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Sequenties van gebeurtenissen in kaart brengen 

 

 

                                                 
1
 Waar gedrag staat, kan ook gedragingen gelezen worden. 

Antecedenten 
 

� Waar waren alle sleutelfiguren voordat het gedrag
1
 zich voordeed?  

� Wat deden de sleutelfiguren voor dit gebeurde?  
� Wanneer (hoe laat) doet het gedrag zich voor?  
� Wanneer (hoe laat) doet het gedrag zich niet voor?  
� Is het gedrag geassocieerd met een bepaalde gebeurtenis die zich voordoet of voor zou moeten 

doen? (bijvoorbeeld: bedtijd?)  
� Hoe voelden de sleutelfiguren zich die ochtend toen ze opstonden?  
� Wat waren de gedachten of gedachtepatronen van de betrokken personen net voordat het 

gebeurde? 
� Hoe voelden de sleutelfiguren zich net voordat het gebeurde?  
� Wat zeiden de sleutelfiguren net voordat het gebeurde?  
� Wat waren de verwachtingen en wensen van de sleutelfiguren net voordat het gedrag zich 

voordeed? 
Gedrag 

 
� Wat is het gedrag? 
� Wie is er betrokken bij het gedrag? 
� Waar doet het gedrag zich voor? 
� Hoe vaak doet het gedrag zich voor? 
� Hoe intens is het (op een schaal van 1-10, vergeleken met het scoren van een gelijksoortig 

gedrag)? 
� Is het intenser onder bepaalde condities? Specificeer.  
� Hoe lang duurt het gedrag? 
� Varieert de frequentie, intensiteit en duur van incident tot incident, locatie tot locatie en persoon 

tot persoon?  
� Wat is het escalatiepatroon van het gedrag? 
� Doet er zich meer dan één probleemgedrag tegelijkertijd voor?  
� Met wie doet het probleemgedrag zich het meest waarschijnlijk voor?  
� Waren er al eerdere pogingen om te veranderen?  
� Wat gebeurde er tijdens deze pogingen?  

 
Consequenties 

 
� Wat kreeg de jongere (of wat moest hij doen), toen het gedrag zich voorgedaan had? 
� Wat kreeg de jongere niet (of wat hoefde hij niet te doen), toen het gedrag zich voorgedaan 

had? 
� Wat zei de jongere dat hij/zij wilde of verwachtte,  toen het gedrag zich voorgedaan had? 
� Wat dacht, voelde en/of zei de jongere, toen het gedrag zich voorgedaan had? 
� Wat dachten, voelden en/of zeiden de sleutelfiguren, toen het gedrag zich voorgedaan had? 
� Wat dachten, voelden of zeiden de vrienden van de jongere, toen het gedrag zich voorgedaan 

had? 
� Hoe denkt de jongere dat hij/zij zich gevoeld zou hebben als hij/zij niets gedaan had? 
� Wat was het enige waar de jongere aan kon denken toen het voorbij was?  

 



Uit: Negative Parent-Adolescent Interactions Booster page 3 

De-escalatieprincipes/-technieken 
 

Gedachten om mee te starten: 
1. Hou in gedachte dat veel van onze ouders de vaardigheden en het begrip van een de-

escalatieproces niet van nature hebben, dat wij ons als therapeuten vanzelf eigen maken. 
Oftewel: neem niet aan dat zij de basis kennen of geprobeerd hebben.  

 
2. Hou in gedachte dat, ondanks dat er enkele algemene de-escalatieprincipes en –technieken zijn, 

uit een grondige fit met specifieke variabelen vanuit een ecologisch perspectief een meer 
omvattende en effectieve interventie voort zal komen.  

 
3. Zoals bij alle pas verworven vaardigheden is het oefenen van gedrag noodzakelijk. Dit is met 

name het geval in affectief geladen situaties.  
 
