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Voorwoord

Voorwoord
Het voorlaatste nummer van de GGazet zette zijn kijker op hoe men in
spoedgevallendiensten met agressie omgaat en op het ‘Zorg voor
zorgenden’-project in het PZ te Ieper. In dit nummer gaan we op dit zelfde
thema verder, maar dan bij een andere populatie: de kinderen en jongeren. Geert Taghon beschrijft hoe ‘zorgdragende begrenzing’ een component
is van de attitude tegenover forensische jongeren. Sara Mermans geeft ons
een kijk in de preventie en manier van omgaan met agressie bij kinderen met
een verstandelijke beperking. Filip Vanneste laat tenslotte zijn gedachten
gaan over de psychische gevolgen van maatschappelijke en opvoedkundige
ontwikkelingen en opent de ogen voor het gevaar van het ‘uitslaan van de
slinger’.
Jan Callens
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Agressie bij jongeren: benaderen vanuit een ‘zorgdragende begrenzing’
Geert Taghon, coördinator De Patio Kortrijk
Geen geitenwollensokken-politiek of
pampercultuur maar een harde aanpak, snelrecht en een sterk sanctiebeleid, dat is de tendens van vandaag
als het gaat over de aanpak van agressie bij jongeren. “En terecht!”, zullen
velen denken. “Begrijpelijk” zeggen
wij, maar vanuit onze ervaring binnen
De Patio moeten we duiden dat het
succes van ons behandelprogramma
steunt op een houding van een
‘zorgdragende begrenzing’.
De Patio – een forensisch jeugdpsychiatrische afdeling – werd binnen het
Psychiatrisch Ziekenhuis H. Familie
(Kortrijk) als nieuwe dienst opgestart
in 2007. In september van dat zelfde
jaar werden de eerste jongeren opgenomen. Het duurde even vooraleer
organisatie, team en werking op elkaar raakten afgestemd. Bovendien
maakten we kennis met jongeren die naast hun psychiatrische problematiek - ernstige problemen vertoonden
met agressieregulatie en impulscontrole. De mix van deze doelgroep mét
de gloednieuwe organisatie zorgde
voor een moeilijke beginperiode, die
gekenmerkt werd door veel fysieke
agressie. Terugkijkend op de voorbije
5 jaar kan over een positieve evolutie
gesproken worden. De doelgroep
bleef weliswaar onveranderd maar de
fysieke agressie kende een daling van
50%.
Een degelijk onderbouwd agressiebeleid, ondersteund door het hele team
en de ruimere organisatie, is van cruciaal belang bij het reduceren van
fysieke agressie op de afdeling en bij
het ondersteunen van de jongeren in
het anders leren omgaan met hun
agressie. In dit artikel lichten we uit
dit beleid één element toe, nl. de
‘zorgdragende begrenzing’.

Agressie en ontwikkeling
Agressieve gevoelens zijn bij elk kind
aanwezig en maken deel uit van de
gewone ontwikkeling. Normale frustraties en gevoelens van agressie ont-

staan omdat een kind geconfronteerd
wordt met ‘iets niet kunnen’ of ‘iets
niet mogen’ of omdat ze gevoelens
van machteloosheid ervaren. Het omgaan met deze gevoelens en daarbij
adequaat gedrag (leren) stellen is dan
ook een belangrijke ontwikkelingstaak voor het kind en een niet te
onderschatten opvoedingsvaardigheid voor de ouder. Een (klein) kind
leert via de interactie met zijn ouders
om te gaan met zijn frustraties en
agressieve gevoelens. Dit veronderstelt dat het kind een voldoende goede relatie heeft met zijn ouders waardoor deze ontwikkeling gerealiseerd
kan worden. Dit betekent dat er sprake dient te zijn van een veilige en
voorspelbare context.
De opvoedingscontext kan verstoord
worden door verschillende stressfactoren waarmee een gezin kan geconfronteerd worden zoals financiële
problemen, relatieproblemen, chronische ziekte van een gezinslid en andere moeilijkheden. Tevens kunnen de
ouderlijke vaardigheden van de ouders onvoldoende ontwikkeld zijn.
Het betrokken zijn, het positief stimuleren, het ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden en het omgaan met discipline en monitoring
komt daardoor in het gedrang.
Anderzijds kunnen de agressieve
gevoelens sterk geprikkeld worden en
omgezet worden in moeilijk gedrag
wanneer de noden van het kind onvoldoende ingevuld worden. Zo is er
de nood aan een veilige warme hechtingsrelatie, de nood aan zelfontwikkeling, de nood aan begrenzing en
structuur.
Tenslotte zijn er ook individuele kindfactoren zoals temperament, eigen
aanleg voor agressie en intelligentie
die een belangrijke invloed kunnen
hebben op de agressieontwikkeling
en de agressieregulatie.
Al deze factoren zijn nauw verbonden
met elkaar, beïnvloeden het gezin en

2

daarmee ook het gedrag van het kind.
Wanneer sprake is van een negatieve
wisselwerking tussen de factoren kan
problematisch gedrag ontstaan. Als
binnen de ontwikkeling van een kind
dit proces van agressiebeleving en
agressieregulatie niet voldoende
wordt bijgestuurd, groeit de kans dat
een kind in de hulpverlening terecht
komt. Er kan dan zelfs sprake zijn van
een verstoorde agressiebeleving en
een uitgesproken agressieregulatieproblematiek (cfr. de jongeren van De
Patio).

