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Programma

1. Introductie

2. Effectiveit van behandelingen

3. Kernpunten van een dynamische 
benadering

4.Voorbeelden



Het centrale thema:

“De verbetering van de effectiviteit van 
psychosociale behandelingen met behulp 
van e- health”. 

Vanuit een dynamische visie op 
behandelingen die worden gezien als 
interventies in een dynamisch 
ontwikkelingsproces is dit thema vertaald 
naar de onderzoeksvraag: 

Projectplan: probleemstelling, doel, 

inhoud en aanpak



Hoe kan het rendement van 
behandelingen in de jeugdzorg worden 
verbeterd: 

• met behulp van e- health i.c. sociale 
media 

• Vanuit een dynamische benadering 
waarin proceskenmerken centraal 
staan?



Opdracht



Wat is er aan de hand?

• Effectiviteit van behandelingen 

– wat in groepsstudies wordt gevonden, geldt 

niet voor individuele situaties (vgl 

ergodiciteit): de groep gaat gemiddeld 

vooruit maar op individueel niveau is dat 

niet altijd zo



• Dyslexie en een 
aandachtstekortstoornis komen vaak 
samen voor. 

– Ongeveer 25% van de kinderen met 

dyslexie heeft ook een 

aandachtstekortstoornis. 

– Omgekeerd komt bij 50% van de kinderen 

met een aandachtstekortstoornis ook 

dyslexie voor. 



• Tot op heden is echter onvoldoende 
bekend welke elementen uit de 
behandeling nu verantwoordelijk zijn 
voor de verbeteringen in het lezen en 
spellen



• In groepsstudies gaat het echter altijd 
om de gemiddelde vooruitgang van 
een groep zorgleerlingen. 

• Met andere woorden: de groep gaat 
gemiddeld vooruit, maar dat impliceert 
dat sommige leerlingen wel vooruitgaan 
en andere niet.  Over de onderliggende 
mechanismen die verklaren waarom 
dat het geval is, is nog weinig bekend.



Opdracht



Wat is er aan de hand met 

gemiddelden?

• Ergodiciteit: wat voor de groep geldt, 
moet ook voor het individu gelden. Dit 
principe wordt vaak geschonden.

– Vb 1: relatie typesnelheid en 

typevaardigheid

– VB 2: kinderen die naar nieuwe school 

gaan, hebben minder stress als ze vriendjes 

/vriendinnetjes op de nieuwe school hebben



Wat is er aan de hand?

• Effectiviteit van behandelingen 

– wat in groepsstudies wordt gevonden, geldt 

niet voor individuele situaties 

– wat zijn de onderliggende mechanismen?

– inzicht hierin voor effectiviteit belangrijk



Wat is er aan de hand?

• Effectiviteit van behandelingen 

– wat zijn de onderliggende mechanismen?

• Iterativiteit

• Non-lineairiteit

• Zelforganisatie

– inzicht hierin voor effectiviteit belangrijk



• Comorbiditeit bij behandelingen bv 
dyslexie een aandachtstekorten

– Wat eerst behandelen? Op grond waarvan? 

bv vanuit methodiek, of kind vragen, 

ouders, leerkracht?

– Wanneer bijstellen? Op grond waarvan? Etc

– Wanneer spreek je van een positief effect 

tijdens de behandeling (“het slaat aan”)?



Centrale vraag

• Hoe kan het rendement van 
behandelingen dyslexie en co-morbide 
adhd in de Jeugd-GGZ worden 
verbeterd?



Een dynamische benadering

• Inzicht in proces van verandering:

– Hoe werkt de ontwikkeling?

– Welke factor speelt wanneer welke rol? 

– Wanneer is interventie zinvol?

– Voor wie?

– Uitspraken op individueel niveau.



dynamische 
systeemthe
orie

17

Dynamisch systeem: definitie

• Een systeem

– Is een verzameling componenten

– Die met elkaar verbonden zijn 

• Een dynamisch systeem

– Is een verzameling veranderlijke 

componenten

– Die elkaar beinvloeden

• Een belangrijk kenmerk is zelf-
organisatie



a) Zelf-organisatie

• Een niet lineair dynamisch systeem bestaat 

uit veel verschillende componenten:

– die componenten beïnvloeden elkaar op een 
vaak niet lineaire manier. 

– in elke iteratie veranderen de componenten 
elkaar. 

– verstoringen (Invloeden van binnenuit of buiten) 
af kunnen leiden tot veranderingen in het 
systeem.

3/16/2015 | 18



Zelf-organisatie

• Betekent dat door de interacties in het 
netwerk er op den duur stabiele 
patronen ontstaan. 

