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Mijnheer de Rector Magnificus,  
Dames en heren, 
 
Kinderen geven hun ouders wel eens een grote mond als ze hun zin niet krijgen en een ander kind 
slaan of schoppen is evenmin uitzonderlijk. Maar van een psychiatrische stoornis is pas sprake als 
meerdere van deze gedragsproblemen gedurende langere tijd samen voorkomen en leiden tot 
nadelige gevolgen zoals afgewezen worden door leeftijdgenoten. De twee meest relevante 
stoornissen hier zijn de Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis en de Gedragsstoornis. De 
afgelopen jaren is ons inzicht in deze twee gedragsstoornissen gegroeid. Over deze nieuwe 
inzichten zal ik het hebben. Zij hebben betrekking op de aard van de Oppositioneel-opstandige 
gedragsstoornis, de neurobiologie van de gedragsstoornissen, de diagnostiek van jonge kinderen 
en de behandeling van gedragsstoornissen.  
 
Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis: een gemengde stoornis van gedrag en emotie  
Tot voor kort werden de Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis en de Gedragsstoornis gezien 
als sterk aan elkaar verwante stoornissen. In de meeste onderzoeken, ook die welke ik zal 
bespreken, wordt het onderscheid tussen deze twee gedragsstoornissen niet gemaakt. Er is 
inderdaad een overeenkomst tussen de symptomen van de Oppositioneel-opstandige 
gedragsstoornis zoals ruziemaken met volwassenen en anderen met opzet ergeren, en die van de 
Gedragsstoornis zoals beginnen met vechtpartijen en stelen. Deze symptomen zijn storend voor 
de omgeving en worden daarom externaliserende symptomen genoemd. Evenzo worden de 
stoornissen ook wel aangeduid met de term externaliserende stoornissen. Maar de symptomen 
verschillen ook van elkaar in ernst waarbij die van de Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis 
milder zijn dan die van de Gedragsstoornis. Onderzoek in de jaren tachtig en begin van de jaren 
negentig van de vorige eeuw liet zien dat bij de meeste kinderen met een Gedragsstoornis eerder 
de diagnose van Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis kan worden gesteld (1). In het 
systeem voor rubriekdiagnosen DSM-IV (2) wordt de Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis 
daarom een mogelijke voorloper van de Gedragsstoornis genoemd. Ook bleek uit dit onderzoek 
dat de meeste kinderen met een Gedragsstoornis de verschijnselen van de Oppositioneel-
opstandige gedragsstoornis blijven vertonen (1). Daarom werd in DSM-IV de beslissingsregel 
opgenomen dat bij het voorkomen van beide stoornissen alleen de diagnose Gedragsstoornis 
wordt gesteld. DSM-IV bracht aldus een hiërarchische relatie aan tussen deze stoornissen waarbij 
de Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis een ondergeschikte positie kreeg toebedeeld. 
 
Sinds de publicatie van DSM-IV in 1994 levert onderzoek nieuwe inzichten op over de 
overeenkomsten en verschillen tussen deze stoornissen, ook met betrekking tot hun beloop in de 
volwassenheid. Op grond van de criteria alleen al hoeft het ons niet te verbazen dat deze 
stoornissen deels een verschillend beloop gedurende het leven kennen. De symptomen van de 
Gedragsstoornis zijn alle eenduidig externaliserend van aard. De symptomen van de 
Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis, echter, zijn heterogeen en kunnen volgens een Brits en 
een Amerikaans onderzoek worden opgedeeld in twee of drie groepen. Enerzijds is er een groep 
van vijf gedragssymptomen die verwijzen naar dwars en uitdagend gedrag: opstandig zijn, ruzie 
maken met volwassenen, anderen met opzet ergeren, anderen de schuld geven, hatelijk en 
wraakzuchtig zijn (3). Anderzijds is er een groep van drie emotionele symptomen die verwijzen 
naar een boze en prikkelbare stemming: vaak boos, prikkelbaar en driftig zijn (3,4). In het Britse 
onderzoek staan ‘hatelijk en wraakzuchtig zijn’ los van beide groepen symptomen (4). 
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Het beloop van de Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis hangt samen met deze verschillende 
groepen symptomen. Op korte termijn lopen kinderen met een Oppositioneel-opstandige 
gedragsstoornis niet alleen een risico voor de ontwikkeling van de Gedragsstoornis maar ook van 
een angst- of depressieve stoornis (5, 6). De ontwikkeling van de Gedragsstoornis hangt samen 
met het cluster symptomen dwars en uitdagend gedrag en met de symptomen hatelijk en 
wraakzuchtig. De ontwikkeling van een angst- of depressieve stoornis hangt samen met het 
cluster symptomen die verwijzen naar een boze en prikkelbare stemming; een andere term 
hiervoor is negatieve emotionele reactiviteit (5). Op langere termijn, in de volwassenheid, kan 
een Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis zowel resulteren in internaliserende stoornissen 
zoals angst- en depressieve stoornissen als in externaliserende stoornissen zoals misbruik van en 
verslaving aan alcohol of andere middelen (3).  
 