We willen hierbij benadrukken dat
jongeren die problemen ervaren met
hun agressieregulatie, vaak te kampen
hebben met het onvermogen om op
een constructieve wijze in relatie te
treden. Het is eerder een ‘niet kunnen’ dan een ‘niet willen’ want, hoe
negatief het gedrag ook moge zijn, de
nood aan relatie blijft bestaan. Vaak
is het zo dat het agressieve gedrag de
enige mogelijkheid is voor deze jongeren om iets van deze nood aan relatie
te kunnen invullen.
Binnen de hulpverlening is het belangrijk om een context te creëren
waarin de ontwikkelingstaken een
plaats krijgen met oog voor de individuele kindfactoren en het invullen
van basisnoden in het bijzonder:

 Veilige voorspelbare relaties
 Zelfontwikkeling
 Het ervaren van een groeistimulerende structuur en begrenzing.
Een goed agressiebeleid dient mogelijkheden te bieden waardoor kinderen en jongeren kunnen oefenen in
het 'anders' omgaan met hun agressieve belevingen en met de relatie. Een
team van begeleiders dient dit mee te
faciliteren en mee te helpen dragen.
Het terrein waarop met deze jongeren
gewerkt wordt, dient dan ook een
oefenklimaat te hebben waarbinnen
de jongeren kunnen leren omgaan

met hun agressieve gevoelens en
belevingen. Zien hoe anderen op een
constructieve(re) wijze omgaan met
hun eigen agressieve gevoelens en
reageren op de agressie van een ander, werkt op zichzelf al agressieregulerend.
De transfer naar de thuiscontext is de
aansluitende belangrijke stap. Daarom is het noodzakelijk van begin af
aan de thuiscontext te betrekken bij
het werk met de jongere zodat ook
daar een groeiproces op gang gebracht kan worden.

De ‘zorgdragende begrenzing’
Het woord ‘zorgdragend’ betekent in
de context van onze dienst dat er een
cultuur wordt gecreëerd waar deze
jongeren het gevoel krijgen dat ze
mogen zijn wie ze zijn, dat we ze niet
veroordelen voor wat ze deden,
maar waar we zorg voor hen opnemen. De zorg voor die jongeren
weerspiegelt zich in dagdagelijkse
dingen, bv. het zorgen voor kledij,
het zorgen voor materiaal om hun
vrije tijd in te vullen… en het zorg
dragen voor hun contacten met
thuis. Het betekent vooral ook het
‘helpen dragen’ van hun agressie,
het bieden van steun in momenten
van impulsdoorbraak en het geven
van (steeds) nieuwe kansen. We bieden die kapstokken aan die in de
vroegkinderlijke fasen normaliter
worden aangeboden door een liefhebbende ouder, maar die bij deze
jongeren vaak niet of te weinig aan-

wezig waren. Het creëren van een
klimaat waar deze accenten aanwezig zijn, zonder de rol van ouder op
te nemen, maakt een essentieel onderdeel uit van ons zorgdragend
behandelklimaat.
Als team moeten we sterk in onze
schoenen staan, mentaal flexibel zijn
en deze zorg samen dragen. Een goede communicatie binnen het team en
momenten van supervisie zijn onontbeerlijk.
Uiteraard is er ook de nood aan
‘begrenzen’. Het team is voorspelbaar in het aangeven van duidelijke
grenzen en we verwachten ook dat
de jongeren deze grenzen respecteren. Door hun gebrekkige impulscontrole, hun chaotische ‘innerlijke
wereld’ en hun psychiatrische problematiek is er een sterke nood aan
die begrenzing. Veel van onze jongeren zijn gericht op het ‘hier en nu’ en
op onmiddellijke behoeftebevrediging. Het niet inwilligen van deze
behoefte leidt dikwijls tot frustratie
en agressie. Het installeren van een
externe structuur (leefregels, dagstructuur, beloningssysteem,...) helpt
hen om zichzelf in de hand te houden, zichzelf te reguleren. De behandeling is er op gericht om de externe
structuur te verinnerlijken en dit via
diverse therapieën en trainingsprogramma’s. Daarnaast wordt
ook psychodynamisch gewerkt
waardoor de agressie kan hertaald
worden voor de jongeren, de onderliggende dynamiek begrepen wordt
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en de jongeren zo andere uitingsvormen kunnen ontdekken.

