
erg belangrijk, maar zijn blijkbaar niet altijd
geduldig.

Figuur 147

Wat betreft het gebruiken van humor is in
figuur 148 te zien dat tien mentoren
aangeven dit zeer belangrijk te vinden en
dat zeven mentoren altijd humor
gebruiken. Elf mentoren vinden het
belangrijk en elf mentoren gebruiken vaak
humor.
Figuur 148
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Bijlage 12

Vergelijking deelvraag 3 en 5 met deelvraag 4

Deelvraag 3 vergeleken met de werkzame factoren van deelvraag 4:
In deze deelvraag staat centraal welke aspecten in de inhoud van de psycho-educatie volgens de
betrokken moeten worden meegenomen. De vraag die hierbij gesteld kan worden is: Komen de
aspecten die de betrokkenen noemen over de inhoud van de psycho-educatie overeen met de
werkbare aspecten over de inhoud van de psycho-educatie die de wetenschappelijke effectieve
interventies aangeven als passend voor deze doelgroep? Het antwoord op deze vraag is dat het
grotendeels overeenkomt met elkaar. Wij gebruiken hiervoor de Dappere Kat en het
Vriendenprogramma. LVB-kinderen en jongeren missen het overzicht in situaties (Richtlijn effectieve
interventies LVB, p. 30), waar ook angst door ontstaat. Dit aspect wordt in een interview met een
afdelingsmanager aangestipt. Het is dus van belang dat er een duidelijke structuur wordt aangebracht
in de psycho-educatie zodat het kind weet waar het aan toe is. Een duidelijke structuur wordt in
andere interventies, zoals de Dappere Kat en het Vriendenprogramma, ook gehanteerd. Aspecten als
uitleg over gezonde angst, in welke situaties het logisch is dat je bang bent mogelijk en alternatief
gedrag door oplossingen aan te dragen, komen alle drie voor in de werkzame aspecten van de
Dappere Kat en het vriendenprogramma. Hiernaast ook het cognitieve aspect door aan te geven dat
het kind zelf de baas is over wat hij denkt en om na te gaan of deze gedachte realistisch is. De
dappere kat staat hier duidelijk bij stil door gedachten, gevoel, gedrag, gebeurtenis schema erbij te
pakken. Hierop aansluitend op zoek te gaan naar (creatieve) oplossingen door te kijken naar
alternatief gedrag. Dit aspect staat in beide programma’s erg centraal en komt dus goed overeen als
werkzaam aspect. De bewustwording van waar in je lichaam je angst voelt, hoe angst werkt in je
lichaam en welke gedrag hij daardoor laat zien. Dit wordt heel duidelijk toegepast bij het
Vriendenprogramma en sluit dus aan. Meerdere keren is aangegeven hoe belangrijk het is om het
zelfvertrouwen te stimuleren, door succeservaringen. Dit komt ook in beide interventies terug als
werkzame aspecten
Deelvraag 5 vergeleken met de werkzame factoren van deelvraag 4:
In deze deelvraag staat de gewenste situatie centraal. De vraag die hierbij gesteld kan worden is:
Komen de wensen over een passende vorm van de psycho-educatie overeen met de werkbare
aspecten over de inhoud van de psycho-educatie die de wetenschappelijke effectieve interventies
aangeven als passend voor deze doelgroep? Het antwoord op deze vraag is dat het grotendeels
overeenkomt met elkaar. Allereerst de logische opbouw. Deze wordt gemist in het huidige ik-boek:
“Bang: hoe voel ik me?” Zowel de dappere Kat als het Vriendenprogramma geeft aan dat een
duidelijke structuur hanteren van belang is. Ook het aspect van starten met uitleg komt overeen met
de interventie de Dappere Kat. Er wordt genoemd dat het gebruik van een hoofdpersoon poppetje kan
helpen in een ik-boek. In de interventie wordt dit gedaan door de kat, dappere kat in te zetten. De
onderbouwing hiervan is helaas niet terug te vinden in de interventie. Wanneer deze hoofdpersoon
neergezet wordt als soort van ‘lotgenoot’, zoals in enkele bestaande ik-boeken, kan deze zorgen voor
(h)erkenning, daarmee het gevoel geven dat het kind of de jongere niet de enige is die er last van
heeft. Als laatste aspect vanuit de huidige situatie wordt het aansluiten bij de ontwikkelingsleeftijd
genoemd. Voor beide interventies is een contra-indicatie, een lager IQ dan 85 en komt dit dus niet
overeen. Er wordt dan ook de aanbeveling gedaan om een schriftelijke vorm te ontwikkelen en daarbij
te kijken waar digitale en variërende aspecten, zoals filmpjes, een spelletje, playmobilpoppetjes en
plaatjes en tekst af te wisselen, kunnen worden meegenomen. In beide interventies wordt
aangegeven dat het gaat om leren door te ervaren op verschillende manieren.
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Bijlage 13