• Verstoringen leiden tot korte 
ontregeling, maar daarna gaat het 
systeem terug naar zijn eigen vast 
patroon.
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Zelf-organisatie 

• Verklaart waarom 

– Sommige toestanden niet in stabiele vorm 

kunnen voorkomen,

terwijl ….

– vanuit andere toestanden geen 

ontsnapping mogelijk lijkt.
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Opdracht



b) Iterativiteit

• Bij iedere ontwikkelingsstap verandert het hele 
systeem. Dat veranderde systeem is  het 
beginpunt voor de volgende stap.

• Als je alleen het begin- en eindpunt van een 
ontwikkelingstraject meet mis je wat er 
gebeurt. 

• De stap voor stap veranderingen tonen het 
proces.

• Voorbeeld: leerproces
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Iterativiteit

• Interactie p (=persoon) en o (=omgeving), creëert telkens nieuw 
moment (= paars bolletje) op Tx (tijdstip)

› p › p› p › p › p

T1                           T2                        T3                                  T4                             T5 

› o › o › o › o › o



Voorbeeld leerling –

kindinteractie

- Leerkracht geeft een instructie: reactie op niveau 0

- Leerkracht moedigt aan (223), verwachting is een reactie op een 

hoog niveau. Dat blijft uit (bv 231)

- Vervolgens kadert de leerkracht steeds meer in om tenslotte 

informatie aan de leerling te geven. Dit sorteert weer in een reactie op 

een hoger niveau (bv 275, 279). 

Uit artikel van Linda 

Tijsma (PA-student) juni

2012



Verandering op kleine schaal

• Thelen (Thelen etal. 1993) volgden baby’s in hun 
ontwikkeling in een periode van drie maanden, wanneer er 
een transitiefase is van niet reiken naar reiken

• Rustige baby’s met weinig armbeweging  - onrustige  baby’s 
met  veel activiteit  

• Verschillende baby’s moeten verschillende (andere) 
problemen oplossen om te kunnen reiken

• Onrustige baby – minder actief om hand naar beneden te brengen; 

• Rustige baby- meer actief om hand naar boven te brengen.

• Elke baby vond een oplossing die begon met exploreren en 
beweging in de ruimte. 

Thelen laat zien hoe baby’s zowel de taak die 
geleerd moet worden alsmede de oplossing van 
de taak ontdekken door exploratie.  Spontane 
bewegingen creëren zowel nieuwe taken als 

gelegenheden om te leren.
Dit door op kleine schaal te kijken 

(“microgenetisch”). Over de tijd kan het 
stadium van het systeem (niet-rijken- rijken) 

stabiliseren of opnieuw veranderen door 
attractoren



Dochter mag shoppen met vriendin i.p.v met 

moeder

Vriendin krijgt kleedgeld

Dochter vraagt ook om kleedgeld

Moeder ziet dat dochter vrolijk thuiskomt

Dochter heeft geld goed besteed

Moeder durft voortaan aan om kleedgeld te

geven.

Proces komt door interactie tot stand. Uitkomst

bepaalt gedrag van moeder en kind



Opdracht



c) Non-lineariteit

• Lineariteit betekent dat veranderingen in 
twee variabelen “gelijk op gaan”.

• Non-lineariteit betekent dat verandering 
in een variabele niet eenvoudig 
samenhangt met de verandering in één 
andere variabele, maar met de 
verandering in het hele systeem. 
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Het middelen van non-lineaire ontwikkeling
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Lineair - non Lineair
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Ontwikkeling is bijna nooit lineair
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• Ontwikkeling is zelf-organiserend, non-
lineair en iteratief.

• Daarom kunnen ontwikkelingsprocessen 
(alleen) onderzocht worden door 
individuele ontwikkeling te bestuderen.
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Repellor: zeer 

moeilijk te 

bereiken 

toestand…!

Attractor: 
gemakkelijk te 
bereiken toestand
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Vaste patronen: attractoren 

• Kenmerken:

– Het ontstaat iedere keer opnieuw.

– Geen structuur, maar een gewoonte.

– Veranderingen worden geabsorbeerd en 
verdwijnen

– Als het systeem buiten het bereik van de 
attractor komt zijn er veranderingen mogelijk.

– Een attractor kan zelf veranderen over de tijd.
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Transities en bifurcaties

• Ontwikkeling verloopt bijna nooit lineair.

• Ontwikkeling verloopt soms geleidelijk, 
maar vaak ook met sprongen (transities) 
en hobbels. 

