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1.1 Terminologie en afbakening

1.1.1 Definitie

De definitie die in dit handboek wordt gehanteerd, is gebaseerd op de omschrijving die 
gegeven wordt in het meest gebruikte psychiatrische classificatiesysteem, de Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders (5e editie, DSM-5). Alhoewel de officiële 
benaming in de DSM-5 ‘neurobiologische ontwikkelingsstoornis’ luidt, wordt in dit boek 
verder de term ‘ontwikkelingsstoornis’ gebruikt.

Definitie
Een ontwikkelingsstoornis is een neurobiologische stoornis die in de (vroege) ontwikkelings-
periode tot uiting komt, die gekenmerkt wordt door ontwikkelingsachterstanden op een of 
meerdere functiedomeinen en die levenslang beperkingen veroorzaakt in het persoonlijke, 
sociale, schoolse of beroepsmatige functioneren.

Neurobiologische stoornis
Het gaat om een stoornis met een oorsprong in de hersenontwikkeling. De atypische 
hersenontwikkeling kan het resultaat zijn van genetische aanleg (via overerving of 
spontane mutaties), prenatale omgevingsfactoren (bijvoorbeeld: overmatig alcohol-
gebruik tijdens de zwangerschap) en/of perinatale factoren zoals vroeggeboorte of 
geboortecomplicaties (zie verder in paragraaf 1.2). Het gaat dus om een aangeboren 
stoornis.

(Vroege) ontwikkelingsperiode
De symptomen zijn meestal al zichtbaar op kinderleeftijd. De mate waarin deze 
symptomen tot uiting komen wordt wel beïnvloed door verschillende omgevings- en 
kindfactoren (zie verder in paragraaf 1.2).

Ontwikkelingsachterstanden
Een ontwikkelingsstoornis belemmert de ontwikkeling op een of meerdere ontwik-
kelingsdomeinen, waaronder cognitie, sensorimotoriek, taal en communicatie, en/of 
sociaal-emotioneel functioneren.

Levenslange beperkingen
Het is een levenslange stoornis die belemmeringen veroorzaakt in de participatie 
aan het dagelijks (maatschappelijk) leven op verschillende terreinen.

De eerste twee kenmerken impliceren dat het niet gaat om psychische/psychiatrische 
stoornissen die ook op latere leeftijd kunnen ontstaan (bijvoorbeeld: een angst- of stem-
mingsstoornis) of die enkel veroorzaakt worden door stress of andere omgevingsfacto-
ren (bijvoorbeeld: posttraumatische stressstoornis of reactieve hechtingsstoornis). Het 
vierde kenmerk betekent dat ook stoornissen bij kinderen die door medische of psycho-
logische interventies volledig kunnen verdwijnen (bijvoorbeeld: eetstoornissen of bed-
plassen) niet tot de ontwikkelingsstoornissen worden gerekend. Om die reden worden 
ze in dit boek dan ook niet behandeld.
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1.1.2 Soorten

Hieronder wordt kort een overzicht gegeven van de problematieken die in dit handboek 
verder worden besproken. Een dergelijk overzicht is noodzakelijk voor een goed begrip 
van de rest van dit en het volgende inleidende hoofdstuk. Aan elk van deze stoornissen 
wordt dan verder een apart hoofdstuk geweid (vanaf hoofdstuk 3), waarbij de volgorde 
van bespreken overeenkomt met de volgorde die wordt gehanteerd in de DSM-5. Daar-
bij komen niet alleen de stoornissen die tot de expertise van de psycho-pedagogische 
discipline behoren aan bod, maar ook de stoornissen waar logopedisten (communica-
tiestoornissen), kinesitherapeuten (DCD), en artsen (ticstoornissen) een belangrijkere 
rol spelen bij de diagnostiek. Het is voor (toekomstige) hulpverleners binnen de sociale 
wetenschappen namelijk relevant om ook van deze laatste aandoeningen een basis-
kennis te hebben om signalen tijdig op te merken en verder correct door te verwijzen. 
Daarnaast is het ook nodig om met deze kenmerken rekening te houden tijdens de psy-
chosociale begeleiding van deze kinderen.