Op grond van de heterogene aard van de symptomen en het beloop stel ik dan ook voor om de 
Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis te beschouwen als een gemengde stoornis van gedrag 
én emotie. Voor de psychiatrie is deze stoornis van groot belang aangezien werd aangetoond dat 
het risico voor het ontwikkelen van één van de vele andere stoornissen in de volwassenheid 
geringer wordt wanneer de symptomen dusdanig afnemen dat de diagnose Oppositioneel-
opstandige gedragsstoornis niet meer hoeft te worden gesteld (7). Het is dan ook nodig om deze 
vaak voorkomende stoornis tijdig te diagnosticeren en te behandelen.   
 
Wanneer ik de betekenis deze stoornis voor de psychiatrie onder de aandacht breng mag niet 
ongenoemd blijven dat de Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis vaak samengaat met een 
Aandachtstekort/hyperactiviteitsstoornis (ADHD); dit geldt ook voor de Gedragsstoornis. De 
percentages van zogenaamde comorbiditeit liggen tussen 40 en 60 % (8). Ook de samenhang 
tussen de symptomen is groot: de correlatiecoëfficiënt tussen de symptomen van de 
gedragsstoornissen en de symptomen van hyperactiviteit-impulsiviteit bij kinderen van 2 – 5 jaar 
is 0.79 (9), de correlatiecoëfficiënt tussen de symptomen van de Oppositioneel-opstandige 
gedragsstoornis en de symptomen van hyperactiviteit bij kinderen van 6 – 18 jaar is 0.67 (10). In 
wetenschappelijk onderzoek en in de patiëntenzorg van ADHD en van de gedragsstoornissen 
dient dan ook altijd oog te zijn voor de comorbide stoornis.  

 
De neurobiologie van gedragsstoornissen 
Toen ik tussen 1974 en 1976 hier in Utrecht opgeleid werd tot kinder- en jeugdpsychiater raakte 
ik gefascineerd door het werk van de Amerikaanse psychiaters Thomas en Chess. Ongunstige 
omgevingsinvloeden werden toen als de belangrijkste oorzaak van gedragsstoornissen gezien. 
Ook nu nog is een ‘slechte opvoeding’ de grote boeman, althans dat is de hardnekkige misvatting 
die nog steeds leeft in onze maatschappij. Toch is het alweer meer dan vijftig jaar geleden dat 
Thomas en Chess tegen deze eenzijdige op de omgeving gerichte visie in het geweer kwamen. In 
1956 startten zij hun longitudinale onderzoek naar de inbreng van het kind zelf in de 
ontwikkeling van gedragsstoornissen. Hun observaties van het temperament van kinderen vanaf 
de geboorte bracht een reeks onderzoeken op gang naar het vroeg onderkennen van  
gedragskenmerken als risicofactoren voor gedragsstoornissen (11). Deze onderzoeken laten zien 
dat baby’s, peuters en kleuters die vaak huilen, heftig emotioneel reageren, prikkelbaar zijn, 
dwars, rusteloos en druk, en die een korte aandachtsboog vertonen, een verhoogd risico hebben 
voor de ontwikkeling in de schoolleeftijd zowel van oppositioneel, agressief en antisociaal 
gedrag, als van hyperactiviteit en aandachtsproblemen (12, 13, 14, 15).  
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Dankzij de ontwikkeling van nieuwe onderzoeksmethoden kan de eigen inbreng van het kind in 
het ontstaan en in stand houden van gedragsstoornissen in toenemende mate vanuit 
neurobiologisch oogpunt onderzocht worden. De onderzoeksresultaten bij kinderen en 
adolescenten met gedragsstoornissen op het gebied van onder andere het autonome zenuwstelsel, 
de hypothalamus-hypofyse-bijnier as, de neurotransmissie en de hersencircuits zijn echter vaak 
verwarrend. Daarom hebben twee neurowetenschappers aan deze universiteit, Louk 
Vanderschuren en Dennis Schutter, met mij een ordening aangebracht door drie functies te 
onderscheiden welke uitgeoefend worden door drie min of meer separate neurobiologische 
circuits (16). De functies in dit heuristische model zijn: 1. de verwerking van negatieve en 
straffende signalen; 2. de verwerking van positieve en belonende signalen; 3. de cognitieve 
controle. Deze benadering biedt de mogelijkheid om het gedrag in relatie tot het functioneren van 
onze hersenen te bezien in samenhang met de omgeving. Immers, de negatieve en positieve 
signalen zijn afkomstig uit de omgeving.  
 
Verwerking van negatieve en straffende signalen 
Normaal gesproken leren kinderen vanaf het tweede levensjaar de koppeling te maken tussen 
ongewenst gedrag en straf of dreiging met straf. Dit wordt ook wel angstconditionering genoemd, 
een belangrijke bouwsteen voor de ontwikkeling van het geweten. Ouders keuren ongewenst 
gedrag af door kinderen te berispen, te wijzen op de negatieve gevolgen voor henzelf en anderen, 
te dreigen met straf, of daadwerkelijk te straffen. Deze negatieve signalen leiden bij het kind tot 
angst, schuldgevoel en wroeging. Inderdaad, wanneer kinderen er over denken iets ongewenst te 
doen, dan worden ze hiervan weerhouden door de koppeling of associatie tussen ongewenst 
gedrag en dreigende negatieve gevolgen. En als ze toch zijn overgegaan tot het ongewenste 
gedrag, dan leidt deze koppeling tussen ongewenst gedrag en negatieve gevolgen tot 
schuldgevoel en wroeging.  
 
