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• Filmpje Oscar

• Foto Oscar zwemmen

• Foto Oscar met ijs en fanta







• Functionele analyse (beschrijvende diagnose) 
toont noden

• Systeem = de oplossing

• Ontwikkeling zorgt geregeld voor (tijdelijk) gedoe

• Erken maatschappelijke invloed
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“Stop met die labels, luister naar
mij, zie mij, wat ik nodig heb.”

Functionele analyse toont noden

“Dan is het een eetstoornis, dan
een depressive, vervoglens
borderline….”

“Behandel je mij of mij labeltje?”
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Generieke P-
kwetsbaarheid

GeneticImaging Neuropsychological 

Functionele analyse toont noden



P-vulnerability

Int Ext 
Thought 

GeneticImaging Neuropsychological 

Functionele analyse toont noden
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Beschrijvende diagnose toont noden

Classificatie = wat we zien

Afleidbaarheid ADD
Psycho educatie
Training 
Ouderbegeleiding



Functionele analyse toont noden

Geschat hoge intelligentie

Beschrijving = hoe en waarom het komt

Structuurbehoeftig

Angstgevoelig

Levendige fantasie

Drukke (warme) ouders,
Hersamengesteld gezin

Afleidbaarheid



• Functionele analyse toont noden

• Systeem = de oplossing

• Ontwikkeling zorgt geregeld voor (tijdelijk) 
gedoe

• Erken maatschappelijke invloed



Systeem = de oplossing

Neurodevelopmental disorders
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Systeem = de oplossing

Afwezigheid moeder

(Verwaarlozing) 
Beperkte
motivatie
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Slechte schoolresultaten
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Kaltiala Heino 2015
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Systeem = de oplossing

Afwezigheid moeder

(Verwaarlozing) 
Beperkte
motivatie

Wisselende
opvoeders

Slechte schoolresultaten

Concentratieproblemen

Echtscheiding
ouders

Aandachtszwakte

Puberteit

Suicidaliteit
Onzekerheid



• Functionele analyse toont noden

• Systeem = de oplossing

• Ontwikkeling zorgt geregeld voor (tijdelijk) 
gedoe

• Erken maatschappelijke invloed



Erken maatschappelijke invloed

Patalay 2019



Erken maatschappelijke invloed







• Functionele analyse toont noden

• Systeem = de oplossing

• Ontwikkeling zorgt geregeld voor (tijdelijk) 
gedoe

• Integreer maatschappelijke invloed





Paradigma shift

Individu
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Specifiek
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Paradigma shift

Individu Interactie - netwerk

Criteria Verhaal

Specifiek Generiek - alliantie

Groep Gepersonaliseerd

Statisch Dynamisch
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