Verstandelijke beperkingen
Dit zijn deficiënties (i.e. tekorten) in algemene cognitieve functies als redeneren, 
problemen oplossen en abstract denken, die zorgen voor problemen in het aanpas-
singsvermogen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de ‘verstandelijke ontwik-
kelingsstoornis’ en de ‘globale ontwikkelingsachterstand’.

Communicatiestoornissen
Deze stoornissen worden gekenmerkt door een verstoorde ontwikkeling van 
taal, spraak en/of sociale communicatie. Er wordt een opdeling gemaakt in de 
‘taal(ontwikkelings)stoornis’, de ‘spraakklankstoornis’, ‘ontwikkelingsstotteren’, en 
de ‘sociale (pragmatische) communicatiestoornis’.

Autismespectrumstoornis (ASS)
Dit is de overkoepelende term die wordt gebruikt om alle stoornissen binnen het 
autismespectrum aan te duiden. Kinderen met deze diagnose vertonen ernstige te-
korten in de sociale omgang (interactie en communicatie) en beperkte, repetitieve 
interesses en gedragingen.

Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD)
ADHD is een ontwikkelingsstoornis waarbij stoornissen in de aandacht en/of hyper-
activiteit en impulsiviteit centraal staan. Omdat ADHD in de kindertijd vaak samen 
voorkomt met de externaliserende stoornissen ‘oppositioneel-opstandige stoornis’ 
(ODD) en ‘normoverschrijdend-gedragsstoornis’ (CD) worden deze beide gedrags-
stoornissen ook kort besproken, alhoewel ze binnen de huidige versie van de DSM 
niet meer tot de ontwikkelingsstoornissen maar tot de ‘disruptieve, impulsbeheer-
sings- en andere gedragsstoornissen’ worden gerekend.

(Specifieke) leerstoornissen
Bij deze stoornissen gaat het om specifieke tekorten in het leren van de basale 
schoolse vaardigheden lezen (i.e. dyslexie), spellen (i.e. dysorthografie) en/of reke-
nen (i.e. dyscalculie). In dit boek komen niet alleen voorgenoemde  leerstoornissen 
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aan bod, maar wordt ook kort ingegaan op de Non-verbale Leerstoornis (NLD). 
Alhoewel over deze laatste stoornis nog veel onduidelijkheid heerst en deze niet 
opgenomen is in de heersende classificatiesystemen, is het toch een diagnose die 
in de klinische praktijk (af en toe) wordt gesteld. Om deze reden is het relevant 
dat (toekomstige) hulpverleners minstens notie hebben van de kernsymptomen.

Motorische ontwikkelingsstoornissen
Deze groep stoornissen bestaat uit de coördinatieontwikkelingsstoornis (DCD), de 
stereotiepe-bewegingsstoornis en de ticstoornissen.
DCD en de ticstoornissen worden in afzonderlijke hoofdstukken besproken omwille 
van de sterke diversiteit in kernsymptomen. Bij DCD is er sprake van problemen in 
de coördinatie van motorische handelingen (bijvoorbeeld: knippen, balvaardigheid) 
waardoor deze onhandig en traag of onnauwkeurig worden uitgevoerd. Ticstoornis-
sen worden dan weer gekenmerkt door plotseling optredende, snelle, herhaalde, 
niet-ritmische bewegingen of geluiden. De stereotiepe-bewegingsstoornis wordt ge-
kenmerkt door repetitieve, driftmatige en doelloze bewegingen (bijvoorbeeld: flad-
deren, wiegen, hoofdbonken, zichzelf slaan). Omdat de symptomen hiervan meestal 
voorkomen in het beloop van een verstandelijke beperking of ASS komt deze stoor-
nis (kort) in deze hoofdstukken aan bod.