Longitudinaal onderzoek laat zien dat een geringe angstconditionering zoals blijkt uit de 
huidgeleiding respons op stimuli die angst oproepen, een risicofactor is voor later agressief 
gedrag en criminaliteit. Een geringe angstconditionering gemeten op de leeftijd van drie, vier, 
vijf, zes en acht jaar vormt een risico voor agressief gedrag op de leeftijd van acht jaar (17); 
evenzo vormt een geringe angstconditionering gemeten op de leeftijd van drie jaar een risico op 
crimineel gedrag op de leeftijd van 23 jaar (18). Ook een lage basale huidgeleiding wordt 
beschouwd als een aanwijzing voor een geringere gevoeligheid voor straf. Zowel bij kleuters met 
agressief gedrag die een verhoogd risico lopen voor de ontwikkeling van gedragsstoornissen als 
bij kinderen in de schoolleeftijd met gedragsstoornissen vonden we een lagere basale 
huidgeleiding in vergelijking met hun leeftijdgenoten (19, 20). 
 
In de hersenen is de amygdala of amandelkern betrokken bij de verwerking van negatieve stimuli, 
bij het toekennen van een betekenis aan deze stimuli en, hiermee samenhangend, bij 
angstconditionering. Bij adolescenten met gedragsstoornissen werden in structureel 
beeldvormend hersenonderzoek geringere volumes vastgesteld van de amygdala (21, 22). Bij 
kinderen en adolescenten met gedragsstoornissen werd ook een geringere activiteit van de 
amygdala aangetoond bij het verwerken van negatieve emotionele stimuli (23).  
 
De amygdala vervult een rol in het op gang brengen van een fysiologische reactie op stress door 
activering van de hypothalamus-hypofyse-bijnier as. Stress leidt aldus tot een verhoging van de 
cortisolspiegel. Kinderen met gedragsstoornissen die op onze afdeling werden onderzocht 
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reageerden op stress met een geringere stijging van de cortisolspiegel dan hun zich gunstig 
ontwikkelende leeftijdgenoten (24, 25). Belangrijk hierbij is dat kinderen met ADHD zich hierin 
niet onderscheiden van hun leeftijdgenoten (26). Met andere woorden een geringere gevoeligheid 
voor stress of voor negatieve signalen is kenmerkend voor kinderen met gedragsstoornissen. 
 
Verwerking van positieve en belonende signalen 
In vergelijking met de problemen in de verwerking van negatieve en straffende signalen heeft 
onderzoek naar de verwerking van positieve en belonende signalen minder aandacht gekregen. 
Toch is al meer dan vijftig jaar geleden een hypothese geformuleerd die op het volgende 
neerkomt (27). Wanneer kinderen en adolescenten belonende signalen minder goed verwerken 
leidt dit bij hen tot een gevoel van ontevredenheid en verveling. Als gevolg hiervan zoeken zij 
spanningsvolle prikkels op om zich prettiger te voelen. Kinderen gaan bijvoorbeeld grenzen 
opzoeken van afgesproken regels en adolescenten gaan in groepsverband delinquent gedrag 
vertonen of middelen misbruiken.  
 
Hartslag in rust hangt voor een deel samen met de verwerking van belonende signalen (28). Uit 
een longitudinaal onderzoek blijkt dat jongens die met 11 jaar een lage hartslag hebben, later, met 
16 jaar, regelovertredend gedrag vertonen. De relatie tussen de lage hartslag en het latere 
regelovertredende gedrag kon voor een deel verklaard worden door het opzoeken van spanning 
(29). Het opzoeken van spanning en opwinding zou dus uitgelokt kunnen worden door een 
algemeen onprettig of onbevredigend gevoel omdat de alledaagse, sociale interacties als 
onvoldoende bevredigend en positief worden ervaren. Adolescenten zouden in delinquentie en 
middelenmisbruik de bevrediging zoeken die ze niet vinden in de gebruikelijke sociale 
interacties.  
 
Problemen in de verwerking van belonende signalen kunnen ook een verklaring bieden voor het 
feit dat kinderen en adolescenten met gedragsstoornissen moeite hebben met het aanleren van 
gewenst gedrag. Naast de verwerking van negatieve signalen speelt de amygdala ook een rol in 
de verwerking van positieve signalen, namelijk in het maken van de koppeling tussen gewenst 
gedrag en beloning. Tijdens een taak waarin adolescenten moeten leren het onderscheid te maken 
tussen stimuli die beloond worden en stimuli die bestraft worden werd een verminderde activiteit 
van de amygdala vastgesteld bij adolescenten met gedragsstoornissen (30). Bij het maken van de 
associaties tussen gewenst gedrag en beloning is ook de orbitofrontale hersenschors betrokken 
middels verbindingen met de amygdala via de uncinate fasciculus. Verschillende beeldvormende 
hersenonderzoeken hebben aangetoond dat belonende signalen minder goed verwerkt worden 
door de orbitofrontale cortex (30, 31).   
 