Tot slot
Het spreekt voor zich dat een
‘zorgdragende en begrenzende attitude’ onvoldoende is in het omgaan met agressie. Deze benadering
moet thuis horen in een goed onderbouwd agressiebeleid dat ontstaan is
door de afstemming op 4 cruciale
elementen: onze doelgroep, de persoon van de hulpverlener, het team
en de organisatie. Net zoals een
‘baby mobile’ steeds in beweging is
en de elementen met elkaar verbonden zijn, zo is ook ons agressiebeleid
een dynamisch gebeuren waarbij er
een voortdurende wisselwerking is
tussen de vernoemde 4 elementen.
Maar de ervaring leert dat een
‘containende’ houding van zorg dragen en begrenzen werkt en dat het
de jongeren helpt in het leren omgaan met agressie, met hun impulsen
en met andere emoties.
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Preventie en omgang met agressie bij kinderen
met een verstandelijke beperking
Sara Mermans, MPI De Kindervriend V.Z.W. Rollegem-Kortrijk
De Kindervriend kort voorgesteld…
Het dienstencentrum ‘De Kindervriend’ bestaat uit 3 organisaties, die
nauw met elkaar samenwerken.
1. Het medisch pedagogisch instituut
(M.P.I.) voor kinderen tussen 3 en 21
jaar met een lichte, matige en ernstige mentale handicap (categorie 11).
2. De school voor buitengewoon
kleuter en lager onderwijs (BuO)
voor kinderen met matige of ernstige
mentale handicap (type 2).
3. Het revalidatiecentrum (CAR).
We maken actief deel uit van een
groeiend samenwerkingsverband in
Zuid West-Vlaanderen.

Denken in beweging…
Binnen de Kindervriend vinden we
het belangrijk dat er visies bestaan
die een houvast bieden aan de medewerkers. Deze visies ontstaan door
noden binnen het team maar ook
door verschuivingen binnen de samenleving. Omdat visies evolueren
en tendensen binnen de samenleving
steeds in beweging zijn, willen we
niet dat een visie een uitgeschreven
tekst is die onder het stof eindigt.
Een visie groeit en ontwikkelt zich
steeds verder door mensen vanuit
verschillende hoeken samen te brengen en creativiteit haar werk te laten
doen.
Zo is ook onze visie in het omgaan
met agressie niet vaststaand maar in
evolutie.
Het
van
met
op

dagelijks denken en handelen
het team omtrent het omgaan
moeilijker gedrag is gebaseerd
enkele belangrijke pijlers.

Enkele pijlers binnen onze werking
Het
fasenmodel
prof. dr. A. Dŏsen

van

De ontwikkeling van de persoonlijkheid verloopt in fasen. Men veronderstelt dat mensen met een verstandelijke beperking dezelfde persoonlijkheidsontwikkeling doorlopen als
normaal begaafde mensen. Wel kan
deze ontwikkeling trager verlopen
en uiteindelijk een lager eindniveau
bereiken.
Wanneer we een inschatting willen
maken van de persoonlijkheidsontwikkeling van een kind, moeten we
zicht krijgen op de ontwikkeling van
de biologische, cognitieve, emotionele en sociale aspecten. Daarbij is het
zo dat de emotionele ontwikkeling
uiterst belangrijk is!
Een harmonisch profiel houdt in dat
de cognitieve (‘het kunnen’) en de
sociaal-emotionele ontwikkeling
(‘het aankunnen’) in evenwicht zijn.
Dit wil zeggen dat het kind functioneert op een zelfde ontwikkelingsniveau. Een evenwichtige persoonlijkheidsstructuur is dan ook bereikt en
het kind gepast gedrag stelt.