Alhoewel hoogbegaafdheid geen ontwikkelingsstoornis is, wordt hier in hoofdstuk 10 
toch kort bij stilgestaan omwille van de complexiteit in het vaststellen van een ontwikke-
lingsstoornis als deze samen met hoogbegaafdheid bij een kind aanwezig is. Daarnaast 
wordt in dit hoofdstuk ook kort stilgestaan bij de eigenschap hoogsensitiviteit omwille 
van het frequent samen voorkomen met hoogbegaafdheid en de gelijkenis tussen een 
aantal gevolgen hiervan en de symptomen van een aantal ontwikkelingsstoornissen 
(bijvoorbeeld: ASS en ADHD). Terwijl de harde wetenschappelijke evidentie voor deze 
eigenschap voorlopig nog wordt verzameld, wordt het concept in de klinische praktijk 
al enige tijd als zinvol ervaren.

Binnen sommige ontwikkelingsstoornissen wordt er verder een opdeling gemaakt in 
een aantal subgroepen op basis van verschillen in de verschijningsvorm (i.e. uiterlijk 
waarneembare gedragskenmerken). Zo wordt er bij ADHD bijvoorbeeld een onderscheid 
gemaakt in het gecombineerde type, het overwegend onoplettende type en het overwe-
gend hyperactief-impulsieve type. Voorheen werden deze subgroepen aangeduid met de 
term ‘subtypes’, maar momenteel heerst er over deze term discussie omwille van een 
aantal redenen:
1. De variaties binnen een ontwikkelingsstoornis hebben meestal dezelfde onderlig-

gende oorzakelijke factoren. De term subtype impliceert echter dat het om subgroe-
pen met een afzonderlijke etiologie (i.e. ontstaansgeschiedenis) gaat.

2. De term subtype is te sterk categoriaal en gaat voorbij aan de huidige meer dimensi-
onele benadering van ontwikkelingsstoornissen (zie verder).

3. De gedragskenmerken van een stoornis bij een bepaalde persoon kunnen veranderen
doorheen de tijd. Bijgevolg is een dynamisch concept zoals ‘fenotype’ beter dan een
statisch concept zoals ‘subtype’.
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Om deze redenen spreekt ook de DSM-5 niet meer over subtypes maar over ‘klinische 
beelden’ (i.e. verschijningsvormen of fenotypes). In dit handboek wordt de term ‘feno-
type’ gebruikt om te verwijzen naar de mogelijke subgroepen binnen elke ontwikke-
lingsstoornis.

1.1.3 Criteria stoornis

Er zijn een aantal criteria1 om van een stoornis te kunnen spreken. Deze worden hier-
onder toegelicht.

Significant meer problemen dan gemiddeld
Een ontwikkelingsstoornis wordt tegenwoordig niet meer als een categorie gezien 
(je hebt het of je hebt het niet), maar als een dimensionele aandoening. Elke mense-
lijke dimensie (eigenschap, trek, kenmerk, vaardigheid) loopt op een continuüm van 
minimaal tot maximaal aanwezig. Ieder van ons bevindt zich voor elke dimensie 
ergens op dit continuüm van typische tot atypische ontwikkeling, bijvoorbeeld voor 
agressief gedrag, hyperactiviteit, leesvaardigheid, empathie of angst. Het gedrag 
van kinderen met ontwikkelingsstoornissen verschilt kwalitatief dan ook niet van 
het gedrag van kinderen met een gewoon ontwikkelingsverloop (met uitzondering 
van vreemde gedragingen zoals stereotypieën en opvallende tics). Alle kinderen zijn 
bijvoorbeeld weleens opstandig, agressief, onoplettend of druk. Kinderen met een 
ontwikkelingsstoornis vertonen wel significant meer problemen dan gemiddeld.2 
Ze situeren zich dus op de relevante dimensies aan het extreme uiteinde: aan de 
rechterkant in geval van ongewenste trekken (bijvoorbeeld: hyperactiviteit); aan de 
linkerkant in geval van gewenste trekken (bijvoorbeeld: leesvaardigheid). Deze di-
mensionele benadering van ontwikkelingsstoornissen (zie figuur 1.1) impliceert 
tevens dat er sprake kan zijn van een meer of minder ernstige mate van de stoornis.