Dopamine is bij uitstek de neurotransmitter die een rol speelt bij beloning. Er zijn aanwijzingen 
dat agressie en antisociaal gedrag samenhangen met polymorfismen (of alternatieve vormen) van 
genen van het dopaminerge systeem: het dopamine D4 receptor gen en het gen voor COMT, een 
enzym dat betrokken is bij de metabolisatie van dopamine (32, 33, 34 ). Verder is er indirect 
bewijs voor een verminderd dopaminerg functioneren afkomstig van onderzoek naar het effect 
van psychostimulantia zoals methylfenidaat. Bij kinderen met ADHD wordt de dopaminerge 
functie, die bij hen verminderd is, versterkt door psychostimulantia zoals methylfenidaat, leidend 
tot een afname van symptomen. Ook agressief gedrag en symptomen van de gedragsstoornissen 
nemen af onder invloed van methylfenidaat, vooral in het geval van comorbiditeit met ADHD 
(35, 36, 37, 38, 39). Uit beeldvormend hersenonderzoek blijkt nu dat een versterking van de 
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dopaminerge functie door methylfenidaat leidt tot een toename in de motivatie om een taak uit te 
voeren: de taak wordt namelijk als aantrekkelijker ervaren (40). Het is me als praktiserend 
psychiater vaak opgevallen dat ouders van kinderen die goed reageren op methylfenidaat 
aangeven dat hun kind meer open staat voor aanwijzingen en gewilliger is. Het gunstige effect 
van methylfenidaat op de symptomen van gedragsstoornissen kan het gevolg zijn van een 
toename in waardering van de positieve signalen uit de omgeving.  
 
Cognitieve controle 
De hele dag door lopen wij aan tegen kleine of grote problemen die we moeten oplossen. Bij die 
probleemoplossing zijn een aantal cognitieve functies betrokken zoals het onderdrukken of 
inhiberen van inadequate oplossingen, het soepel schakelen naar een andere oplossing (ook wel 
cognitieve flexibiliteit genoemd) en het gebruik maken van feedback op mogelijke oplossingen. 
Deze functies worden executieve of cognitieve controlefuncties genoemd en worden uitgevoerd 
door de prefrontale hersenschors. 
 
Kinderen en adolescenten met gedragsstoornissen blijken problemen te hebben met het 
onderdrukken van inadequate oplossingen, vooral als beloning en straf in het geding zijn. Zo 
toonden we aan dat kinderen met gedragsstoornissen moeite hebben om gedrag, dat onder 
invloed van beloning eenmaal op gang is gebracht, te stoppen in reactie op signalen van straf. 
Deze kinderen gaan maar door met het vertonen van het beloonde gedrag, ze kunnen niet 
stoppen; dit wordt respons perseveratie genoemd (41, 42). Response perseveratie kan ertoe leiden 
dat personen moeite hebben met het loskomen van oplossingen die weliswaar op korte termijn 
veel winst opleveren, maar op langere termijn ook veel verlies. Als gevolg hiervan kunnen 
problemen ontstaan in de affectieve besluitvorming, dit is het snel nemen van beslissingen op 
grond van de intuïtie welke oplossing de meeste winst oplevert op korte termijn, terwijl ook 
rekening wordt gehouden met verlies op lange termijn (43). Als die afweging onvoldoende 
gebeurt worden risicovolle beslissingen genomen. Wij vonden dat de middelenafhankelijkheid of 
verslaving van adolescenten met gedragsstoornissen samenhangt met de risicovolle beslissingen 
die ze nemen (43).  
 
Deze cognitieve processen vinden in belangrijke mate plaats in de orbitofrontale cortex. 
Beeldvormend onderzoek laat een verminderde verwerking van zowel straffende als belonende 
signalen zien in dit hersengebied (30, 31, 44). Als gevolg hiervan is er een verhoogd risico voor 
het maken van foute beslissingen over welke oplossing de voordelige is en welke de nadelige, des 
te meer als ook vanuit de amygdala minder informatie wordt doorgespeeld over de associaties 
tussen responsen en te verwachten positieve of negatieve gevolgen (30). Daarnaast kunnen 
problemen in de verwerking van belonende signalen ook leiden tot foute verwachtingen van 
beloningen en, als gevolg hiervan, frustratie resulterend in reactieve agressie (45), zoals 
prikkelbaarheid en driftbuien bij kinderen.  
 
Ook kunnen problemen met de aandacht ten grondslag liggen aan het maken van fouten zoals 
blijkt uit het minder goed functioneren van temporo-parietale gebieden tijdens een taak waarin 
aandacht en inhibitie met elkaar zijn gecombineerd (46). Deze gebieden functioneren ook minder 
wanneer feedback wordt gegeven op inhibitiefouten (47) terwijl temporo-parietale en occipitale 
gebieden minder goed functioneren tijdens een taak voor cognitieve flexibiliteit (48). 
Onvoldoende aandacht voor negatieve feedback en moeite met het soepel schakelen naar een 
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andere oplossing kunnen ertoe leiden dat kinderen en adolescenten met gedragsstoornissen 
problemen hebben om hun gedrag snel en adequaat aan te passen aan veranderende omgevingen.   