Uitwerking presentatie

Er zijn in totaal 31 personen aanwezig. Waaronder de opdrachtgever, alle vijf de geïnterviewde en
meerdere sociotherapeuten van de vier verschillende groepen.
Mening van de aanwezigen:
Daar waar gevraagd werd naar de mening van de aanwezigen werd het volgende aangegeven:
- Benieuwd om het in de praktijk te zien en hoe het vorm gaat krijgen. Door sommige wordt de mening
gedeeld dat ik-boeken nu soms niet goed aansluiten.
Antwoord: Dat wij er zin in hebben om mee te gaan starten.
- Goed om te kijken naar de verschillende aspecten van angst, niet alleen de stoornis
Antwoord: geen antwoord opgegeven, werd zachtjes aangegeven.
- Ook wordt de vraag gesteld waarom de doelgroep niet direct wordt betrokken.
Antwoord: Afbakenen, ethisch gevoel in een korte tijd te veel om waardevol te onderzoeken, hoe
reageren zij op ons, hoeveel kinderen spreken valide.
- Er komt een vraag of en hoe de systeemgerichte aanpak erbij kan passen. Wat is de plek van
ouders?
Antwoord: Afbakenen, het werd te groot
- bij de vragen over de richtlijn LVB werd aangegeven hoe wij de zwakke aspecten, concreet maken
van de oefenstof en het voorstructureren en vereenvoudigen, mee gaan nemen.
Antwoord: Wij geven aan dat wij de richtlijn aan gaan houden en dat deze twee punten verwerkt zullen
worden in het product.
- Het slecht kunnen vinden op intranet werd non-verbaal bevestigd.
- Helder, overzichtelijk, is ook gelukt om helder te krijgen.
- Kort, krachtig duidelijk weergegeven
- keuzes die gemaakt zijn worden wetenschappelijk onderbouwd
- Herkennen van concreet maken van de oefenstof laag scoort, Denken dat je het belangrijk vindt, is
nog anders dan dit ook doen. Mogelijk door tijd, durven rollenspellen toe te passen, durven eigen
invulling te geven.
- Het product is haalbaar
Discussiepunten:
Wel of geen stukje behandeling meenemen?
- Aangegeven wordt dat je als mentor psycho-educatie geeft, je hebt een band met het kind/de
jongere, je geeft uitleg en bent daarmee ook altijd al met behandeling bezig.
- Het werk dat bijvoorbeeld een gedragstherapeut verricht ligt in het verlengde van hetgeen de
sociotherapeut (mentor) doet. Dit hangt veel samen met elkaar.
- Gewoon uitleg geven over de stoornis, algemeen. En de behandeling pas in de behandeldoelen die
daarop gelden.
- De cognitieve gedragstherapeut geeft oefeningen mee, dat is ook behandelen
- Aan het einde van het ik-boek in kindertaal: Hoe nu verder? En dan in de handleiding voor mentoren
richtlijnen hiervoor, bv. Met Kids Skills. Een lijstje met mogelijkheden wat er nog kan zodat dit
gebundeld is. Ook of het nu goed is of dat er meer nodig is voor het kind.
- Bij psycho-educatie over angst c.q. angststoornissen kom je sneller tot behandeling. De grens is
sneller bereikt dan bij adhd, autisme etc, waar het niet om een ziektebeeld gaat.
- Psycho-educatie is een behandelmodule. Psycho-educatie is dus in zekere zin al deels behandeling,
mag meer aandacht voor zijn
- Mentoren zijn ook in staat deze behandeling te bieden (gebeurt veel in overleg met
behandelcoördinator).
Soms gaat het de pet te boven, in dat geval overleg met behandelcoördinator over hoe verder,
bijvoorbeeld door gerichte therapie o.i.d.
- Wij zijn therapeuten,wij mogen stukken behandeling uitvoeren in opdracht van behandelcoördinator .
- Sommige mensen zien psycho-educatie als behandeling van de sociotherapeuten.
- In theorie is dit niet te scheiden, je kunt het als aanloop zien voor verdere behandeling.
- goed om angst c.q. angststoornissen te doen, er is veel comorbiditeit.
- Je behandeld altijd
- tussen de regels door wordt er op de groep veel behandeling gegeven, dit is dus ook buiten het ikboek om.
