
“Weten we van gekkigheid 
nog wel wat normaal is?”
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1. Preventie 

2. Demedicaliseren, ontzorgen en 
normaliseren 

3. Eerder de juiste hulp op maat

4. Integrale hulp aan gezinnen 

5. Meer ruimte voor professionals



-> vanaf ongeveer 2000 actueel

-> sinds beide wetten officieel 
afstemming

-> inzet: preventief dus school  (vanuit 
ketengedachte)

-> gemeenten in de problemen, 
suggestie ‘eerder erbij = beter’ dus 
scholen

Samenwerking onderwijs zorg



Identiteitsverwerving

Twee polen:

Identificatie Separatie



Separatie

Voorbeeld: 

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

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



Overheid en gezondheid 2002

De vraag in 2002:
Hoe kan ongezond gedrag 
van burgers omgebogen 

worden naar gezond gedrag 
en wie is daarvoor 
verantwoordelijk?



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.



Preventieakkoord 2019

In 2040 zetten we veel meer 
in op preventie en minder op 

zorg. Mensen, jong en oud, 
worden gestimuleerd om 

gezonde keuzes te maken.



Kind moet de beste zijn



Probleem?



Probleem?

“Niet de absolute, maar de relatieve prestaties van de leerling zijn 
bepalend voor de toegang tot een bepaalde onderwijsroute” (Elffers in 
‘De bijlesgeneratie’, pag. 59). Op basis van normen is altijd eenzelfde 
deel van de populatie boven- of ondergemiddeld.

Let wel: het zijn relatieve normen

Afbeelding van psyblog.nl



Inschatting t.o.v. anderen

• -> relatieve leeftijdseffect bij ADHD 
(https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcpp.12991)

• -> samenhang tussen perceptie van opvallende leerlingen in 
de klas en aantal dat als moeilijk wordt gezien (Wienen, A. W., Batstra, 

L., Thoutenhoofd, E., Bos, E. H., & De Jonge, P. (2019). Do troublesome pupils impact teacher 
perception of the behavior of their classmates? European Journal of Special Needs Education, 34(1), 
114-123)

• -> onder-gemiddeld is niet hetzelfde als onvoldoende 
(https://www.scienceguide.nl/2019/10/ondergemiddeld-is-niet-hetzelfde-als-onvoldoende/)

https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcpp.12991
https://www.scienceguide.nl/2019/10/ondergemiddeld-is-niet-hetzelfde-als-onvoldoende/


http://thestarling.wpengine.com/product/starling/



Het ritme van vandaag (ouderperspectief)

U krijgt te maken met ouders en leraren (en/of u bent er zelf een ;-)) 
die bang zijn dat ze de verkeerde keuzes voor hun kind maken en er zo 
debet aan zijn dat hun kind later niet goed presteert of anders is. 

(niet voor nu: de rol van ouders verandert, ze verworden tot een 
‘instrument’).

Probleem?



“Als de mens maakbaar is, dan moet 
iedereen het maken”

‘….tegenwoordig overheerst de overtuiging dat iedereen 
het in het leven kan (en moet) maken, en dat iedereen zelf 
verantwoordelijk is voor zijn welslagen of falen. 

….. Een kind dat het slecht doet op school is een 
regelrechte ramp én een persoonlijk falen. Geen wonder 
dat elk (pseudo)medisch label in dank aanvaard wordt.’ 

(Verhaeghe, 2012, p. 188)



-> inspanners 

-> afhakers



Probleem?

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

Raad voor volksgezondheid en samenleving (april 2017)



Medicaliseren

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?



Denkfouten

DSM - Diagnostiek:

Begrijpen wat er aan de hand is (maar een diagnose verklaart niet);

Begrijpen hoe het met je zal gaan (maar weinig evidentie over verloop).

Die functie moet een diagnose (of classificatie) dan ook niet krijgen.
Vergl. (Hyman, 2010; Frances, 2013, Vanheule, 2017; Van Os, 2010) / https://www.health.belgium.be/en/advisory-9360dsm#anchor-35762

https://www.health.belgium.be/en/advisory-9360dsm#anchor-35762


Denkfouten / reïficeren
n.a.v. Dehue

Afspraak om bepaalde 
gedragingen ‘PDD NOS’ of 
‘ADHD’ te noemen. 



En (tenminste) 3 nadelen

Want vaak is een classificatie/diagnose eerst reden tot 
uitsluiting; (‘aparte aanpak’), terwijl het later juist weer een 
reden tot insluiting moet zijn (‘aparte aanpak in normale 
context’);

Verwachting t.a.v. kinderen keldert; 

Oorzaken en hypothesen voor ervaren problemen in de 
context verdwijnen.





Dus voor meer passend onderwijs

Is het echte gesprek tussen onderwijs en gemeente 
cruciaal: hoe bouwen we een andere context. 



Dus voor meer passend onderwijs

Tijd om de mythes van diagnoses te doorbreken en 
er samen voor te zorgen dat de zorg beschikbaar 
blijft voor jongeren die dat echt nodig hebben. 

Zijn relationele hoge verwachtingen noodzaak.

Is ruimte voor leraren en leerlingen voorwaarde. 



Normaliseren

Is erkennen dat in de soort altijd buitenzijden van de 
normaalverdeling hebben; 

Is het nodig om expertise te hebben die kan 
normaliseren; 

Is het nodig te erkennen (vanuit relationele optiek) dat 
leraren het soms moeilijk hebben met specifieke 
kinderen. Niet omdat ze daartoe niet zijn opgeleid, maar 
omdat het een relationeel beroep is. 



Samenwerking onderwijs - zorg

1. Elke dag gewoon weer relationeel verbinden en daarbinnen 
overbrengen van kennis, vaardigheden en de wens om volwassen 
te worden;

2. Erkennen: normen zijn relationeel en verschuiven, het echt 
belangrijke is niet testbaar; 

3. Kind wordt geleerd het verhaal over zichzelf te vertellen 
(betekenis), zich te verhouden tot zichzelf en de wereld;

4. Van a naar z bestaat niet, kinderen hebben niets: ze zijn;

5. De notie van hoop!



Bert Wienen
info@bertwienen.nl

06 504 827 94