Op verschillende dimensies
Iedereen vertoont wel een aantal kenmerken van verschillende stoornissen, maar dat 
betekent niet automatisch dat er sprake is van een stoornis. Kinderen met een ont-
wikkelingsstoornis vertonen niet op één dimensie meer problemen dan gemiddeld, 
maar wel op verschillende dimensies. Het is deze combinatie van probleemgebieden, 
van symptomen die samen het klinisch beeld van een specifieke ontwikkelingsstoor-
nis vormen.

De problemen zijn hardnekkig/persistent
De kenmerken van de ontwikkelingsstoornis zijn niet tijdelijk, maar houden ge-
durende langere tijd aan. Ze verdwijnen niet zomaar vanzelf van de ene dag op de 
andere. Dat wordt ook wel het hardnekkigheidscriterium genoemd.

1 Gebaseerd op de criteria van Rutter (1975). 

2 ‘Meer dan gemiddeld’ betekent in termen van testscores vaak een percentielscore > 90 voor 
ongewenste eigenschappen (bijvoorbeeld: agressie, hyperactiviteit) en een percentielscore < 10 
voor gewenste eigenschappen of vaardigheden (bijvoorbeeld: leesvaardigheid, empathie).
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De problemen zijn pervasief
De symptomen zijn aanwezig in verschillende contexten (bijvoorbeeld: op school, 
thuis, op het werk, in de vrije tijd) en zijn niet louter gebonden aan (stresserende) 
omgevingsfactoren. Dat wordt het pervasiviteitscriterium genoemd.

Niet leeftijdsadequaat
De gedragingen moeten significant afwijken van wat passend is voor een bepaalde 
leeftijd. Om te kunnen oordelen of een bepaald gedrag (a)typisch is moet dus re-
kening worden gehouden met de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt 
(ontwikkelingspsychologische benadering van problemen) en moet de diagnosticus 
kennis hebben van wat typerend is voor een bepaalde leeftijd.

Significante belemmering
De problemen moeten een hinder vormen voor de persoon in zijn dagelijks leven. 
Ze berokkenen hem last op verschillende levensdomeinen zoals omgaan met leef-
tijdsgenoten, mee kunnen op school, en functioneren in een gezin. Dat wordt het 
beperkingscriterium genoemd.

Figuur 1.1. Dimensionele benadering van ontwikkelingsstoornissen. Elke menselijke dimensie (eigen-
schap, trek, kenmerk, vaardigheid) loopt op een continuüm van minimaal tot maximaal aanwezig. Kinderen 
met een ontwikkelingsstoornis situeren zich op de relevante dimensies aan het extreme uiteinde. Aan de 
rechterkant in geval van ongewenste trekken (bijvoorbeeld: hyperactiviteit); aan de linkerkant in geval van 
gewenste trekken (bijvoorbeeld: leesvaardigheid).

Stoornis

Stoornis

OngewOngewenste trenste trekkekkenen

GewGewenste trenste trekkekkenen

1.1.4 Secundaire kenmerken

Bij elke ontwikkelingsstoornis worden in dit boek zowel de primaire als de secundaire 
gedragskenmerken beschreven.

Primaire kenmerken zijn de kernsymptomen van de stoornis, de kenmerken die mini-
maal aanwezig moeten zijn om de diagnose te kunnen stellen. Ze worden daarom ook 
wel de ‘diagnostische kenmerken’ genoemd.
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Secundaire kenmerken daarentegen zijn kenmerken die niet specifiek zijn voor de stoor-
nis, die geen kernsymptomen zijn, maar het gevolg zijn van de primaire symptomen van 
een stoornis. Dergelijke secundaire gedragskenmerken kunnen ontstaan wanneer een 
ontwikkelingsstoornis niet tijdig wordt herkend of wanneer de persoon zelf en/of zijn 
omgeving er niet adequaat mee omgaan. Alhoewel de gevolgen van ontwikkelingsstoor-
nissen afhankelijk zijn van het type ontwikkelingsstoornis (in samenspel met andere 
inter- en intrapersoonlijke factoren uiteraard) zijn er toch een aantal vaak voorkomende 
gevolgen op psychosociaal vlak die gemeenschappelijk zijn. Deze laatste worden in dit 
deel besproken; voor de specifieke gevolgen wordt verwezen naar de hoofdstukken 3 
tot en met 9.