 
Niet optimaal functionerende hersengebieden belemmeren leerprocessen  
Deze resultaten van neurobiologisch onderzoek brengen mij tot de volgende conceptualisering 
van gedragsstoornissen. Neurobiologisch onderzoek bij kinderen en adolescenten met 
gedragsstoornissen laat zien dat verschillende gebieden van de hersenen niet optimaal 
functioneren. Met andere woorden in vergelijking met hun leeftijdgenoten zijn verschillende 
hersenfuncties minder goed ontwikkeld. Als gevolg hiervan worden leerprocessen belemmerd. 
Ten eerste wordt de koppeling tussen gedrag en positieve dan wel negatieve gevolgen minder 
goed gemaakt. Hierdoor wordt het aanleren van adequaat sociaal gedrag en het afleren van 
inadequaat sociaal gedrag belemmerd. Ten tweede verloopt de probleemoplossing niet optimaal 
door stoornissen in de aandacht, de inhibitie, de cognitieve flexibiliteit en de besluitvorming. 
Hierdoor wordt het leren gebruik maken van de cognitieve aan- en bijsturing van gedrag 
belemmerd wanneer kinderen en adolescenten hun gedrag aan een steeds wisselende omgeving 
moeten aanpassen.  
 
De meeste neurobiologische onderzoeken werden uitgevoerd bij kinderen vanaf acht jaar. Maar 
als bij hen kenmerkende neurobiologische verschijnselen worden vastgesteld, dan moeten we ons 
realiseren dat zij voor een deel het gevolg kunnen zijn van negatieve ervaringen van deze 
kinderen in hun omgeving aangezien het functioneren en zelfs de structuur van neurobiologische 
systemen beïnvloed worden door ervaringen. Daarom nam ik het initiatief voor een specialistisch 
spreekuur voor jonge kinderen met een vermoeden van één van beide gedragsstoornissen of 
ADHD.   
 
Jonge kinderen 
Onderdeel van dit spreekuur voor kinderen tussen drie en vijf jaar vormde het onderzoek van 
executieve functies. Eerder hadden we vastgesteld dat vierjarigen met gedragsproblemen, maar 
een nog niet vastgestelde diagnose, moeite hebben om inadequate oplossingen te onderdrukken of 
inhiberen, ook nadat rekening werd gehouden met symptomen van ADHD (49). In het spreekuur 
werd de inhibitie onderzocht van gemiddeld vier en een half jarige kinderen met één van de 
gedragsstoornissen, met ADHD en met beide stoornissen. De jonge kinderen met ADHD hadden 
in vergelijking met hun zich gunstig ontwikkelende leeftijdgenootjes moeite met het 
onderdrukken van inadequate oplossingen, ook na correctie voor intelligentie en symptomen van 
gedragsstoornissen. De jonge kinderen met gedragsstoornissen lieten deze problemen met 
inhibitie eveneens zien, ook na correctie voor intelligentie. Deze verschillen met zich gunstig 
ontwikkelende kinderen verdwenen na correctie voor symptomen van ADHD, behalve in de taak 
waarbij beloning betrokken was; op deze taak bleef het verschil overeind (50).  
 
Deze resultaten laten zien dat ook al op deze jonge leeftijd kinderen met gedragsstoornissen 
verschillen van zich gunstig ontwikkelende kinderen in het onderdrukken van inadequate 
oplossingen, vooral wanneer beloning betrokken is. Willen we echt zicht krijgen op 
neurobiologische factoren die aan het ontstaan van gedragsstoornissen ten grondslag liggen, dan 
is onderzoek nodig op een nog jongere leeftijd, namelijk bij twee jarigen die symptomen aan het 
ontwikkelen zijn, en bij wie deze symptomen ofwel verder kunnen toenemen resulterend in een 
stoornis ofwel kunnen afnemen (51). 
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Vanaf de leeftijd van zes jaar werden de kleuters van het spreekuur, samen met andere zes en 
zevenjarigen van de polikliniek, ook betrokken bij een psychofysiologisch onderzoek naar 
empathie, het vermogen om mee te voelen met het gevoel van een ander. Bij het meevoelen met 
het verdriet of de blijdschap van een ander reageren onze aangezichtsspieren hierop 
onwillekeurig; dit wordt ‘facial mimicry’ genoemd. Die veranderingen in de aangezichtsspieren 
kunnen geregistreerd worden middels het electromyogram (EMG). Als kinderen problemen 
hebben met de verwerking van positieve en negatieve signalen, dan mag verwacht worden dat 
deze problemen zich ook manifesteren in verminderde reacties van de aangezichtsspieren. Eerder 
stelden we zowel bij 10 jarigen als bij 13 jarigen met gedragsstoornissen afwijkingen in het EMG 
vast (52, 53). Of dit ook al het geval is bij zes en zevenjarigen wordt thans onderzocht, maar de 
eerste opdracht was om uit te zoeken of al op die jonge leeftijd het EMG betrouwbare informatie 
geeft over ‘facial mimicry’. Dit lijkt het geval te zijn (54). 
 