Bij kinderen met een verstandelijke
beperking is er vaak sprake van een
disharmonisch profiel. Meestal bevindt de sociaal-emotionele ontwikkeling zich op een lager niveau in
vergelijking met de cognitieve ontwikkeling. Dit kan twee redenen
hebben. Ofwel is de sociaalemotionele ontwikkeling geblokkeerd
geraakt in de vroege kinderjaren
ofwel is er gedurende de ontwikkeling een terugval (regressie) naar
een vroegere ontwikkelingsfase. Dit
kan verscheidene oorzaken hebben:
traumatische ervaringen, mishandeling, neurologische problemen,… .
Een disharmonisch profiel maakt
deze kinderen kwetsbaar en juist
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vanuit deze emotionele kwetsbaarheid kunnen er psychische en/of gedragsproblemen ontstaan.
Bij ieder handelingsplan binnen de
Kindervriend wordt stilgestaan bij
het sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau van het kind. Deze inschatting is noodzakelijk om de begeleidingsstijl en het opvoedingsklimaat goed te laten aansluiten bij de
basale emotionele behoeften die het
kind op dit sociaal- emotioneel ontwikkelingsniveau vraagt. Wanneer
we kunnen voldoen aan deze behoeften is dit stimulerend voor het
ontstaan van gepast gedrag en voor
een verdere gunstige sociaalemotionele ontwikkeling.
We zien vaak bij kinderen met een
verstandelijke beperking dat deze
basale emotionele behoeften miskend worden en dat daardoor psychische en/of gedragsproblemen
kunnen ontstaan. Meestal gaat het
hier om te hoge of te lage verwachtingen bij het kind. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de leefgroepwerking en de behoeften van het
kind niet altijd verenigbaar zijn. Het
kind in fase 2 (socialisatiefase) verlangt toch bijna constant naar nabijheid. Het is evident dat dit verlangen niet voor ieder kind kan worden
ingewilligd in een leefgroep. Het
model tracht enkel een beeld te
schetsen van de dieperliggende noden van de kinderen, die ooit wel
eens zullen botsen met de dagelijkse
realiteit. Maar het in kaart brengen
van het ontwikkelingsniveau helpt
ons om het ‘verkeerd gelopen’ gedrag van het kind beter te begrijpen.
Het contextuele gedachtegoed
Het is een uitdaging voor De Kindervriend als (semi) residentiële setting
om niet te blijven steken binnen de
muren van de voorziening, maar ook
hulp te verlenen daarbuiten. We
stappen naar de context van het kind
en nemen de tijd om naar de vragen
van het kind, zijn ouders, familiele-

den en eventuele anderen te luisteren.
Wij kiezen ervoor om onze medewerkers geregeld bij te scholen in
contextuele hulpverlening;

Bijzondere situaties
Omdat we de vrijheid van het kind
soms beperken, schreven we een
visietekst die uitgaat van het decreet
‘de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp’, waarin
bepaald wordt dat elke minderjarige
‘recht heeft op een menswaardige
behandeling’ (art. 27 en 28).
We baseerden ons ook op een belangrijke overweging die het Kinderrechtencommissariaat maakt:
‘afzondering en isolatie zijn erg ingrijpend voor minderjarigen. Duidelijke regels zijn nodig om per sector
en over de sectoren heen tot meer
eenheid van handelen te komen. Dit
zal de kwaliteit van de begeleiding
bevorderen en de minderjarigen ten
goede komen. Deze regels moeten
helder de minimumgrenzen bepalen
die in de praktijk gerespecteerd moeten worden.’
In het besluit van 4 februari 2011 van
de Vlaamse regering betreffende de
algemene erkenningsvoorwaarden
en kwaliteitszorg van voorzieningen
voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap lezen we het volgende:

Een gebruiker kan tijdelijk afgezonderd worden in de volgende gevallen:
het gedrag van de gebruiker risico’s
inhoudt voor zijn eigen fysieke integriteit
het gedrag van de gebruiker risico’s
inhoudt voor de fysieke integriteit
van andere gebruikers of personeelsleden
de gebruiker materiaal vernielt
Zodra dit gedrag, vermeld hierboven, ophoudt, wordt ook de tijdelijke
afzondering beëindigd.
De voorziening moet een procedure
hanteren voor tijdelijke afzondering.

De procedure beschrijft ten minste
de wijze waarop:
de tijdelijke afzondering wordt toegepast
de wettelijke vertegenwoordiger of
vertegenwoordiger van die tijdelijke
afzondering op de hoogte wordt gebracht
toezicht gehouden wordt op de gebruiker tijdens de tijdelijke afzondering
Wij kunnen we het decreet over de
rechtspositie van de minderjarige, de
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ideeën geopperd door het Kinderrechtencommissariaat en het besluit
van 4 februari 2011 niet zomaar naast
ons neer leggen.
Het opstellen van de procedure gebeurt via overleg dat steeds de basis
vormt van consequent handelen. Een
belangrijk overlegmoment binnen de
voorziening is de bespreking van de
individuele handelingsplannen. Hier
wordt onder meer aandacht besteed
aan handelingen die een impact hebben op de vrijheid van de minderjarige. Ze omvatten niet enkel afzondering, maar ook maatregelen die we
als ‘gewoon’ ervaren binnen onze
werking (riempje aan tafel, poortje
aan kamer, medicatie, rustkamertje,
…). Deze maatregelen zijn een onderdeel van het gehele proces van
begeleiding van het kind en worden
geregistreerd in het individuele handelingsplan. Deze handelingen, zoals
afzondering, gebeuren op een menswaardige manier en enkel in laatste
instantie. We pogen steeds preventief te werken. We staan dan ook stil
bij alle pedagogische afspraken die
in team worden gemaakt.
Partners die niet vergeten mogen
worden bij het gehele denkproces
zijn de ouders. Zij worden steeds
geraadpleegd wanneer er afspraken
gemaakt worden rond gedrag en
specifieke aanpak van hun kind.

