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Voor-onderstellingen (of take home messages ?)

- Gedrag (buitenkant) is niet meer dan façade; 
enkel door betekenisgeving met de binnenkant, 
kom je bij de emotionele noden

- Agressie is zo vaak gemotiveerd door angst.



Voor-onderstellingen

- “Bij probleemgedrag bij personen met een VB, 
zit je er als omgeving en dus als hulpverlener 
altijd tussen” (F.M.)
→ ‘wij zijn onze context’

- “Niets menselijks is ons vreemd, hoe vreemd die 
mens ook mag lijken” (J. De Groef) 



Inleiding: universaliteit van emotionele 
ontwikkeling

Hoe anders zijn zij / wij ?

- Dingen die we niet goed kunnen/niet graag doen

- Doen we altijd dingen die we kunnen ?

- Chronisch dingen doen die veel vragen



It’s all in the mind

• Gedragsproblemen ?

• Moeilijk te begrijpen gedrag ?

• ‘Challenging behaviour’ ?

• Of toch gedrag dat normaal is voor bepaalde emotionele ontwikkeling 
? 

• Baby
• 1 à 2 j.
• 3 à 4 j.; puber



Advies voor niet-psychiaters in onze sector

 speur naar betekenis van het gedrag 

 omschrijf de problematiek via het niveau van

emotioneel functioneren en de behoeften op dat vlak

 in 2de instantie kun je het gaan labelen met een (psychiatrische)
diagnose.



Model voor emotionele ontwikkeling (A. Došen)



Morisse et al. (2019), p. 120.8



Hulpvraag         &                begeleidingsantwoord

Breng jij mij in evenwicht?

Zie je mij graag?

Wat mag ik zelf bepalen?

Kijk wat ik kan! Ben je trots?

Waar hoor ik bij?

 Samen ‘zijn’

 Basisveiligheid & 
betrouwbaarheid

 Subtiel aanwezig zijn

 Voorbeeldfunctie

 Op afstand met 
terugvalbasis



1. Een evenwichtige persoonlijkheidsontwikkeling

2. Een eigen plaats en rol in de sociale omgeving

3. Functioneren volgens eigen vermogens 

4. Een positief toekomstperspectief

Geestelijke gezondheid bij personen met een 
verstandelijke beperking (Došen, 2013)
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Hoogte of laagte van (emotionele) ontwikkeling zegt 
niets over GG en QoL

emotionele ontwikkeling 
Є

geestelijke gezondheid  
Є

QOL



1. Wat is het probleem met de cliënt?

2. Wie is de cliënt?

3. Wat doet de cliënt met mij?

4. Wat zijn z’n basale emotionele noden?

5. Hoe kan/kunnen de omgeving/wij tegemoet komen aan deze 
noden?

6. Wat is mijn programma met de cliënt?

7. Wat heb ik/heeft de omgeving daarvoor nodig?

Assessment van emotionele ontwikkeling
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Atypische beeldvorming

Met wie heeft hij/zij nu een belangrijke band?

Waar kan de cliënt van genieten?

Wat zijn de sterktes/capaciteiten van de cliënt?

Hoe probeert hij geen probleemgedrag te stellen ?

Hoe kan ik daar als begeleider aan bij dragen ?

Op welke manier probeert hij/zij te overleven? 13



14



15



Bouwstenen voor coachen omgeving

Emotionele ontwikkeling van cliënten

Opstelling/afstemming van begeleiders:
o Emotionele beschikbaarheid

o Stress-regulatie

oMentaliseren

Coaching van team, begeleiders en middenkader



Structuur
Sensitieve 

responsiviteit

RuimteMildheid



Coachen begeleiders in emotionele 
beschikbaarheid

Sensitief /responsief: aanvoelen en afgestemd reageren

Structuur: houvast en ‘helpende’ grenzen

Ruimte laten: voor unieke van de persoon (wie?)/ respect 
voor grenzen

Mildheid: omgaan met (eigen) negatieve emoties waardoor 
mildheid ontstaat & andere dimensies niet besmet worden



Begeleiders maken het verschil. Welke 
begeleider hebben cliënten met ECB+ nodig?
• Aandacht en aanwezigheid

• Sensitief en responsief

• Voortdurend reflecterend/mentaliserend over cliënt, zz en relatie

• Flexibel aanpassend en afstemmend

• Stevigheid, ‘rots in de branding’ en sterk in ‘helpend begrenzen’

• Uitstekend in co-reguleren

• … topsporters

• … tovenaars





Literatuur
• Morisse, F. & Vandevelde S. (Red.) (2021). Emotionele ontwikkeling bij personen met een 

verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen. Theorie, onderzoek en praktijk. 
Gompel & Scavina.

• Claes, L., Declercq, K., De Neve, L., Jonckheere, B., Marrecau, J., Morisse, F., Ronsse, E., 
Vangansbeke, T. (Red.). (2012).  Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke 
beperking (SEN-publicaties nr 4.), Garant Uitgevers nv

• Morisse F. & Došen, A. (Red.). (2017). SEO-R² - Schaal voor Emotionele ontwikkeling bij mensen 
met een verstandelijke beperking – Revised². Garant Uitgevers nv

• Morisse, F., De Belie, E., Blontrock, M., Verhasselt, J. & Claes, C. (2016). Emotionele ontwikkeling 
in verbinding. Coachingsmethodiek voor begeleiders van cliënten met probleemgedrag.  
Antwerpen: Garant.

• Brochure ‘De Juiste Vraag?’ (De Neve, L. (Red.), 2015) kan gratis worden gedownload.  
(http://www.kennisplein.be/Pages/Van-inschatten-van-emotionele-ontwikkeling-naar-
ondersteuning---Reflectievragen-.aspx

http://www.kennisplein.be/Pages/Van-inschatten-van-emotionele-ontwikkeling-naar-ondersteuning---Reflectievragen-.aspx


filip.morisse@guislain.broedersvanliefde.be

22

mailto:filip.morisse@guislain.broedersvanliefde.be