Vroege diagnostiek 
We zouden het spreekuur niet zijn gestart als het niet ook vanuit het oogpunt van de 
patiëntenzorg relevant was geweest. Onderzoek in de algemene bevolking laat zien dat 
gedragsstoornissen en ADHD bij kinderen jonger dan zes jaar even zo vaak voorkomen als bij 
oudere kinderen (55). Waarom zouden we dan wachten tot kinderen acht of 10 jaar oud zijn om 
bij hen de diagnose te stellen en hierop aansluitend een gepaste behandeling aan te bieden? 
Waarom zouden we kinderen van vier en vijf jaar onnodig lang blootstellen aan de ergernis van 
hun ouders, juf of meester en aan de teleurstelling nadat ze weer eens niet uitgenodigd werden 
door een klasgenootje voor spelen na school of voor een verjaardagspartijtje?  
 
Vroege diagnostiek is pas zinvol als er effectieve behandelmethoden voorhanden zijn. Die zijn er.  
In de Preschoolers with ADHD Treatment Study (PATS) werd het effect aangetoond van 
farmacotherapie met methylfenidaat op de symptomen van gedragsstoornissen in het geval van 
comorbiditeit met ADHD (56, 57). En ook de hulp aan de ouders om de leerprocessen voor 
adequaat sociaal gedrag van hun kind te bevorderen werkt; dit is de gedragstherapeutische 
training in opvoedingsvaardigheden zoals Incredible Years (58). Het effect van Incredible Years 
toonden we aan in een preventieve studie: tijdens een gedragsobservatie van ouder en kind waren 
de gedragsproblemen van vierjarigen tot twee jaar na beëindiging van de interventie meer 
afgenomen in de groep van wie de ouders aan de interventie hadden deelgenomen dan in de 
groep die geen hulp had gekregen (59).  
 
In het spreekuur werden kinderen drie keer onderzocht met telkens een tussenperiode van negen 
maanden. Vanuit klinisch oogpunt was het hierdoor mogelijk om, ten eerste bij twijfels de 
diagnose uit te stellen, ten tweede nadat de diagnose werd gesteld deze te toetsen, dus te 
bevestigen of niet, en ten derde, na de vaststelling van de diagnose en de start van een 
behandeling, het effect ervan te beoordelen.  
 
Bij de psychiatrische diagnostiek van kinderen wordt informatie verzameld afkomstig uit drie 
bronnen: de ouders, de school en de clinicus (60). Ouders en school verstrekken cruciale 
informatie over het functioneren van het kind in de alledaagse situatie. Hiervoor gebruiken we, 
behalve gestandaardiseerde vragenlijsten, een gestructureerd interview met de ouders waarbij de 
DSM-IV criteria van de gedragsstoornissen en ADHD, aangepast voor jonge kinderen, worden 
uitgevraagd (61). Maar psychiaters willen ook iets van het probleemgedrag zelf kunnen 
waarnemen, niet in de volle omvang, maar toch minstens het topje van de ijsberg.  
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Speciaal voor jonge kinderen werd een observatiemethode ontwikkeld: de Disruptive Behavior 
Diagnostic Observation Schedule (DB-DOS) (62, 63). In deze observatie krijgen kinderen eerst 
opdrachten van hun moeder en hierna van de diagnosticus; tijdens het uitvoeren van de taken 
geeft de diagnosticus aanvankelijk veel ondersteuning om vervolgens een meer afstandelijke 
opstelling in te nemen en ook frustraties in te bouwen. Van de DB-DOS was al in Amerikaans 
onderzoek aangetoond dat op groepsniveau een onderscheid kan worden gemaakt tussen 
probleemgedrag dat nog binnen het gebied van de normaliteit valt en probleemgedrag dat binnen 
het klinische gebied valt. Niet onderzocht was of dit onderscheid ook kan worden toegepast om 
bij een individueel kind een uitspraak te kunnen doen over de waarschijnlijkheid van het 
voorkomen van een gedragsstoornis. Evenmin heeft de ontwikkelaar van de DB-DOS de 
mogelijke comorbiditeit met ADHD meegenomen in de observatie van het gedrag. Dat hebben 
wij wel gedaan.  
 
In ons onderzoek werd de klinische bruikbaarheid voor het vaststellen van de diagnose van beide 
gedragsstoornissen en van ADHD nagegaan. We exploreerden vanaf welke score van 
geobserveerd probleemgedrag er sprake is van een waarschijnlijke diagnose van één van de 
gedragsstoornissen of van ADHD; dit is het zogenaamde afkappunt. Het bleek mogelijk te zijn 
een dergelijk afkappunt voor deze psychiatrische diagnosen vast te stellen (64). Ons inziens kan 
de DB-DOS dan ook ingezet worden als observatiemethode van jonge kinderen met een 
vermoeden van één van beide gedragsstoornissen of ADHD, uiteraard samen met de 
gestandaardiseerde ouder- en schoolvragenlijsten en een gestructureerd DSM interview met de 
ouders.    
 