Succesvolle de-escalatie doet zich vaak voor in de context van een aantal specifieke gedragsmatige 
variabelen:  

• fysieke nabijheid 

• emotionele toon 

• lichaamstaal 

• specifieke verbale boodschappen / stijl 

• tempo vertragen door gebruik te maken van de toekomst 
 

Fysieke nabijheid 
Zorg voor voldoende persoonlijke ruimte als je probeert om iemand te de-escaleren. 
Algemene richtlijnen stellen één tot anderhalve meter voor. Als je dichterbij staat kom je 
overrompelend of bedreigend over (en je brengt jezelf mogelijk in gevaar door bijvoorbeeld 
slagen, schoppen, beten etc.). Als je verder weg staat, wordt je aanwezigheid verkleind, moet 
je schreeuwen om gehoord te worden etc. Er zijn persoonlijke en culturele variaties met 
betrekking tot aanvaardbare nabijheidsgrenzen. Zorg ervoor dat je die weet van de ander. 
Lees hun aanwijzingen! Dit is onmiddellijke feedback over of je op de juiste afstand staat. 
Ben je bewust van de fysieke omgeving (positioneer jezelf bijvoorbeeld niet in een hoek, ben 
je bewust van potentiële wapens of afleidingen etc.). Stop zodra een grens succesvol is 
aangegeven! (Veel ouders volgen een kind naar zijn of haar kamer als die een time-out 
neemt, om daar te preken of “met de vinger te wijzen” etc.).  
 

Emotionele toon 
Er is een kalme, maar stevig manier van praten nodig. Hou het volume laag genoeg om het 
voorbeeld van een ontspannen houding te geven en zorg er tegelijkertijd voor dat je gehoord 
kan worden. De woordkeuze is een heel belangrijke factor in een emotionele toon en wordt 
hierna besproken onder “specifieke verbale boodschappen / stijl”.  
 

Body Language 
Lichaamstaal moet als niet-bedreigend gezien worden. Veel MST-jongeren lopen sowieso 
het risico signalen verkeerd in te schatten (onschadelijke gedragingen als kwaadwillig 
interpreteren). Hou je handen zichtbaar, je palmen open of naar boven (nooit in vuisten of 
wijzen met je vinger). Zorg voor een gematigd oogcontact (niet staren of wegkijken). Neem 
een ontspannen, maar mobiele lichaamspositie aan; je gezicht bijvoorbeeld enigszins in een 
hoek (het is minder bedreigend en een mobielere houding als de noodzaak om je terug te 
trekken zich voordoet. Ben je bewust van je gezichtsuitdrukking.  
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Specifieke verbale boodschappen / stijl 
Gebruik niet-opruiende taal. Vermijd schelden, vloeken, overdrijvingen en/of vernederingen. 
Blijf gefocust en specifiek. Bied op elk mogelijk moment keuzes aan. Bied de illusie van 
keuzes aan als dit niet mogelijk is (Haley, Erickson). Vermijd honende woorden en preken. 
Als de situatie ge-escaleerd is, “the goal is not to teach, but to “reach”. Een betrekkelijk 
simpele formule om aan ouders te leren is een drie-staps-reactie om grenzen te stellen:  
 
1. Erken de intentie, wens of perceptie (“Ik weet dat je met je vrienden uit wilt gaan.”). Dit 

laat de puber weten dat je wel begrijpt wat ze willen. Als je deze stap weglaat, zullen ze 
door blijven gaan met je vertellen wat ze willen, waardoor de situatie steeds meer uit de 
hand loopt.  

 
2. Geef de grens aan (“Toch mag je vanavond niet weg, omdat je je contract gebroken 

hebt.”) Vermijd uitgebreide uitleg, “lesgeven” of rechtvaardigingen. Breng geen extra 
“bagage” in! 

 
3. Erken / benoem de emotionele reactie (“Dat maakt je boos.” of “Dat lijkt je verdrietig te 

maken.” etc.). Soms haalt dit het kind of de puber weg van de inhoud van de ruzie en 
brengt het hem/haar in hun emotie, wat op de ouder op zijn beurt de kans biedt om te 
reageren met empathie zonder de grenzen aan te tasten. Onthoud echter dat dit niet het 
moment is om “therapie te geven”. Het doel is om te de-escaleren, niet om te 
onderwijzen.  

