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Bijlage 10: Voorbeeld ICF-schema voor gedrags- en emotionele problemen 
 

 NAAM: Simon – LEERJAARNIVEAU: 3de leerjaar  

 Model ingevuld op basis van intake en onderzoek  
 

  
  

Externe factoren 

 Moeder beschrijft Simon: gevoelig, perfectionistisch, veeleisend, wil de beste zijn  

 Hulpverlening (privaat werkende logopedist): ouders zijn niet tevreden met het 
behaalde resultaat van de reeds 2 jaar durende revalidatie.  

 Jongere en oudere broer: moeder geeft aan dat Simon zich door hen onder druk 
gezet voelt – Simon bevestigt dit.  

 Ouders: Moeder voelt zichzelf machteloos, weet niet meer hoe Simon te helpen en 
kan bij tijden ook het geduld niet meer opbrengen om dit te doen. Ze heeft het gevoel 
dat ze de band met haar kind aan het verliezen is, t.g.v. de conflicten, hij mijdt contact 
met haar. Ze maakt zich zorgen om Simons welbevinden. Moeder is niet zijn vriend, 
dixit Simon, papa wel, doch papa mengt zich niet in schoolse aangelegenheden  

 Klasgenoten vergelijken punten en zijn sterk op punten gericht, dixit Simon.  

Persoonlijke factoren 

 Willen: hij wil de beste zijn, wil niet meer met mama aan schoolse taken 
werken, wil niet meer luidop lezen in de klas en participeren aan dictees, wil 
wel op therapie komen in de hoop dat het helpt.  

 Voelen: hij maakt zich zeer veel zorgen over school, over ouders, over 
jongere broer, hij voelt zich door moeder onder druk gezet om te oefenen 
terwijl hij ervaart dat hij zijn uiterste best doet en al op de toppen van zijn 
tenen loopt, voelt zich algemeen nog goed thuis, voelt zich niet goed op 
school. Hij voelt zich momenteel niet geholpen door de logopedist.  

 Overtuiging: hij is van mening dat hij onvoldoende kan participeren in de 
klas. Simon weet niets over dyslexie, kent het woord zelfs niet  

 Coping: uitzonderlijk optimale inzet  

Functies en anatomische eigenschappen 

  intellectuele functies: geen stoornis  

 geen evidentie voor aandachtsproblemen  

 denktempo: vermoeden van traag denktempo 
vanuit perfectionisme  

  zwak audioverbaal geheugen (korte en lange 
termijn) wordt gecompenseerd door zijn inzet  

 temperament: sterk doorzettings-vermogen, 
open, inschikkelijk, nauwgezet, psychische 
stabiliteit:  
o uit extern onderzoek: klinische score voor 

angstig-depressief en teruggetrokken-
depressief gedrag 

o uit interview: overgevoelig, zorgelijk 

 goede taalfuncties, m.u.v. zwakkere 
fonologische functies  

Activiteiten 

 gedrag:  
o tolerantie in relaties: prikkelbaar  
o reguleren van gedrag in gezelschap:  woede-

uitbarstingen, opvliegend, verbale agressie, frustratie, 
huilbuien, … tijdens het schooljaar. In de vakanties is 
Simon zeer ontspannen  

 reageren op eisen: lage frustratietolerantie  

 leren lezen: ernstige beperking  

 leren schrijven: ernstige beperking in spellen, geen beperking 
in schrijfvaardigheid 

 spreken/converseren: is vlot in contactname, in interactie en 
kan vlot communiceren over zijn beleving, vertoont wel 
woordvindingsmoeilijkheden en taalformuleringsproblemen 
bij spontaan spreken,  

 tussenmenselijke relaties: gaat geen relaties aan op school  

 

Participatie  

 onderhouden van gezinsrelaties:  
o  Simon zijn gedrag verstoort 

momenteel de harmonie 
binnen het gezin. Moeder 
meldt een grote rivaliteit met 
zijn broers.  

o Hij wil liever niet meer met 
mama aan schoolse taken 
werken.  

 Op school heeft hij weinig 
vrienden 

 Participeert nog vlot in de klas, 
vlgs de leerkracht.  

 Participeert vlot bij de scouts en 
sportclubs, heeft er veel vrienden.  

AANMELDINGSKLACHTEN/categoriale diagnoses: 
vermoeden van dyslexie, gedrags- en/of emotionele stoornis 
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INTER- en INTRABEÏNVLOEDING  
 
- Simon zijn nauwgezetheid, zijn lage frustratietolerantie, zijn gevoeligheid, bemoeilijken het omgaan met zijn dyslexie en de consequenties ervan. Zo 

maakt zijn doorzetting dat hij enorme inspanningen levert en – in zijn beleving – geen succeservaringen heeft.  
- Het tragere denktempo heeft te maken met zijn optimale inzet, hij controleert zichzelf meermaals.  
- De attitude van mama zet hem nog meer onder druk. Zij verwacht meer inzet en Simon loopt nu reeds op de toppen van zijn tenen. In zijn beleving vraagt 

ze het onmogelijke. Hetzelfde geldt voor hem.  
 
 
STOORNISSPECIFIEKE INFORMATIE  
 
- Ernstige dyslexie:  

o zwakke fonologische vaardigheden, verliest zich in de sequentiëring, heeft geen woordbeelden opgebouwd  
o inclusief gestoorde spellingsvaardigheden  
o het lezen van woorden verloopt minder vlot dan het lezen van teksten: contextondersteuning  
o de leeskwaliteit is vrij behoorlijk (veeleisendheid), het leesvloeiendheid/-vlotheid is er niet doordat het tempo veel te traag is.  

 
 
HYPOTHESES  
 

- gedragsproblematiek en emotionele problematiek  gevolg van het overvraagd worden: te veel spanning tussen demands-capacities en bijkomend een 
lage frustratietolerantie  

- geen evidentie voor een aandachtsproblematiek  
- het trage denkproces te wijten aan overdreven zelfcontrole en intolerantie voor fouten  
- geen echte schrijfmotorische problematiek: waarschijnlijk gevolg van het te hoge tempo op school  

 

 
Met dank aan Nadja Brocatus 
Zie ook Brocatus, N. Het biopsychosociale model: implementatie in de klinische praktijk van een CAR d.m.v. ICF, in: Signaal, 78, 2012  

 