Kinderen met een ontwikkelingsstoornis worden vaak geconfronteerd met faalervarin-
gen. Ondanks alle extra inspanningen die ze leveren, kennen ze relatief weinig succes- 
en andere positieve ervaringen, wat leidt tot grote frustraties, schaamtegevoelens en 
demotivatie.

De vele faalervaringen, schaamtegevoelens en het niet kunnen voldoen aan de verwach-
tingen van belangrijke volwassenen leiden vaker tot een laag zelfbeeld, lage zelfwaar-
dering en weinig zelfvertrouwen. Ze gaan steeds meer aan zichzelf twijfelen en geloven 
niet meer in hun eigen kunnen.

Kinderen met een laag zelfbeeld die frequent worden geconfronteerd met falen vertonen 
ook vaker een inadequate attributiestijl (i.e. de manier waarop men gedrag en gebeur-
tenissen verklaart). Falen schrijven ze bijvoorbeeld vaker toe aan stabiele factoren in 
zichzelf (bijvoorbeeld: ‘ik ben dom’), en succes aan toevallige of externe factoren (bij-
voorbeeld: geluk, gemakkelijke taak). Ze lopen een groter risico op wat Dweck (2009) 
een ‘fixed’ mindset (vaste mindset) noemt: ze denken dat capaciteiten vaststaan en niet 
te veranderen zijn, en ze geloven bijgevolg niet dat oefening nog tot verbetering zal 
leiden. Daarentegen geloven kinderen met een ‘growth’ mindset (groeimindset) wel dat 
inspanningen nodig zijn om tot resultaten te kunnen komen. Welke mindset kenmer-
kend is voor het kind wordt onder andere bepaald door het zelfbeeld en de hoeveelheid 
succeservaringen. Ook de reacties van de omgeving kunnen een rol spelen, waarbij het 
uiten van positieve verwachtingen, het geven van positieve feedback en het prijzen van 
het proces (bijvoorbeeld: manier van aanpak, geleverde inspanning en doorzetting) 
eerder dan van het resultaat bevorderend zijn voor het ontwikkelen van een growth 
mindset.

De hiervoor beschreven inadequate attributiestijl en het lage zelfbeeld versterken elkaar 
in een complexe wisselwerking en kunnen ertoe leiden dat het kind angstig is om nog 
meer te mislukken en nieuwe faalervaringen wil vermijden. Ze kunnen dan ook faal-
angstig worden ten aanzien van schoolse taken (i.e. cognitieve faalangst), sociale situ-
aties (i.e. sociale faalangst) of situaties waarin moet worden bewogen (i.e. motorische 
faalangst). Faalangst is de angst om beoordeeld te worden omwille van de angst om te 
mislukken, en komt tot uiting in het blokkeren bij of het ontwijken van situaties waarin 
men een prestatie moet leveren. Faalangst gaat ook gepaard met lichamelijke signalen 
zoals zweten, misselijkheid of hoofdpijn. De faalangst kan zich beperken tot die taken 
waarmee het kind het lastig heeft, maar kan zich op termijn ook uitbreiden naar andere 
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domeinen (cognitief, sociaal of motorisch). Er kan daarbij een onderscheid worden ge-
maakt tussen een actieve en een passieve hantering van deze angst om te falen. Actief 
faalangstige kinderen gaan extra hard werken en hun best doen om op die manier de 
kans op mislukken te minimaliseren. Passief faalangstige kinderen proberen hun angst 
te verminderen door zo weinig mogelijk met de beangstigende situatie geconfronteerd te 
worden, wat tot uiting komt in uitstel- en ontwijkgedrag. Welke hantering kenmerkend is 
voor een bepaald kind wordt beïnvloed door een combinatie van factoren, zoals vorige er-
varingen, persoonlijkheidsstijl, attributiestijl en mindset, en reacties vanuit de omgeving.