 
Tempo vertragen door gebruik te maken van de toekomst 

Het kan behulpzaam zijn om aan de puber duidelijk te maken dat hun gevoelens en zorgen 
op een later moment besproken kunnen worden, als alles wat kalmer is. Dit kan de druk 
wegnemen om alles “nu op te lossen”. Deze boodschap moet echter zorgvuldig overgebracht 
worden en kan zich gemakkelijk tegen je keren. Beloof niet dat je nog eens na zult denken 
over de grenzen of dat je “zal geven wat de puber wil als hij/zij weer kalm is”. De verbintenis 
geldt alleen het luisteren naar het kind, niet het opgeven van ouderlijke macht.  
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Middelen 
 

Voorbeeldplan om te voorkomen dat negatieve interacties escaleren. Tijdens het 
maken van plannen is het belangrijk om de krachten van het gezin in stelling te 
brengen en om terminologie te gebruiken waarmee de gezinsleden bekend zijn. Zelfs 
de beste plannen zijn slechts goed als ze daadwerkelijk gebruikt worden! 
 

Interventie om te proberen als de jongere “nee” gezegd moet worden.  
 

A. Zeg de jongere, voordat je de vraag beantwoord, dat jij en mama/papa nog 
moeten overleggen om tot een overeenstemming te komen.  

 
B. Nadat jullie het erover gehad hebben, hebben jullie samen een gesprek met de 

jongere waarin je hem/haar herinnert aan de beloning voor het accepteren van 
antwoorden die hij/zij niet leuk vindt.  

 
C. Vertel jullie antwoord.  

 
D. Als hij/zij agressief reageert, vertel hem/haar dan rustig om naar zijn kamer te 

gaan en houd anderen bij hem/haar uit de buurt in deze periode. Uit dat je 
vertrouwt op zijn/haar vaardigheid om dit te doen. Vertel hem/haar dat je trots 
bent op zijn/haar inzet tot nu toe. Onthoud dat je op minstens anderhalve meter 
afstand blijft en maak alleen onderbroken oogcontact. “Enige afstand” is je doel.  

 
E. Als hij/zij agressief blijft handelen, vertel hem/haar dan rustig dat hij een minuut 

heeft om rustig te worden. Als hij/zij dat niet doet, verliest hij/zij de beloning. 
Vertel hem/haar dat je begrijpt dat hij teleurgesteld is en dat je hem/haar wil 
helpen om hiermee om te gaan.  

 
F. Informeer hem/haar op neutrale wijze dat hij hij/zij de beloning verloren heeft, 

als hij/zij niet kalm wordt.  
 

G. Als hij/zij blijft ageren, vertel hem/haar dan kalm dat hij/zij een minuut heeft om 
kalm te worden en dat je anders de negatieve consequenties in zal gaan 
voeren. Gebruik een tabel: aantal minuten nodig om rustig te worden = het 
niveau van de consequenties.  

 
H. Help elkaar door zijn “button pushing” te negeren en probeer corrigerende 

opmerkingen te koppelen aan bemoedigende opmerkingen.  
 

I. Als hij/zij nog steeds niet rustig wordt, aarzel niet en bel de MST-therapeut en 
start je veiligheidsplan.  
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Een conflict begrijpen 
 

Wat is een conflict? 
Een conflict is een natuurlijk onenigheid dat veroorzaakt wordt doordat individuen of groepen 
verschillen van meningen, houdingen, overtuigingen, waarden of behoeften. Het kan ook 
komen van rivaliteit uit het verleden en persoonlijke onenigheid. Andere redenen voor conflict 
zijn het proberen te onderhandelen voordat de tijd daarvoor rijp is of voordat de benodigde 
informatie beschikbaar is.  
   
De ingrediënten van een conflict. 

 Behoeften – Behoeften zijn dingen die essentieel zijn voor ons welzijn. Conflicten 
ontstaan als we de behoeften van anderen, onszelf of de groep negeren. Let op dat je 
behoeften niet verwart met verlangens (dingen die we zouden willen, maar die niet 
essentieel zijn).  

