
13-5-2019

1

Lectoraat Jeugd:

Dorien Graas, lector jeugd

Bert Wienen, associate lector

De gemeente als ‘contextdeskundigen’

9 mei 2019, Apeldoorn

“Pap, ik ga niet meer naar 
school. Ik ben de aller-

aller slechtste van de klas. 
Als ik die gele vlakjes zie 
heb ik al geen in meer”

“Ik ben geel, ik was 
geel en ik zal steeds 

wel geel blijven”
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Presentatie onderwerp

10 minuten gesprek

“Waarschijnlijk heeft 
hij ADD, dat is ADHD 

zonder H”

Wat denkt u?

a slaagt er vaak niet in voldoende aandacht te geven aan details of maakt 
achteloos fouten in school, werk of bij andere activiteiten.
b heeft vaak moeite om aandacht bij taken of spel te houden.
c lijkt vaak niet te luisteren als hij/zij direct wordt aangesproken.
d volgt vaak aanwijzingen niet op en slaagt er dikwijls niet in om 
schoolwerk, karweitjes of taken op het werk af te maken.
e heeft vaak moeite met het organiseren van taken en activiteiten.
f vermijdt vaak om, heeft een afkeer van of is onwillig zich bezig te houden 
met taken die een geestelijke aandacht vereisen.
g raakt vaak dingen kwijt die nodig zijn voor taken of activiteiten.
h wordt gemakkelijk afgeleid door uitwendige prikkels.
i is vaak vergeetachtig tijdens dagelijkse bezigheden.

6 van deze 9 symptomen zijn nodig (geinig: ADD zonder H)
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Presentatie onderwerp

Ongeveer 4,5 procent 
van alle kinderen 
tussen de 4 en 18 jaar 
kreeg in 2013 een vorm 
van medicatie. In 2003 
was dit nog 1 procent.

Ongeveer 4,5 procent 
van alle kinderen 
tussen de 4 en 18 jaar 
kreeg in 2013 een vorm 
van medicatie. In 2003 
was dit nog 1 procent.
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Verdeling 2016

o.b.v Koppies, CBS

Hoogste 
inkomensgroep

Laagste 
inkomensgroep

Oppositioneel 
opstandige 
gedragsstoornis

8% 44%

ADHD 11% 30%

Autisme 11% 25%

Identiteitsverwerving
Twee polen:

Identificatie Separatie

1. Verhouding t.o.v. autoriteit
2. Verhouding t.o.v. andere geslacht
3. Verhouding t.o.v. andere gelijke
4. Verhouding t.o.v. zichzelf
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Separatie
Voorbeeld: 

Kind van 2 jaar ontdekt de woorden: ‘ik’ en ‘nee’

Opvallend: in vroegere literatuur: ‘de trots-periode’ en nu ‘terrible 
two periode’

Verwerving van identiteit

Spiegels: 

* identificatie met (het 
verlangen van) de ander;

* verinnerlijken van dat wat 
van buiten komt naar 
identiteit of ‘persoon-zijn’.
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Belang van spiegels

We doen alsof alles een individuele (op basis van 
weloverwogen afweging) keuze is, maar dat is 
zelfbedrog: 

Overheid en gezondheid 2002

De vraag in 2002:
Hoe kan ongezond gedrag van 

burgers omgebogen worden naar 
gezond gedrag en wie is daarvoor 

verantwoordelijk?
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Overheid en gezondheid 2010

RVZ, 2010: ‘Van ZZ naar GG’

Wat zijn de gevolgen voor de 
consument?
Dit vraagt veel meer dan nu van de 
eigen verantwoordelijkheid voor de 
gezondheid. (…). Het betekent dat 
de burger meer zelf moet betalen 
voor zijn zorg. Maar ook dat hij meer 
beloond wordt voor gezond gedrag.

Overheid en gezondheid 2013

Dit alles stelt de toekomstige 
consument in staat om –samen met de 
arts– bewuste keuzes te maken over 
zijn gezondheid en de optimale 
medische zorg. Daarbij let de 
consument er kritisch op dat de zorg en 
de verzekeringen aansluiten bij 
zijn voorkeuren.
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”Van Dikkedam naar 
Dunhoven”

“Dirk wordt in een dubbelen 
zin dik en gaat op den 
ingeslagen weg voort” hst 4. 
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Kind moet de beste zijn
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Cito afbeelding

Kortom een moraal

• Gezondheid en eigen verantwoordelijkheid daarvoor is de norm;

• Mensen moeten zelf keuzes maken over hun gezondheid (en daarbij is de 

richting -> gezonde leefstijl).