De conjunctuur van het driftleven
Filip Vanneste, klinisch psycholoog CGG Mandel en Leie Izegem
O tempora, o mores?
Positivo’s beweren dat er eigenlijk
geen vuiltje aan de lucht is. Het zijn
de media die elk incident uitvergroten en nostalgische senioren met een
selectief geheugen die klagen dat het
vroeger beter was. Men hoeft bijgevolg niet te schreeuwen dat de maatschappij ontspoort of te roepen om
een ethisch reveil, volgens hen is er
nu niet meer geweld dan in de ‘goeie
o u w e
t i j d ’ .
Omdat de ervaring gekleurd kan
worden door de (politieke) overtuiging en enkel wetenschappelijk aangereikte cijfers op het aureool van
betrouwbaarheid mogen buigen, gaf
de minister van gelijke-kansenbeleid
het Limburgs universitair centrum al
in 1998 de opdracht te onderzoeken
hoe het met de zeden is gesteld. In
de vrucht hiervan, het rapport
‘Geweld ondervinden, gebruiken en
voorkomen’ wenden Bruynooghe, R.
ea een boeiende methodiek aan
(https://uhdspace.uhasselt.be/
dspace/handle/1942/909). Ze ondervragen cohorten van verschillende leeftijd over hun ervaring met
geweld in verschillende leeftijdsfasen en komen tot de slotsom dat er
een reële toename is van 20 %, in 10
jaar tijd, van het fysiek geweld dat
mensen ondervinden. Dit gaat van
slagen en schoppen tot opgesloten,

vastgebonden en verbrand worden.
Mannen (69%) komen meer met fysiek geweld in contact dan vrouwen
(57%). Bij 44% van de mannen en
30% van de vrouwen is er zelfs sprake van ernstige vormen van fysieke
m i s h a n d e l i n g .
De seksuele rem is blijkbaar zodanig
afgezwakt dat het studieobject seksualiteit niet meer bij de categorie
eros, maar nu ook bij de agressie
thuis gebracht wordt. De betreurenswaardige conclusie luidt dat er een
reële toename is van 40% van het
seksueel geweld in de afgelopen 10
jaar. Dit gaat over betast worden,
uitgekleed, tot zelfs verkracht worden. Vrouwen maken meer seksueel
geweld mee (44%) dan mannen
(25%). Een op vijf vrouwen heeft ooit
een vorm van seksuele mishandeling
meegemaakt. Dit geldt ook voor één
op tien mannen.

The times they are a-changin’
We mogen dus aannemen dat er een
verschuiving gebeurt van zelfcontrole en rekening houden met de ander
naar onmiddellijke behoeftebevrediging en zich laten gelden. Blijkbaar
zijn er veranderingen op maatschappelijk niveau aan het werk die invloed hebben op de ontwikkeling
van de persoonlijkheid. Met name in
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de mechanismen die grensoverschrijdingen voorkomen en normvolgend
gedrag promoten. De ontwikkeling
van
interne
controle,frustratietolerantie, geweten en
empathie staan onder druk.
Wat is er veranderd? Vroeger moesten kinderen stil op de stoel zitten als
hun ouders bij familie of vrienden op
bezoek gingen. Het plezier van de
volwassenen stond voorop, de kinderen leerden zich beheersen, de
frustraties verdragen en hun behoeften ondergeschikt te maken aan die
van anderen. Nu worden er, niet
enkel in deze situatie, minder eisen
gesteld en krijgen kinderen mogelijkheden om te spelen, een aanbod van
genotsmogelijkheden. Driften worden minder ingeperkt en mogen bevredigd worden (wat niet noodzakelijk garant staat voor een overschot
op de genotsbalans). Deze evolutie is
gecorreleerd aan de overgang van
een “vaderlijke”, op beheersing en
presteren gerichte maatschappij,
naar een “moederlijke” verzorgingsstaat. Het vaderlijke staat hierbij
voor implementatie van normen en
de waarden, het eisen van prestaties
en zelfbeheersing; het moederlijke
voor de zorg en de bevrediging. Geniet-en is in het moederlijk perspectief lijfelijk voelen, geassocieerd met
verminderde spanning, relaxatie,
niets doen en passiviteit; terwijl in

het vaderlijke perspectief de nadruk
ligt op het verlangen en het genot
zich situeert op geestelijk vlak, met
name in het fantaseren over de uitgestelde bevrediging en uit de verhoogde zelfwaardering of eer die
men haalt uit actie, controle en prestaties. In het vaderlijk systeem wordt
invloed autoritair uitgeoefend door
het inzetten van macht, wat inhoudt
dat straf kan worden toegediend,
terwijl in het moederlijke systeem de
invloed uitgeoefend wordt door een
liefdevolle verleiding, door de beloning in het vooruitzicht te stellen.