 Percepties – Mensen interpreteren de realiteit verschillend. Zij ervaren verschillen in de 
ernst, oorzaken en gevolgen van problemen. Mispercepties of conflicterende percepties 
kunnen komen door: zelf-percepties, percepties van anderen, uiteenlopende percepties 
van situaties of percepties van bedreiging.  

 Macht – Hoe mensen hun macht definiëren en gebruiken is een belangrijke invloed op 
het aantal en het type conflict dat voorkomt. Het beïnvloedt ook hoe met het conflict wordt 
omgegaan. Conflicten kunnen de kop opsteken als mensen proberen om anderen hun 
acties te laten veranderen of als ze een oneerlijk voordeel proberen te verkrijgen.  

 Waarden – Waarden zijn overtuigingen of principes die we als zeer belangrijk 
beschouwen. Er ontstaan serieuze conflicten wanneer mensen onverenigbare waarden 
hebben, of als waarden niet duidelijk zijn. Er ontstaan ook conflicten als een partij weigert 
te accepteren dat de andere partij iets eerder als een waarde ziet dan als een voorkeur.  

 Gevoelens en emoties – Veel mensen laten hun gevoelens en emoties van grote invloed 
zijn op hoe ze met conflicten omgaan. Conflicten kunnen ook ontstaan, omdat mensen 
hun gevoelens en emoties, of die van anderen, negeren. Andere conflicten ontstaan 
wanneer gevoelens en emoties over een bepaald onderwerp uiteenlopen.  

 
Conflict is niet altijd negatief. Het kan zelfs gezond zijn, als er effectief mee om wordt gegaan. 
Een gezond conflict kan leiden tot:  

- groei en innovatie; 
- nieuwe manieren van denken; 
- toegevoegde manieren om ergens mee om te gaan. 

Strategieën van conflictbeheersing  
Samenwerking  - Deze strategie is het resultaat van grote zorg voor je eigen belang en dat 
van anderen. Het resultaat is “win/win”. Deze strategie wordt normaal gesproken gebruikt als 
de belangen van anderen belangrijk zijn. Deze benadering helpt betrokkenheid op te bouwen 
en reduceert slechte gevoelens. Het nadeel is dat het tijd en energie kost. Bovendien zouden 
sommige partners misbruik kunnen maken van de openheid en eerlijkheid van de ander. 
Normaal gesproken wordt deze strategie gezien als de beste benadering voor 
conflictbeheersing. Het doel van samenwerking is om consensus te bereiken.  
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Compromitteren – Deze strategie is het resultaat van grote zorg voor je eigen belang en 
een redelijke zorg voor dat van anderen. De uitkomst is “beetje winst / beetje verlies”. Deze 
strategie wordt meestal gebruikt om tot tijdelijke oplossingen te komen, om destructieve 
machtstrijd te voormijden of als er een tijdsdruk is. Een nadeel is dat partners het zicht op 
belangrijke waarden en lange-termijn-doelen kunnen verliezen.  

Vermijden – Deze strategie is het resultaat van kleine zorg voor je eigen belang en een dat 
van anderen. De uitkomst is “verlies-verlies”. Deze strategie wordt meestal toegepast als het 
onderwerp onbeduidend is, of als andere zaken belangrijker zijn. Het wordt ook toegepast als 
een confrontatie potentieel schadelijk is of als er meer informatie nodig is. De nadelen zijn dat 
belangrijke beslissingen in afwezigheid gemaakt kunnen worden.  
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Communicatiedoelen 
 

Tabel 8-1 Woordenboek van communicatiedoelen*  
 

Problematisch gedrag Mogelijke alternatieven 
1. In de derde persoon praten Dirtect tegen een ander persoon praten 
2. Beschuldigen, verwijten en defensieve 

opmerkingen maken 
Ik-boodschappen maken 

3. Lullige opmerkingen maken, “zappen”, 
beschamen 

Verantwoordelijkheid accepteren, ik-
boodschappen 

4. onderbreken Luisteren; hand opsteken of een gebaar maken 
als je wil praten; sprekers aanmoedigen om 
korte statements te maken.  

5. Overgeneraliseren, catastropheren, 
rigide of extreme opmerkingen maken.  

Duiden, voorzichtige opmerkingen maken 
(soms, misschien, etc.), accurate kwantitatieve 
opmerkingen maken.  