Psychologische behandelingen voor kinderen tot 12 jaar 
Ofschoon de oorzaak van het ontstaan van gedragsstoornissen niet primair in de opvoeding ligt, is 
toch overtuigend aangetoond dat van zodra de symptomen zich gaan voordoen 
opvoedingskenmerken zoals inconsequent omgaan met ongewenst gedrag van het kind en hard 
straffen de symptomen in stand houden en zelfs doen verergeren (65). Het probleemgedrag van 
het kind vraagt dus zo snel mogelijk om een adequate benadering om allerlei negatieve gevolgen 
te voorkomen zoals voortdurende conflicten met ouders, leerkrachten en leeftijdgenoten. Deze 
conflicten kunnen immers leiden tot kenmerkende afwijkingen in de sociale probleemoplossing 
zoals in de interpretatie, bijvoorbeeld het toekennen van een vijandige bedoeling aan anderen 
terwijl daar onvoldoende grond voor is (66), en in de evaluatie van verschillende mogelijke 
oplossingen, bijvoorbeeld zich heel goed in staat achten om het probleem op een agressieve wijze 
op te lossen (67).  
 
Er zijn twee psychologische behandelmethoden waarvan het effect bij kinderen tot 12 jaar werd 
aangetoond: de gedragstherapeutische oudertraining in opvoedingsvaardigheden en de cognitieve 
gedragstherapie voor het kind. In de gedragstherapeutische training maken ouders zich 
opvoedingsvaardigheden eigen die tot doel hebben de leerprocessen voor adequaat sociaal gedrag 
van hun kind te bevorderen (60). Volgens de operante leertheorie neemt de kans van het 
voorkomen van adequaat gedrag toe als het voorafgegaan wordt door positief geformuleerde 
opdrachten en gevolgd wordt door enthousiast prijzen. Deze vaardigheden oefenen ouders in de 
training. Maar om gewenst gedrag te bevorderen is het cruciaal om probleemgedrag, zoals hard 
schreeuwen, te herbenoemen in het positieve tegendeel, bijvoorbeeld zachtjes praten; hierdoor 
kunnen ouders hun aandacht richten op het aanleren van gewenst gedrag door het te prijzen en te 
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belonen, in plaats van zich eenzijdig te richten op het afleren van ongewenst gedrag door het te 
bestraffen. Omdat deze herformulering van probleemgedrag in gewenst gedrag ingaat tegen de 
natuurlijke wijze van denken van ouders, is er veel oefening nodig om zich deze draai in hun 
denken eigen te maken. Daarnaast leren ouders gebruik te maken van negeren, time-out en milde 
negatieve consequenties om ongewenst gedrag van hun kind af te leren.  
 
Het in de vingers te krijgen van deze opvoedingsvaardigheden is lang niet eenvoudig. Het is 
daarom een misverstand om te denken dat het hier gaat om een eenvoudige ‘oudercursus’. Het 
volstaat immers niet dat de ouders kennis nemen van nieuwe inzichten in de opvoeding of tips 
ontvangen hoe met bepaald gedag om te gaan. Voor het veranderen van vaak al lang bestaande 
opvoedingspatronen is inzicht en kennis onvoldoende. Alleen door veel oefening maken de 
ouders zich nieuwe vaardigheden eigen die langzamerhand deel uitmaken van hun 
opvoedingsrepertoire.  
 
Ook de correcte uitvoering van die oudertrainingen in de alledaagse praktijk vraagt bijzondere 
aandacht (68). Het is inderdaad de vraag of psychotherapeuten het specifieke programma 
waarvoor ze zijn opgeleid, zoals ‘Incredible Years’ (58) of ‘Parent Management Training 
Oregon’ (PMTO) (69), in de praktijk blijven uitvoeren op de wijze zoals ze het destijds hebben 
geleerd en waarvoor ze zijn gecertificeerd. De vraag over de correcte uitvoering van 
programma’s of ‘treatment integrity’ (70) is niet overbodig want de gedragstherapeutische 
oudertraining mag dan wel van alle psychotherapeutische methoden voor kinderen met 
gedragsstoornissen jonger dan 12 jaar de meest effectieve zijn, het effect ervan is niet echt groot, 
want ligt in het gebied van het zogenaamde matige effect (Cohen’s d = 0.47) (71). Dat geldt 
minstens evenzo voor de cognitieve gedragstherapie waarvan het effect ligt in het gebied van het 
zogenaamde kleine effect (Cohen’s d = 0.23) (71). Vanwege dit kleine effect wordt deze 
methode, waarin kinderen onder andere sociaal probleemoplossende vaardigheden leren (72, 73, 
74), vaak in combinatie met een oudertraining aangeboden, en dit vooral bij de meer ernstige 
vormen van gedragsstoornissen (60).  
 
Voor een trouwe uitvoering van beide effectieve psychologische behandelmethoden is eenmalige 
certificering voor een specifiek programma mijn inziens onvoldoende. Voortgaande feedback op 
eigen functioneren in het kader van hercertificering is noodzakelijk om er zeker van te zijn dat 
het effect zoals aangetoond in wetenschappelijk onderzoek ook bereikt wordt in de alledaagse 
praktijk.  
 
