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Behandeling en begeleiding van oppositioneel-opstandige en 

antisociale gedragsstoornissen in de kinderleeftijd 
 

 
In deze verantwoording van een werkhypothese wordt dankbaar en uitgebreid gebruik gemaakt 

van het overzichtsartikel “Oppositioneel-opstandige en antisociale gedragsstoornissen in de 

kinderleeftijd: pathogenese, diagnostiek en behandeling” van W. Matthys, in Tijdschrift voor 

Psychiatrie 41 (1999)9, 529-538. STATE OF THE ART 
 

 

 

Het is eigen aan kinderen zich tegen volwassenen te verzetten. Ook liegen, vechten en andere kinderen 

pesten, komen wel eens bij zich normaal ontwikkelende kinderen voor. Echter als er een 

gedragspatroon ontstaat waarin verschillende oppositionele, antisociale of agressieve gedragingen 

zich gedurende langere tijd herhaaldelijk voordoen, dan is er sprake van oppositioneel-opstandige 

gedragsstoornissen of van een antisociale gedragsstoornis. In beide situaties wordt bovendien een 

duidelijke ongunstige invloed op het functioneren van het kind geconstateerd. 

 

Gedrag is oppositioneel-opstandig wanneer het kind zich verzet tegen het leidinggeven door 

volwassenen, zoals brutaal weigeren te doen wat gevraagd wordt of met drift reageren op correcties of 

verboden. 

Gedrag is antisociaal wanneer de fundamentele rechten van anderen geweld wordt aangedaan 

(bijvoorbeeld vechten en stelen) of belangrijke bij de leeftijd horende sociale normen en regels worden 

overtreden (bijvoorbeeld liegen en spijbelen).  

Een bijzondere vorm van antisociaal gedag is agressief gedrag. 

Gedrag is agressief in de strikte zin van het woord als met opzet schade wordt toegebracht aan een 

andere persoon of aan een voorwerp, zoals slaan, schoppen, vernielen. De kwalificatie agressief wordt 

echter ook in bredere zin gebruikt, namelijk in de zin van gedrag waarvan personen veel last 

ondervinden of dat door hen als ergerlijk ervaren wordt zoals pesten, bedreigen, schreeuwen, 

uitschelden.  
Het is relevant onderscheid te maken tussen een openlijke vorm van antisociaal gedrag (andere 

personen hebben direct last, zoals van schreeuwen, eisen, driftig zijn, pesten, bedreigen en vechten) en een 

heimelijke of bedekte vorm (achter de rug van volwassenen om, zoals liegen, vernielen, stelen en 

brandstichten).  
De openlijke vorm van antisociaal gedrag betekent een zware opvoedingsbelasting voor de ouders. 

Bij de bedekte vorm van antisociaal gedrag komen de ouders er meestal pas laat achter wat woede 

oproept vanuit machteloosheid. 

 

In agressief gedrag kan een onderscheid worden gemaakt tussen: 

- een impulsieve, vijandige, boze reactie, de reactieve vorm.  

Het is een verdediging tegen een persoon die bedreigt of frustreert (of als zodanig ervaren wordt).  
Voorbeelden zijn de jongen die woedend is en een andere jongen te lijf gaat die hem zonet geplaagd heeft (of 

daarvan wordt verdacht), of een peuter die razend is en zijn moeder slaat omdat hij zijn zin niet krijgt. 

   -      een gecontroleerde, berekenende vorm van agressie, de proactieve vorm. Het is gedrag dat 

gebruikt wordt om een doel te bereiken. 
Voorbeelden zijn een jongen die, om zijn dominante positie in de groep te handhaven (het doel), een ander 

uitdaagt tot een vechtpartij en hierbij bewondering oogst van de omstanders, of de peuter die, om een 

voorwerp in bezit te nemen (het doel), een ander kind een duw geeft zodat die een flinke smak maakt. 

 

De oppositioneel-opstandige gedragsstoornis (met als symptomen bijvoorbeeld weigeren zich te voegen 

naar verzoeken en regels van volwassenen, anderen met opzet ergeren) kan gezien worden als een milde 

variant van de antisociale gedragsstoornis (met als symptomen bijvoorbeeld vechtpartijen beginnen, 

eigendommen van anderen vernielen, liegen).  

 

Het ontstaan van gedragsstoornissen in de kinderleeftijd wordt verklaard vanuit de interactie van 

kindfactoren, die deels biologisch, deels ervaringsbepaald zijn, en omgevingsfactoren. 