6. De les lezen, preken, moraliseren Korte, expliciete probleemopmerkingen maken. 
(Ik zou graag …) .  

7. Op sarcastische toon praten Op neutrale toon praten 

8. Geen oogcontact maken De persoon met wie je praat aankijken 
9. Friemelen, rusteloos bewegen of 

gebaren wanneer je aangesproken 
wordt.  

Op een ontspannen manier zitten; excuses 
aanbieden voor het rusteloos zijn.  

10. Gedachtenlezen Reflecteren, parafraseren en bevestigen 
11. Afdwalen Jezelf hierop betrappen en terug keren naar het 

oorspronkelijke onderwerp 
12. Commanderen, opdragen Alternatieve oplossingen aandragen 
13. Blijven hangen in het verleden Bij het heden en de toekomst blijven; 

veranderingen voorstellen om problemen uit het 
verleden aan te pakken  

14. Het gesprek monopoliseren Beurten nemen en korte opmerkingen maken 
15. Intellectualiseren, de geleerde 

uithangen 
In een simpele taal spreken die de jongere 
begrijpt.  

16. Dreigen Alternatieve oplossingen aandragen 
17. Afbreuk doen, ergens grappig over 

doen 
Reflecteren, bevestigen 

18. Incongruentie tussen verbaal en non-
verbaal gedrag 

Zorgen dat de verbale boodschap bij de non-
verbale houding past 

19. “Psychologiseren” Vragen naar variabelen die het gedrag van de 
ander in stand houden  

20. Stil blijven, niet antwoorden Reflecteren, bevestigen, negatief affect uiten.  

 

*Uit blz. 135-136, Robin and Foster in Negotiating Parent-Adolescent Conflict: A 
Behavioral-Family Systems Approach, 1989 Guilford Press.  
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Een voorbeeld Top-9 en Top-10 –lijstje van Rode Knoppen staat in “Rode knoppen, Het 
veranderen van timing en aanpak van confrontaties”. Deze kunnen gebruikt worden als bron 
voor het invullen van het werkblad hieronder. Het is belangrijk om ouders hun eigen lijst te 
laten maken in plaats van hun gewoon deze lijst te geven. De lijsten kunnen je wel helpen om 
hen aan te moedigen als ze vastlopen. Meer details zijn te vinden in het boek van Scott Sells:  
 
Parenting your Out-of-Control Teenager: 7 steps to reestablishing authority and reclaim love. 
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Rode knoppen, werkblad 
 
Kinderen “drukken op onze roden knoppen”. Ze zeggen en doen dingen die het bloed onder 
onze nagels vandaan halen. Het is belangrijk om die uitspraken en gedragingen te 
herkennen en geplande reacties te ontwikkelen die bedoeld zijn om te voorkomen dat de 
jongere de gewenste reactie krijgt (bijvoorbeeld jou of iemand anders boos krijgen, om je van 
een onderwerp af te leiden of om je toe te laten geven). Hieronder staat een lege tabel die 
kan helpen om de “top 10” van jou Rode Knoppen in kaart te brengen die je kind(eren) 
gebruiken om het bloed onder jouw nagels te halen (bijvoorbeeld: “Ik haat je!”, tegen spullen 
schoppen etc.). Er is een kolom voor deze Rode Knoppen, een kolom om de bedoeling van 
de jongere te begrijpen en een kolom om je nieuwe, geplande reacties te inventariseren 
(verzonnen om te voorkomen dat je knop indrukt wordt). Oefen deze nieuwe reacties met je 
therapeut en/of andere volwassenen zodat je genoeg zelfvertrouwen hebt om ze te gebruiken 
als dat nodig gaat zijn! 
 

 Jouw Rode Knoppen 

 
 
 

(uitspraken/gedragingen 
van je kind(eren)) 

De bedoeling van de 
jongere bij het indrukken 

van de knoppen 
 

(Wat de jongere ermee 
bereiken?) 

Geplande nieuwe reacties 
 

 
 

(Doel: voorkomen dat je 
knoppen ingedrukt worden!) 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 