Ni dieu, ni maître
Vaak worden de sociale en culturele
veranderingen sinds de jaren zestig
verantwoordelijk geacht voor de
overgang van een prestatiemaatschappij naar een verzorgingsmaatschappij. De vaderlijke autoriteit
komt verzwakt uit die periode, die
kan gezien worden als een revolte
tegen de misbruiken ervan. Men
komt in opstand tegen de patroons
en de kapitalisten die zich verrijken
ten koste van de arbeiders. Men
volgt niet langer een regering die
offers vraagt om verre volkeren haar
wil op te leggen. Men protesteert
tegen de tirannieke vaders, opvoeders en leerkrachten die de jongeren
in hun vrijheid onderdrukken. Men
erkent niet langer het gezag en de
wetten van een autoriteit die ervan
verdacht wordt het eigen profijt na te
streven ten koste van velen. De patroon is niet de draaischijf van de
economie en schepper van welvaart,
maar een parasiet die leeft op de rug
van de werkers. De vader is niet langer de beschermer en steunpilaar
van het gezin, maar degene die het
zich thuis gemakkelijk maakt, de
‘baas’ speelt en zich laat bedienen.
Niemand heeft het recht zijn wil en
zijn regels op te leggen aan anderen
om hen te onderdrukken en te beletten hun gevoel te volgen. Mensen
hebben evenveel rechten en zijn
evenwaardig: de arbeider aan de
patroon, de vrouw aan de man, de
zwarte aan de blanke, de jongere aan
de volwassene.. In de eerste feministische bewegingen wordt de strakke
patriarchale gezinsorganisatie met
een vader die het best weet en een
onderdanige, masochistische moeder
die zich uitslooft voor hem en de
kinderen, in vraag gesteld. In vol-

gende fasen wordt er aandacht gevraagd wordt voor zachte vrouwelijke waarden. Het gevoelsmatige en
het intuïtieve worden geherwaardeerd. God de Vader, archetype bij
uitstek voor het uitvaardigen van
geboden en verboden, heeft bij velen
afgedaan. Het blinde geloof waarbij
een vader zelfs zijn zoon zou opofferen (het verhaal van Abraham en
Isaac), is voor de meesten ondenkbaar geworden. In de plaats van
door de kerk uitgevaardigde regels
komt een individuele moraal die
maximaal genot moet waarborgen.
Op seksueel vlak bijvoorbeeld is het
motto ‘alles kan, niets moet’.
De revolte tegen de autoriteit (als
bron van frustraties) brengt met zich
mee dat men weigert zich met de
autoriteit te identificeren. Ouders
willen niet dat hun kinderen dezelfde frustraties ondergaan die hen te
beurt vielen en van de weeromstuit
met dezelfde agressie tegen hun autoriteit ten aanval gaan. Zij willen
het beter doen. Ze kiezen voor een
opvoeding waar kinderen niet onderdrukt worden maar hun gevoel
kunnen volgen. Hun stille hoop is
dat ze op die manier hun kinderen
tot vriend kunnen houden en hun
liefde niet zullen verliezen. De antiautoritaire opvoeding doet haar entree. Kinderen moeten de kans krijgen zichzelf te ontplooien door hun
gevoel te kunnen volgen, zichzelf te
zijn.

Autoriteit, regels en persoonlijkheid
Op het eerste zicht lijkt dit een positieve evolutie die meer genot toelaat
en dit in brede bevolkingslagen democratiseert. Maar er zijn ook grenzen: onbeperkt genieten kan niet, er
blijft steeds een tekort en men moet
(leren) rekening houden met de ander.