Ook andere angsten en depressieve gevoelens kunnen op termijn de kop opsteken. Men 
spreekt hier dan van internaliserende problemen, problemen die naar binnen gericht 
zijn en waar vooral het kind zelf last van heeft. Kinderen trekken zich terug en doen 
niet meer mee.

Andere kinderen kunnen dan net weer last krijgen van externaliserende problemen, 
problemen die naar buiten gericht zijn en die vooral voor de omgeving storend zijn, 
zoals ruzie maken, agressie, storend en oppositioneel gedrag.

Kinderen met een ontwikkelingsstoornis vertonen ook vaker leerproblemen. Bij een 
leerstoornis vormen deze de kernsymptomen, maar ze kunnen ook het gevolg zijn van 
aandachts- en concentratiemoeilijkheden, het niet begrijpen van opdrachten, een nega-
tief zelfbeeld of verminderde motivatie. De leerresultaten van een kind gaan achteruit 
en het kind presteert onder zijn mogelijkheden (i.e. onderpresteren). Gevolgen hiervan 
op langere termijn zijn een groter risico op zittenblijven, schoolmoeheid, schooluitval 
en een lager diploma.

Kinderen met een ontwikkelingsstoornis lopen een groter risico op afwijzing door leef-
tijdsgenoten. De reden waarom ze minder populair zijn verschilt naargelang de speci-
fieke ontwikkelingsstoornis. Een kind met ADHD bijvoorbeeld kan te druk of te wild 
worden gevonden, terwijl een kind met motorische problemen dan weer omwille van 
zijn onhandigheid minder wordt gekozen bij teamsporten en -spelen. Door het feit dat ze 
minder populair zijn, worden ze ook vaker het slachtoffer van pesterijen op school en/of 
in de buurt. Ook dat heeft opnieuw een negatieve impact op het zelfbeeld aangezien aan-
vaarding door leeftijdsgenoten een cruciale rol speelt in hoe een kind over zichzelf denkt.

Niet alleen met leeftijdsgenoten kunnen er negatieve interacties ontstaan, maar ook 
met belangrijke volwassenen in hun omgeving. Een kind met een ontwikkelingsstoor-
nis opvoeden brengt voor de ouders vaak heel wat stress met zich mee. Ook leer-
krachten en begeleiders van vrijetijdsactiviteiten (bijvoorbeeld: voetbaltrainer of leider 
jeugdbeweging) kunnen omwille van onbegrip op een weinig constructieve manier met 
deze kinderen omgaan. De negatieve interacties met leeftijdsgenoten en volwassenen 
kunnen leiden tot participatieproblemen in de klas, op school, in de vrije tijd en thuis.

De omgeving kan een belangrijke rol spelen in het verhogen van het sociaal-emotioneel 
welbevinden van kinderen door de basale psychologische behoeften3 aan autonomie, 

3 Deze psychologische basisbehoeften worden binnen de Zelf-Determinatietheorie (ZDT) ‘het 
ABC van de motivatie’ genoemd (Deci & Ryan, 2008) en door Vansteenkiste en Soenens be-
schreven als de ‘vitamines’ voor de groei van kinderen (Vansteenkiste & Soenens, 2015). 
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competentiebeleving en relationele verbondenheid te helpen vervullen. Het gaat om het 
creëren van een stimulerende omgeving waarin kinderen zelf keuzes mogen maken of 
betrokken worden in beslissingen (bijvoorbeeld: studie of vrije tijd), waarin ze succes-
ervaringen kunnen opdoen, en zich aanvaard, geliefd en ondersteund voelen. Begrip en 
steun vanuit de omgeving zijn daarbij cruciaal en kunnen worden gestimuleerd door 
tijdig een diagnose te stellen en de omgeving hierover grondig in te lichten. (Psycho-)
educatie aan de omgeving (ouders, brussen,4 andere familieleden, leerkrachten) is dus 
onontbeerlijk. Wat psycho-educatie is en welke rol dit speelt in de begeleiding van kin-
deren met een ontwikkelingsstoornis wordt verder besproken in paragraaf 2.6.5.