• Centrale idee “mensen zijn competitieve wezens” en onderlinge strijd 

levert de beste prestaties; 

• Best presterende mensen krijgen bonus (prijs) en goede positie; 

• Centrale ethische norm: dat is geen probleem: immers iedereen wordt 

beloond naar verdienste en je eigen slagen of falen heb je volledig zelf in de 

hand. 
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Onderwijs & jeugdhulp

Conrad: ‘het proces waarbij 
voorheen niet-medische 
problemen worden 
gedefinieerd en behandeld als 
medische problemen, 
gewoonlijk als ziekte of kwaal’

Probleem: mensen stappen te 
snel het medisch systeem in

Raad voor volksgezondheid en samenleving (april 2017)

21

22



13-5-2019

12

Begint met taal: 

1. Probleem wordt in medische taal besproken 
(ziekte termen: hij ‘heeft’ dit of dat)

2. Probleem wordt in een medisch framework
betrokken (‘we kunnen niets doen als we niet 
weten wat er aan de hand is’)

3. Probleem wordt op een medische manier 
behandeld (behandeling van a naar b)

4. Probleem MOET behandeld worden

Medicaliseren
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Welk woordje komt het meeste 
voor in de DSM?

• “te vaak”

• “te weinig”
Te

Alleen wordt dit dan vaak anders genoemd: “intense”, 
“extreme”, “marked” and “frequently”.

Kortom, classificaties geven een sociale norm 
weer en wat we ziek vinden verandert…

Reïficeren

Met reïficeren blijft 
verborgen dat het om 
een bepaalde framing 
van eigenschappen gaat.
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“Dit taalgebruik verhult het feit dat 
psychiatrische stoornissen geen dingen 
zijn, maar door wetenschappers 
gemaakte categorieën; de uitkomst van 
onderhandelingen, discussie, definities.”

Betere mensen, Trudy Dehue, 2014

Let op onze taal (Foucault)

Kinderen die buiten de (smalle) norm 
vallen noemen we: “speciaal”

En krijgen extra ondersteuning in het 
“zorg” lokaal, worden besproken op de 
“zorg” vergadering enz.
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Wat is er gebeurd?

Heeft het medische denken en redeneren snel terrein veroverd. 

‘wat – is – er – met – dit – kind – aan – de – hand’ paradigma in plaats van 
‘wat- is - er - met - deze - context - aan - de – hand’.

Hierdoor zijn oplossingen in contexten van kinderen buiten beeld geraakt of 
ondergeschikt.

School als vindplaats?
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Waarom het hoge aantal 
stoornissen?

Het systeem (met nauwe stijgende normen) 
kent vele uitvallers, de jeugdhulp is in een 
positie gekomen waarin zij deze uitvallers 
weer terug moet duwen in het systeem óf 
legitimatie moet geven om niet mee te hoeven 
doen of af te wijken van het systeem.

Eerst excluderen

DUO onderwijsonderzoek
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(bio)medisch
1. Eerst precies weten wat er aan de hand is (in een klinische context / apart lokaal / 

behandelkamer), zoeken naar het ‘defect’ in het kind;
2. Testen gebaseerd op statistische afwijkingen (niet relationele normen en buiten 

sociale normen); 
3. Behandeling (door professionals) met doelen waarbinnen met een vooraf 

bedachte aanpak (programma / evidence based) wordt gewerkt; 
4. Mislukken, wordt geweten aan het ontbreken van therapietrouw, motivatie of 

weerstand; 
5. Kind alleen (niet in groep), gefocust op resultaat op de korte termijn;
6. Rationale -> een diagnose en een behandeling zijn, als ze zijn gesteld, altijd goed 

en vloeien “logisch” uit elkaar voort (i.p.v. andersom);
7. Enorme nadruk op samenwerking (dat komt doordat in de medische discipline 

specialisatie de norm is geworden), maar als samenwerken het probleem is, 
waarom is nog meer samenwerking dan de oplossing?

DIT IS GEEN 
PEDAGOGISCHE 
PRAKTIJK

Pedagogische rationales

1. Elke dag gewoon weer relationeel verbinden;
2. Normen zijn relationeel en verschuiven, het echt 

belangrijke is niet testbaar; 
3. Interventies worden ingezet binnen de relatie; 
4. Mislukken gebeurt niet, elke uitkomst is goed (leren); 
5. Kind wordt geleerd het verhaal over zichzelf te vertellen 

(betekenis), zich te verhouden tot zichzelf en de wereld;
6. Van a naar z bestaat niet;
7. De notie van hoop!
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Echt doen wat nodig is
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