- het mooiste zou zijn een groepsopdracht te hebben waar kinderen met verschillende problematieken
mee behandeld kunnen worden
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Hoe aansluiten bij het kind/de jongere? Interesses?
- Lego.
- Poppetjes. Kan ook d.m.v. verschillende poppetjes.
- Ook rekening houden dat het een universeel product wordt. Het moet over vijf jaar nog steeds
passend zijn. Het moet jaren mee kunnen.
- Muziek.
- Tekenen, schilderen, stripverhalen.
- Aangegeven wordt dat het belangrijk is dat er een kader komt m.b.t. de uitvoering, met daarbij ruimte
voor de mentor om het aan te passen op het individu.
- Zo interactief mogelijk.
- Foto’s van thuis, op die manier systeemgericht werken mee kunnen nemen,
- Dat de vorm op verschillende manieren toe te passen is. Dus ook wanneer een kind op de bank zit
en dat je het dan bespreekt in plaats van er écht samen voor gaan zitten.
- Kinderen/jongeren zelf vragen. Of eventueel samen met mentor product uitproberen. Wat vind het
kind/de jongere ervan? Wat werkt wel, wat werkt niets? Etc.
- Social Media
- een gradatiemeter, een leeuw vecht, een konijn verstijft een haas rent weg… hoe angstig ben jij.
Zo dat de therapeut kan zien hoe hoog te angst zit.
- Vraag de behandelcoordinator mee te denken.
- zorgen dat het in een prettige sfeer geschreven is, niet meteen te eng of te diep op de stof in.
- het moet houdbaar blijven, tijdloos.
- Kleur en taalgebruik
- kijken naar de leeftijdontwikkeling, tot 6 jaar ouders van belang, in die rol schrijven. Vanaf 6 jaar
vriendjes belangrijker, beschrijven dat kinderen de ouders slimmer af zijn, ouders kunnen ook falen
- train poorters: wordt gebruik bij Autisme. wetenschappelijk onderzocht dat autisten vervoer
interessant vinden, dat gebruiken om gezichtemoties te herkennen bij poppetjes op verschillende
treinen, bussen, vliegtuigen ect.
Afsluiting
Tops:
- Goed gedaan.
- We zijn erg benieuwd. Goed aan de tijd gehouden.
- Goede presentatie.
- Jullie hebben al veel info bemachtigd in korte tijd en goed dat jullie de grenzen aangeven en dus
keuzes maken.
- Enthousiaste presentatie.
- Goed, overzichtelijke (complete?) info.
- Rustig en helder verhaal, goed uitgelegd!
- Heldere presentatie.
- Duidelijk verwoord.
- Goede presentatie  Kort en krachtig
- Compleet, krachtig neergezet
- Jullie weten waar jullie het over hebben
- Jullie pakken tips goed op
- selectie is helder van de resultaten.
-keuzes goed kunnen verantwoorden
- goede werkhouding:
- communicatie naar ons toe is helder geweest
- Geen belasting van werkdruk om te laten zien hoe druk jullie zijn, door goede presentatie is
te zien dat jullie grondig te werk zijn gegaan, er zit veel tijd in, is te zien.
- Jullie komen afspraken na.
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Tips:
- Neem wat meer tijd
- Maak een goede differentiatie tussen jongeren en kinderen. Blijf ademen, dan zal je zien dat je net
zoveel kan zeggen zonder dat je ratelen moet.
- Bied aan: verschillende media om uit te kiezen bij 1 ‘topic’.
- Hou het vrolijk en denk steeds aan de belevingswereld van LVB-kinderen en jongeren (Volgens mij
gaan jullie die richting wel op!)
- Houd het gemakkelijk voor sociotherapeuten en kinderen/jongeren.
- Betrek kind bij ik-boek (ook ouder) d.m.v. bijvoorbeeld voorkant mooi te maken maar ook eigen
leerdoelen creatief vorm te geven.
- Geef concrete voorbeelden.
- Kinderen ook betrekken bij feedback.
- Door de ‘grootsheid’ van enquête heb ik hem niet ingevuld. Had wat aanlokkelijker vormgegeven
mogen worden.
- Pak andere ik-boeken nu bewust erbij, vindt het wiel niet opnieuw uit LVB!
- geschiedenis van de ik-boeken, wie is er ooit mee begonnen? waarom?
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