1.2 Denkkaders

1.2.1 Inleiding

Om gedrag te verklaren wordt tegenwoordig vooral uitgegaan van een biopsychosociaal 
model waarbij biologische (bijvoorbeeld: hersenontwikkeling), psychologische (bijvoor-
beeld: manier van omgaan met stress [coping]) en sociale factoren (bijvoorbeeld: opvoe-
ding) in onderlinge wisselwerking het gedrag beïnvloeden.

De relatieve invloed van deze factoren is sterk afhankelijk van de stoornis die men onder 
de loep neemt. Zo zullen bij het ontstaan van hechtingsstoornissen bijvoorbeeld vooral 
sociale factoren doorslaggevend zijn, terwijl bij de etiologie van ontwikkelingsstoornis-
sen de interactie tussen biologische en (prenatale) omgevingsfactoren centraal staat en 
psychologische factoren hierin geen invloed hebben. Om die reden wordt ook wel over 
een bio-ecologische visie (biologie en omgeving) op het ontstaan van ontwikkelings-
stoornissen gesproken. Psychologische factoren spelen dan wel weer een rol zodra het 
kind met een ontwikkelingsstoornis geboren is (i.e. postnataal functioneren). Dan is het 
een samenspel van biologische, psychologische en sociale factoren dat bepaalt wanneer 
en in welke mate de ontwikkelingsstoornis zichtbaar zal zijn in het gedrag, kortom, hoe 
een kind op een bepaald moment in een bepaalde context functioneert.

In dit boek wordt bijgevolg een onderscheid gemaakt tussen het prenataal ontstaan van 
een ontwikkelingsstoornis en het postnataal functioneren met een ontwikkelingsstoor-
nis. Voor het eerste wordt een bio-ecologische visie gehanteerd (het ‘BEM-model’; zie 
1.2.2), en voor het tweede een biopsychosociale visie (het ‘ICF-model’; zie 1.2.3). Aan-
gezien bij beide visies zowel risico- als beschermende factoren een rol spelen wordt ook 
hier kort aandacht aan besteed in paragraaf 1.2.4.

4 Brussen is een samentrekking van ‘broers en zussen’, een term die voornamelijk wordt gebruikt 
in de context van een gezin met een kind met een ondersteuningsnood in de brede zin van het 
woord (bijvoorbeeld: stoornis, beperking, handicap). In de wetenschappelijke literatuur wordt 
hiervoor ook de term ‘siblings’ gebruikt. 
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1.2.2  Het BEM-model: een visie op het ontstaan van 
een ontwikkelingsstoornis

Het Bio-Ecologisch Multifactorieel (BEM)-model is de term die in dit handboek wordt ge-
bruikt om te verwijzen naar een model dat sinds publicaties van Morton en Frith (1995) en 
van Pennington (2006) regelmatig opduikt in de literatuur. In de meeste publicaties krijgt 
dit model ofwel geen expliciete naam, ofwel wordt een term gebruikt die niet ten volle de 
lading dekt (bijvoorbeeld: ‘levels-of-analysis framework’ of ‘multiple deficit model’).

Dit model gaat uit van een bio-ecologische en multifactoriële etiologie van ontwikke-
lingsstoornissen. Binnen deze visie ontstaat een ontwikkelingsstoornis door een complex 
samenspel van verschillende risico- en protectieve factoren (i.e. multifactorieel) die zo-
wel in het kind zelf (i.e. bio) als in de omgeving (i.e. ecologisch) kunnen liggen. De ver-
scheidenheid aan factoren wordt zowel teruggevonden op verschillende analyse niveaus 
(‘multilevel’) als binnen elk van deze niveaus (‘multideficit’) die met elkaar in wissel-
werking staan (‘transactioneel’). Deze kenmerken worden hieronder verder toegelicht.