• Transities worden vooraf gegaan door 
een periode van grote variabiliteit.
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• Kortom: een dynamische benadering 
van het probleem vereist het 
identificeren van zelf-organiserende 
principes in het systeem; het opsporen 
van attractoren, repellors en van 
sprongen (transities en bifurcaties)

• Kwalitatieve studie (Geertsema, 2012)
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Gedragsproblemen vanuit DST

• Job glijdt vandaag de klas binnen op z’n knieën. 

“Haaaiii juffie”, zegt hij. “Job, is het misschien ook 

mogelijk dat je op twee benen naar binnenkomt? 

Enfin, we gaan vandaag beginnen met rekenen.”

“Ah nee, he niet weer dat stomme rekenen,”

roept Job door de klas, zonder enige remming…

• Welke factoren zorgen ervoor dat het gedrag van 

Job zich manifesteert zoals het dat doet?”



Gedrag van Job

Rekenprestaties en 

gevoel van 

competentie

Gedrag van de 

medeleerlingen

Gedrag van de 

leerkracht

Thuissituatie

Persoonskenm

erken

•Invloed door alle actoren in het systeem (zoals de 
medeleerlingen)
• Er is sprake van een feedback loop (wederzijdse 
beïnvloeding)
• Een grote verandering hoeft geen groot effect te 
betekenen
• Over de tijd gezien, is verandering non-lineair
• Het systeem stabiliseert naar een voorkeursstadium

•Invloed door alle actoren in het systeem (zoals de 
medeleerlingen)
• Er is sprake van een feedback loop (wederzijdse 
beïnvloeding)
• Een grote verandering hoeft geen groot effect te 
betekenen
• Over de tijd gezien, is verandering non-lineair
• Het systeem stabiliseert naar een voorkeursstadium



3/16/2015 | 41

Repellor: zeer 

moeilijk te 

bereiken 

toestand…!

Attractor: 
gemakkelijk te 
bereiken toestand



Opdracht



Video clip Paul van Geert

Video clip:

•Paul van Geert in zijn atelier over wat 
gaat er schuil achter chaos:

•Hoe kinderen experimenteren met een-, 
twee- drie- en meerwoordzinnen

•http://www.youtube.com/watch?v=yMihQESK2_U
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Pauline:1, 2-3 en 4+ W zinnen



dynamische 
systeemthe
orie
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1-woord zin
Holofrase
principe

2&3-woord 
zinnen

Combinatorisch 
principe

4&meer-woord 
zinnen

Syntactisch 
principe

ondersteunt

beconcurreert

simulationsimulation



Resumerend:

• Kortom: een dynamische benadering van 
een probleem vereist het beschrijven van 
zelf-organiserende principes in het 
systeem; het opsporen van attractoren, 
repellors en van sprongen (transities en 
bifurcaties)

• Het identificeren van groeifactoren en van 
groeiremmers

• En ook: een analyse van de pathologie 
(i.c. dyslexie en aandachtsstroornissen)

• Kwalitatieve studie (Geertsema, 2012)
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Dyslexie

• Diverse verklarende theorieën

• Vertraagde benoemsnelheid (bv 
plaatjes)

• Niet gebonden aan intelligentie

• Compenserende strategieën, faalangst 
en diverse andere nevenverschijnselen

• Sterk geprotocoliseerde behandelingen
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Vragen en suggesties







Voorstudie Geertsema (2012)

• Processtudie bij 2 kinderen, gedetailleerd 
gevolgd.
– Jongen, 12 jr, groep 8; normale intelligentie; 

neuropsych. onderzoek: tekorten in 
geheugenfuncties 55 mnd onderwijs genoten, 
niveau 33; tekort 22 mnd; dyslecie + aandacht-
en concentratieproblemen

– Meisje, 11 jr, groep 7 (groep 3 gedoubleerd); 
extra leesbegeleiding; beneden gemiddeld 
intelligentieniveau; geheugenfuncties wisselend 
van capaciteit, tekorten in korte termijngeheugen; 
lezen niveau eind groep 4 en spellingachterstand 
21 mnd
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Geertsema (2012)

• A.Gekeken naar:

– Aantal keren oefenen

– Beoordeling lezen en spellen door kind zelf

– Wat vind je dat je geleerd hebt (per 
behandelsessie)

– Alg beoordeling behandelsessie door kind

– Motivatie (fluctuatie) behandeling door kind; door 
behandelaar, door ouder; thuis, behandeling

– Stemming
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Geertsema (2012)

• B Video-observaties van behandelsessies
– Productieve tijd

• Tijd voor lezen, tijd voor spelling

• C Verbanden binnen en tussen A en B
– Aantal fouten en aantal keer oefenen 

– Beoordelingen, stemming en veel geleerd?

– Motivatie en scores
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• x
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Geertsema (2012)

• x
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