 

Zonder behandeling kunnen oppositioneel-opstandige en antisociale gedragsstoornissen in de 

kinderleeftijd zich continueren in de adolescentie en volwassenheid, alwaar ze ook de vorm van 

delinquent gedrag kunnen aannemen. Naast een antisociale ontwikkeling is er bij deze kinderen 
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bovendien een verhoogd risico in de volwassenheid op psychische stoornissen zoals 

persoonlijkheidsstoornissen, depressies en verslaving, op werkloosheid, frequente wisselingen van 

baan, afhankelijkheid van sociale voorzieningen, herhaalde echtscheidingen en ziekenhuisopnamen 

wegens somatische aandoeningen. Echter, niet alle kinderen met gedragsstoornissen vertonen deze 

ongunstige ontwikkeling. 

Een vroegere leeftijd van aanvang van gedragsstoornissen en een groot aantal risicofactoren zijn 

indicatoren voor een ongunstige prognose. 

 

Drie kernpunten bij de behandeling 

1. De behandelingssetting. Het kan zijn ambulant, dagbehandeling of de kliniek.  

Om een keuze te maken is een taxatie nodig van de verhouding tussen enerzijds de draagkracht van 

de ouders (bijvoorbeeld de mate van wederzijdse ondersteuning) en anderzijds de draaglast die de 

opvoeding van het kind meebrengt (onder andere de ernst van de symptomatologie). 

 

2. Opzetten vanuit een breed perspectief. Het kind kan disfunctioneren op meerdere gebieden 

(bijvoorbeeld cognitief, sociale vaardigheden, emotieregulatie) en in meerdere situaties (thuis, op 

school, in de buurt, op de club). 

 

3. Een langetermijnperspectief is aangewezen wegens het hardnekkige karakter van de problematiek. 

Naast behandeling is vaak ook een langer durende begeleiding nodig.  

 

Behandelingsmethoden 
a. Van alle methoden is het effect van oudertraining in opvoedingsvaardigheid het duidelijkst 

aangetoond. Het is duidelijk dat als het kind door zijn ouders (en leerkracht) niet in de alledaagse 

opvoedingssituaties bekrachtigd wordt in het gebruiken van de vaardigheden die hij nodig heeft, zal hij deze er 

nauwelijks toepassen.  
De methode is hoofdzakelijk gebaseerd op operante leerprincipes. 

b. Aangetoond is ook het effect van vaardigheidstraining in het oplossen van sociale problemen van 

het kind. Dat is een cognitief-gedragstherapeutische methode die aansluit op afwijkingen en 

ontwikkelingsachterstanden in de sociale cognities van gedragsgestoorde kinderen waaronder hun vaardigheden 

om sociale problemen op te lossen.  
Ook het aanleren van sociale vaardigheden, de regulatie van boosheid en het tegengaan van 

impulsiviteit (eerst nadenken, dan handelen) nemen in deze programma’s een belangrijk plaats in. 

c. Ook is aangetoond dat het effect van de oudertraining in opvoedingsvaardigheden en van de 

kindertraining in het oplossen van sociale problemen beduidend vergroot wordt als ze met elkaar 

gecombineerd worden. 

 

Begeleiding 

Na een in de tijd begrensde behandeling is het meestal nodig om een langer durende begeleiding te 

starten om bereikte effecten te consolideren.  

Veel ouders en leerkrachten hebben gedurende langere tijd ondersteuning nodig om de geleerde 

opvoedingsvaardigheden in de praktijk te blijven brengen en het kind te blijven bekrachtigen in het 

gebruik van de geleerde sociaal-cognitieve en sociale vaardigheden. Tussentijdse sessies van ouder-, 

leerkracht- en kindertrainingen kunnen het leerproces helpen ondersteunen. 

 

 

Werkhypothese 1 

Wanneer ambulante behandeling: 

- op school plaats vindt,  

- de ouders van het kind er sterk bij betrokken zijn en elkaar ondersteunen,  

- de symptomatologie van het kind niet ernstig is,  

- de school (de leerkracht en de interne begeleider) er actief aan meewerken en  

- goede afstemming plaats vindt tussen alle betrokkenen,  

is realistisch te verwachten dat positieve ontwikkelingen redelijk snel waargenomen 

kunnen worden en dat zowel behandeling als begeleiding korter kunnen zijn dan in 

minder gunstige omstandigheden. 
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Werkstrategie 

Kinderen met oppositioneel-opstandige of antisociale gedragsstoornissen hebben vaak door de 

veelvuldige conflicten een achterstand op school opgebouwd en presteren onder hun niveau. Dat vormt 

een stressverhogende factor die leidt tot zwakke werkinzet. 

 

Werkhypothese 2 
Wanneer aan de ouder-, leerkracht- en kindertrainingen een vakdidactisch 

onderdeel toegevoegd wordt, bedoeld om het kind zijn achterstand te doen 

verminderen, is te verwachten dat zijn motivatie om mee te werken zal toenemen. 
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