Een mens is niet spontaan geneigd
de impulsen te beheersen en oog te
hebben voor de behoeften van de ander. Tijdens de socialisatie leert men
zijn bevrediging uit te stellen. Als
men zin heeft in seks, kan men de
ander niet zomaar gebruiken om aan
zijn trekken te komen. Als men
kwaad is, mag men de ander niet
zomaar uit de weg ruimen. Men kan
erover fantaseren, men kan zijn ge-
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voelens onder woorden brengen,
maar de uitvoering ervan is aan bepaalde regels onderworpen. Er zijn
wetten en regels die het genot reguleren. Ze geven aan hoe, waar, wanneer en met wie er mag genoten worden. Uitstellen van de bevrediging
geeft aanleiding tot het “verlangen”.
Door zich de bevrediging voor te
stellen, door hierover te fantaseren is
ook al een bepaald genieten mogelijk.
Voor de internalisatie van dit proces
dienen ouderfiguren te zorgen, die
hiertoe de autoriteit krijgen. Als dit
proces verandert heeft dit gevolgen
voor de persoonlijkheidsontwikkeling. De ‘nieuwe’ mens is minder
behept met schuldgevoelens, is assertiever en minder geremd dan zijn
voorganger . Maar op vlak van de
psychopathologie komt er een verschuiving van neurotische verdringing naar het borderline (in de object
-relatietheorie ressorteert ook narcisme hieronder ) uitreageren van driften.
Geest en materie
Wanneer men het zo stelt lijken
vooral veranderingen op vlak van de
ideeën oorzaak van de veranderde
opvoedingscultuur en persoonlijkheid. Men kan zich afvragen of ideële ontwikkelingen wel los te zien
zijn van de evolutie in de economie
en de productiewijzen. Zijn deze
veranderingen denkbaar zonder de
hoogconjunctuur die de jaren zestig
met zich meebracht? Hebben Marxisten met hun dialectisch materialisme
geen gelijk? Is het ook niet de materiële onderbouw die de spirituele bovenbouw bepaalt?
Ter verklaring grasduinen we even
in de recente geschiedenis. Met de
depressie van de jaren 30 nog fris in
de herinnering, zijn in de jaren vijftig
orde, regelmaat en discipline nodig
(Ilse Steel, De ‘brave’ jaren vijftig.
zie Google) om uit de chaos van de
naoorlogse periode te komen. Om
hongerwinters te voorkomen en het
land her op te bouwen, dient men de
handen uit de mouwen te steken. Er
is weinig tijd en gelegenheid om te
genieten, er dient gewerkt te worden. Wanneer de zelfdiscipline ontbreekt om zijn gevoelens opzij te
schuiven en ontbering te doorstaan,

is er de externe controle van de autoriteit die hiertoe verplicht. De productiewijze berust vooral op handenarbeid die soms in barre omstandigheden verricht wordt. Men ziet fysiek af, maar moet dit verdragen.
Spierkracht speelt een belangrijke rol
en geeft de mannen - die het productieproces beheersen - meer invloed
dan de vrouwen die vooral een als
minderwaardig geziene taak vervullen in functies die de reproductie
ondersteunen.
Wanneer men dankzij grote inspanningen in een periode van hoogconjunctuur komt, is in de golden sixties de tijd aangebroken om te genieten van de vruchten van de arbeid.
De teugels mogen gevierd worden.
De welvarende staat kan zorg aanbieden van de wieg tot het graf en
wil haar burgers zo niet geluk, dan
toch welzijn garanderen. Ze lijkt wel
een ‘algoede moeder’ die de indruk
geeft er altijd te zijn voor haar kind,
die ervoor zorgt dat het nooit in zijn
behoeften zal gefrustreerd worden ,
die geen eisen stelt, die enkel maar
geeft en nooit wat terug vraagt. Op
die manier ontstaat de verwachting
dat men krijgt zonder er iets voor te
hoeven doen. In een ‘affluent society’ (Galbraith) is er aan niets te kort.
Ouders zijn dan ook niet geneigd
hun kinderen ‘tekort te doen’. De
tendens is eerder de kinderen hun
zin te geven, op al hun wensen in te
gaan, geen ‘neen’ te zeggen. Men
hoeft niet meer naar iets te verlangen. Freddy Mercury (Queen) zong
indertijd al: ‘I want it all and I want
it now’. De reclame ondersteunt de
illusie dat een toestand van continu
genieten mogelijk is. Er zijn enkel
eufore jongens en meisjes te zien die
door bemiddeling van allerlei consumptieartikelen en sexy gadgets
‘iemand’ zijn en hun affectieve behoeften bevredigen. Maar kinderen
krijgen soms massa’s speelgoed dat
ongebruikt blijft omdat ze niet leerden ermee te spelen. Videospelletjes
en TV worden de elektronische kinderoppas. Materiële verwenning
gaat regelmatig gepaard met emotionele verwaarlozing. Hopen speelgoed krijgen soms de functie het
schuldgevoel van hardwerkende
ouders, die te weinig tijd hebben (of
maken), voor hun kinderen, op te
heffen. Ouders hopen in ruil voor
hun inspanningen op de dankbaarheid van hun kinderen, terwijl die de

overvloed vanzelfsprekend vinden.
Zij hopen dat hun kinderen zich met
hun arbeidsethos zullen identificeren, maar de kinderen worden afgeschrikt door de negatieve gevoelens
die de ouders soms over hun hard
labeur ventileren en raken gesteld op
directe voldoening.
Wanneer men gratuite bevrediging
krijgt, voelt men de afhankelijkheid
van de ander niet meer. Er ontstaat
volgens Arnold Rothstein een gevoel
van ‘entitlement’, een gevoel ‘recht te
hebben’. Wanneer men iets ontzegd
wordt, ontsteekt men in narcistische
razernij. Als men op die manier kan
afdwingen wat men wil, leert men
niet om emoties te dragen of om zich
in te spannen om een doel te bereiken. Bij schaarste daarentegen, heeft
men de ander nodig. In de ‘extended
family’ doen de verschillende generaties beroep op elkaar. Vrienden
helpen elkaar bij karweien aan het
huis, want een stielman kan men niet
betalen. Wanneer de ijskast leeg is,
gaat men bij de buren een eitje
‘lenen’.