De school 
Kinderen brengen een belangrijk deel van hun tijd op school door. Aangezien veel oefening 
nodig is om adequaat sociaal gedrag aan te leren, biedt de school hiervoor unieke kansen. Bij de 
behandeling van gedragsstoornissen dient het aanleren van adequaat gedrag op school aan te 
sluiten op de leerprocessen die in het gezin plaatsvinden. De samenwerking tussen de school en 
het behandelende team is vaak intensief en vergt veel initiatief van de betrokken leraren, 
schoolbegeleiders, ouders en behandelaars (75). Het belang is echter groot, niet alleen met het 
oog op de afname van probleemgedrag maar evenzo met het oog op voorkoming van schooluitval 
en het met goed gevolg doorlopen van de school.  
 
Maar er is meer nodig. Longitudinaal onderzoek toont aan dat agressieve gedragsproblemen van 
een kind op school in de loop van de tijd toenemen onder invloed van de gedragsproblemen van 
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de klasgenoten (76). De aandacht moet dan ook niet eenzijdig op het individuele kind met 
ernstige gedragsproblemen gericht worden, maar evenzo op de matige gedragsproblemen van de 
klasgenoten. Dit zal in de nabije toekomst des te urgenter worden wanneer de overheid in het 
kader van Weer Samen Naar School meer kinderen met gedragsproblemen, die extra zorg nodig 
hebben, binnen het reguliere basisonderwijs wil behouden.  
 
Ik vermoed dat het dan nodig zal zijn om de leraren beter toe te rusten met vaardigheden om de 
leerprocessen voor het aanleren van sociaal adequaat gedrag bij kinderen te bevorderen. Deze 
vaardigheden verschillen niet wezenlijk van die welke de ouders leren in de oudertrainingen (60). 
Als voorbeeld van de toepassing van die vaardigheden binnen een schoolbrede pedagogische 
benadering noem ik ‘Positive Behavior Supports’ (77). In plaats van te reageren met sancties op 
ongewenst gedrag, dus voortdurend achter de feiten aan te lopen, kenmerkt dit programma zich 
door een proactieve opstelling. Hierbij wordt een omgeving ingericht die gewenst leer- en sociaal 
gedrag uitlokt en bekrachtigt, evenzo ongewenst gedrag voorkomt. Een belangrijk middel is het 
herbenoemen van ongewenste gedragingen in gewenste vormen van gedrag, dit zijn de 
gedragsdoelen die leerlingen horen te halen. Er zijn drie niveaus van interventie, te visualiseren 
als een piramide. De basis van de piramide wordt gevormd door de aanpak die geldt voor alle 
leerlingen. Het middendeel bestaat uit interventies die bovendien specifiek gericht zijn op matige 
gedragsproblemen die bij 10 tot 15 % van de leerlingen voorkomen. De top van de piramide 
bevat interventies voor ernstige problemen die bij 3 tot 5 % van de leerlingen voorkomen, zoals 
bij hen met één van de gediagnosticeerde gedragsstoornissen.  

 
Tot slot: een profiel van functies  
Als gevolg van het niet optimaal functioneren van bepaalde hersengebieden worden bij kinderen 
met gedragsstoornissen de leerprocessen belemmerd voor het aanleren van adequaat sociaal 
gedrag, voor het afleren van inadequaat sociaal gedrag en voor het leren gebruik maken van de 
cognitieve aan- en bijsturing van gedrag wanneer kinderen hun gedrag aan een steeds wisselende 
omgeving moeten aanpassen. Medicatie zoals methylfenidaat verbetert het functioneren van 
hersengebieden, resulterend in een afname van inadequaat sociaal gedrag, maar dit middel heeft 
bijwerkingen, niet alle kinderen met gedragsstoornissen reageren er gunstig op en aanvullende 
psychologische behandelingen zijn altijd nodig (60).  
 
De bevordering van het aanleren van adequaat sociaal gedrag vormt het uitgangspunt van de 
oudertraining in opvoedingsvaardigheden terwijl de bevordering van de sociale 
probleemoplossing een belangrijk onderwerp is in de cognitieve gedragstherapie voor het kind. 
Zwak ontwikkelde hersenfuncties belemmeren vermoedelijk het leereffect van deze 
behandelmethoden. Thans worden deze psychologische behandelingen echter in de vorm van 
standaardprogramma’s aangeboden aan ouders en kinderen zonder rekening te houden met 
individuele verschillen in functies zoals: de koppeling tussen gedrag en positieve of negatieve 
gevolgen, de aandacht, de inhibitie, de cognitieve flexibiliteit, de besluitvorming en het gebruik 
maken van negatieve feedback. Ook individuele verschillen in aandacht voor emotioneel 
relevante stimuli moeten hier genoemd worden want ook zij kunnen afwijkingen vertonen als 
gevolg van neurobiologische factoren (78).  
 
Mijns inziens dient een klinische onderzoeksmethode te worden ontwikkeld voor het meten van 
specifieke functies die betrokken zijn bij de sociale leerprocessen van kinderen met 
gedragsstoornissen. Deze meting zou moeten resulteren in een individueel profiel van functies, 
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net zoals dat het geval is bij een profiel van een intelligentietest. Oudertrainingen in 
opvoedingsvaardigheden, de er aan verwante leergerichte methoden op school en cognitief 
gedragstherapeutische methoden kunnen dan meer afgestemd worden op de individuele sterke en 
zwak ontwikkelde functies van het kind. Hierdoor kunnen zij aan effectiviteit winnen. 
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