Multilevel model
Het is een model dat vier elkaar beïnvloedende analyseniveaus integreert om een ont-
wikkelingsstoornis te begrijpen: genen, hersenen, neuropsychologische/cognitieve pro-
cessen en gedrag. Dit is gebaseerd op een neurowetenschappelijke visie op ontwikke-
lingsstoornissen, waarbij wordt aangenomen dat uiterlijk waarneembaar gedrag (bij-
voorbeeld: symptomen van ADHD of dyslexie) wordt veroorzaakt door neuropsychologi-
sche of cognitieve problemen, die dan weer afhankelijk zijn van de bouw en de werking 
van de hersenen, wat dan op zijn beurt weer bepaald wordt door een complex samenspel 
van genetische factoren en prenatale omgevingsfactoren. De genen en de hersenen vor-
men, in combinatie met omgevingsfactoren, het etiologische niveau, de biologische ba-
sis van het ontstaan van een ontwikkelingsstoornis. Het neuropsychologisch niveau is 
de tussenliggende schakel die hersenprocessen omzet in uiterlijk waarneembaar gedrag. 
Het gaat over cognitieve, emotionele of andere psychologische processen die niet direct 
observeerbaar zijn. Het laatste niveau, het niveau van uiterlijk waarneembaar gedrag is 
het niveau waarop ontwikkelingsstoornissen worden gedefinieerd en gediagnosticeerd.

Multideficit model
Het model gaat ervan uit dat er op elk analyseniveau (genen, hersenen, cognitie en 
gedrag) en in de omgeving verschillende problemen (i.e. ‘multiple deficits’ of meer-
voudige tekorten) kunnen optreden die in onderlinge wisselwerking staan. Het is de 
combinatie van alle risico- en beschermende factoren op de verschillende niveaus die 
bepaalt of de ontwikkelingsstoornis tot uiting zal komen. Bij elk individu met een 
bepaalde ontwikkelingsstoornis kan een andere combinatie van belemmerende en 
ondersteunende factoren aan de basis liggen van het ontstaan ervan. Sommige van 
deze factoren zijn specifiek/uniek voor een bepaalde stoornis, terwijl andere gemeen-
schappelijk zijn voor verschillende stoornissen. Dat verklaart ook waarom ontwik-
kelingsstoornissen zo vaak samen voorkomen (i.e. comorbiditeit; zie hoofdstuk 2).

Transactioneel model
Het model gaat ervan uit dat de verschillende factoren binnen het kind voortdurend 
met elkaar en met de omgeving in interactie staan.
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In figuur 1.2 wordt van dit model een schematische voorstelling gegeven. De verschillen-
de niveaus binnen het model worden in de volgende paragrafen uitgebreider toegelicht.

Figuur 1.2. Het BEM-model. Een samensmelting van de modellen zoals gepresenteerd in De Zeeuw 
(2012); Morton & Frith (1995); Pennington (2002, 2006); Rommelse et al. (2008).
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Boven de stippellijn: visie op het ontstaan (etiologie) van een ontwikkelingsstoornis (in 
de pre- en perinatale periode). Omgevings- en/of genetische factoren leiden tot subtiele 
hersenafwijkingen.
Onder de stippellijn: visie op het functioneren met een ontwikkelingsstoornis (in de post-
natale periode). Afwijkingen in de hersenen leiden tot problemen met bepaalde neuropsy-
chologische/cognitieve functies. Deze neuropsychologische problemen vormen de basis 
van kenmerken van de ontwikkelingsstoornis die in het gedrag kunnen worden geobser-
veerd. De ernst van de stoornis is individueel verschillend: van weinig kenmerken tot in 
ernstige mate aanwezig.