De stam en het individu
De strengheid van de autoritaire
maatschappij in de periode van laagconjunctuur is de katalysator van de
hoogconjuctuur, die de verzorgingsstaat mogelijk maakt en toelaat de
teugels te vieren. Als de ontogenese
een recapitulatie is van de fylogenese, kan men een ontwikkeling, analoog aan het maatschappelijk niveau,
vaststellen op het persoonlijke niveau. Binnen zakenfamilies ziet men
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bijvoorbeeld dat de pater familias het
bedrijf opricht en het tot bloei brengt.
De tweede generatie continueert of
breidt nog uit , de derde generatie
teert op de zaak of geniet van de
erfenis. Ook de plaats in de kinderrij
is bepalend voor het opvoedingssysteem dat men te beurt valt. De oudste kent vaak een strikter regime dan
de jongste. De beginfase is er voor de
meeste gezinnen financieel onzeker.
Wanneer het gezin later welvarend
wordt, kan dit er mee voor zorgen
dat er voor de jongste meer mogelijk
wordt.
Economische factoren spelen ook een
rol bij de toename van kleinere, eenkindgezinnen. Als de staat voldoende financiële draagkracht heeft voor
de zorg van zijn senioren, hoeft men
geen schare nakomelingen te verwekken die de zorg op zich zal nemen wanneer men oud is. Dit geldt
ook voor het stijgen van het aantal
eenoudergezinnen. Wanneer men
over onvoldoende financiële middelen beschikt, is men gedoemd om bij
een partner te blijven of er een te
z
o
e
k
e
n
.
Deze sociologisch evoluties die gefaciliteerd worden door hoogconjunctuur dragen op hun beurt bij tot de
verandering in het opvoedingsklimaat. In een eenkindgezin is er dikwijls een ‘gouden kind’ dat
‘bedorven’ wordt. Na een scheiding
is de verdeeldheid van de ouders ,
die elkaar kunnen beconcurreren
door toegeeflijk te zijn, soms zo groot
dat het moeilijk wordt om gezag uit
te oefenen over de kinderen.

Samenvatting en conclusie
Meestal wordt er nu minder autoriteit uitgeoefend, minder strenge en
duidelijke geboden en verboden opgelegd, minder eisen gesteld aan
kinderen dan een tijd terug. Dit is
mogelijk in een periode van hoogconjunctuur, waar geen tekort lijkt te
bestaan en waar men de afhankelijkheid ten aanzien van elkaar minder
voelt. Een trots persoonlijkheidstype
dat impulsiever reageert, minder
geleid wordt door autoriteit en wetten, dat zich met enige gotspe laat
gelden en minder rekening houdt

met anderen, maakt zijn entree. Hoe
gaat het verder? Worden we, zoals
pessimisten voorspellen, met zijn
allen alleen maar perverser? Of zal
een ‘goede’ crisis de balans opnieuw
naar meer autoriteit doen overhellen?

door decadentie in verval. Waarna
de cirkel uit armoede weer kan herbeginnen. Als we er echter in slagen
de voordelen uit beide tegenstellingen te halen, hoeft de slinger niet te
ver in een richting door te slaan en
kan een nieuw evenwicht gevonden
worden.

Het is een hoopvol idee dat de these
en de antithese geïntegreerd raken in
een superieure synthese. Een cyclisch verloop kan gevreesd worden:
een maatschappij bereikt met een
strijdvaardig arbeidsethos haar economisch hoogtepunt en komt dan

Studiedag 03 oktober 2013
Durven interveniëren
Op donderdag 3 oktober vindt in Ter Eeste in Roeselare een studiedag ‘Durven interveniëren’ plaats,
met als ondertitel ‘Woord en daad in de psychotherapie’.
Sprekers zijn prof. dr. Peter Adriaenssens, prof. dr. Guido Pieters, prof. dr. Joris Vandenberghe,
dr. Mark Kinet en dr. Geert Everaert.
Op de studiedag wordt ook de Prijs Frans Hoornaert (t.w.v. 1500 euro) uitgereikt voor een nietgepubliceerd
wetenschappelijk artikel over klinische psychotherapie. Het wedstrijdreglement is te bekomen bij
dr. Geert Everaert (geert.everaert@sintjozefpittem.be).
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