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onderscheiden. Ook worden in de kantlijn van ieder
hoofdstuk kernwoorden in blauwe inkt beschreven.
Walter Matthys (2011)
Op die plaatsen worden in de tekst definities gegeAmsterdam: Hogrefe Uitgevers
ven, zoals de definitie van delinquent gedrag of van
119 pagina’s
agressief gedrag. Dit zorgt voor structuur. Het is wel
isbn 9789079729449
jammer dat er in het boek daarnaast geen index van
kernwoorden (met een verwijzing naar pagina’s) opHogrefe Uitgevers heeft een aantal jaren geleden
genomen is, zodat de lezer nog gemakkelijker een
het initiatief genomen om een reeks over uiteenlospecifieke definitie terug kan zoeken.
pende stoornissen uit te brengen onder de noemer
De hoofdstukken zijn verder helder geschreven en
‘Diagnostiek en behandeling voor de professional’.
daarmee goed leesbaar. De literatuur is up-to-date.
Het boek Gedragsstoornissen bij kinderen maakt
Inhoudelijk is het boek als volgt op gebouwd: hoofddeel uit van deze reeks. Voorbeelden van andere
stuk 1 betreft de beschrijving (en daarmee ook de
onderwerpen in deze reeks zijn diagnostiek en beafbakening) van de problematiek. dsm-classificaties
als de oppositioneel-opstandige gedragstoornis (in
handeling van dwangstoornissen, angststoornissen,
het Engels ook wel bekend als odd) en conduct disbipolaire stoornissen, gehechtheid en trauma, hyorder worden daarbij besproken. In het boek wordt
pochondrie, kinderen met overgewicht, traumatisch
de term ‘conduct disorder’ vertaald als ‘gedragshersenletsel en de ziekte van Parkinson. Hoewel de
stoornis’. Dit wekt enige verwarring bij de lezer, alauteurs verschillen per boek – dat kan ook bijna niet
thans bij mij, omdat de overkoepelende term (voor
anders gezien de diversiteit aan onderwerpen –,
odd en conduct disorder samen)
staat ieder boek uit de reeks onHandvatten voor
ook ‘gedragstoornis’; is. Ik vraag
der redactie van dezelfde groep
beginnend practicus in de
mij dan ook af waarom de auteur
hoogleraren verbonden aan Neniet gekozen heeft voor de term
derlandse universiteiten (Prof.
gedragsproblematiek bij
‘antisociale gedragsstoornis’ ter
Muris, Prof. Ponds, Prof. Swaab,
kinderen
vertaling van laatstgenoemde
Prof. Visser).
dsm-classificatie.
Hogrefe Uitgevers geeft op hun
In hoofdstuk 2 worden vervolgens de theorieën en
website aan dat zij in alle boeken uit de reeks informodellen ter verklaring van de gedragsproblemamatie over diagnostiek en behandelingen ‘op begrijtiek besproken. Pre- en perinatale problematiek,
pelijke en gestructureerde wijze willen aanbieden
temperament, erfelijkheid, de interactie met school,
aan psychologen, psychiaters en therapeuten’. Ook
buurt en leeftijdsgenoten en gen-omgevingsinteracbieden zij per boek een online toets aan, waarmee
ties worden hier onder meer besproken.
de eigen kennis over ieder onderwerp besproken in
In hoofdstuk 3 komt de diagnostiek en indicatiesteldeze reeks beoordeeld kan worden. Indien de toets
ling bij gedragsstoornissen aan de orde. Een hypobehaald wordt, kan er een certificaat gedownload
thesetoetsend model van acht stappen wordt daarworden – dit laatste sluit mijns inziens goed aan bij
bij uitvoerig en helder besproken. Dit hoofdstuk is
de heersende toetsingscultuur en drang naar cermijns inziens weinig ziektespecifiek en zou daarom
tificaten.
met minimale aanpassingen ook in een boek over
Maar dat terzijde, het nastreven van een begrijpediagnostiek en indicatiestelling bij leerstoornissen
lijk en gestructureerd boek is goed gelukt. De layzoals dyslexie, dyscalculie of adhd, overgenomen
out van het boek – vanaf nu richt ik mij primair op
kunnen worden. Verder worden er diverse instruhet boek over gedragsstoornissen bij kinderen – is
menten en/of tests genoemd ter ondersteuning van
helder en fris. In grijze blokken worden relevante
de diagnostiek bij kinderen en jeugdigen. De tests
casussen beschreven en/of puntsgewijze samenhebben veelal Engelse namen, met een verwijzing
vattingen van aandachtspunten bij bijvoorbeeld de
naar Engelstalige literatuur. Dit roept automatisch
diagnostiek gegeven. Hoewel de aandachtspunten
de vraag op in hoeverre deze tests al beschikbaar
in de blokken algemeen zijn, probeert de auteur
zijn voor de Nederlandstalige markt en wat de psytelkens expliciet een link te leggen met het kind
chometrische kwaliteiten zijn van deze tests bij gemet gedragsproblemen. Wat kun je bijvoorbeeld
bruik binnen ons taalgebied.
verwachten qua gedragingen en affect van een
Hoofdstuk 4 en 5 gaan over de behandeling van en
kind met een gedragsstoornis? In het blauw worden
de aanpak bij gedragsstoornissen. De auteur maakt
vervolgens kopjes van hoofdstukken en paragrafen


		

voor hoofdstuk 2 – is de stelligheid waarmee de
hierbij behorende onderzoeksbevindingen gebracht
worden. Met stelligheid bedoel ik te zeggen dat ik
als lezer behoefte had aan een kritische noot. Hoe
effectief zijn deze behandelingen nu eigenlijk (effect
sizes ontbreken bijvoorbeeld veelal)? En hoe goed is
de effectiviteit hiervan al onderzocht? In hoeverre
is het werk in dezen evidence-based te noemen?
Al met al een goed lezend boek dat een goede introductie geeft in een complexe problematiek en ook
een (vooral beginnend) practicus handvatten geeft
hoe om te gaan met deze problematiek.
Petra Hurks

Tijdschrift voor
voor Neuropsychologie
Neuropsychologie
Tijdschrift

hierbij onderscheid tussen de farmacotherapie, gedragstherapeutische trainingen in opvoedingsvaardigheden, cognitieve en systeeminterventies en de
aanpak op school. Dit geeft de lezer een goed eerste
overzicht van wat voor soort behandelingen er op
dit moment voor gedragsstoornissen beschikbaar
zijn. Daarnaast geeft het praktische handvatten,
zoals: kinderen leren weinig van negatieve straffen,
een opdracht moet niet van een (fysieke) afstand
aan het kind gegeven worden, de opdracht mag niet
vragend zijn en ook niet onvriendelijk geformuleerd
worden. Echter, veel van deze adviezen zullen ook
bruikbaar zijn voor kinderen in het algemeen. Wat
mij bij deze hoofdstukken opvalt – en dat geldt ook
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