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Casusbeschrijving 
 Maria, 41 jaar 

 Ontwikkeling tot 2,5-jarige leeftijd normaal verlopen 

 Tijdens periode op de kleuterschool gedragsproblemen 

 LOM school (leer- en opvoedingsmoeilijkheden 

 Onderzoeken, geen diagnose kunnen stellen 

 MLK school (moeilijk lerende kinderen), wat goed ging met individuele begeleiding 

 Reguliere VBO (voortgezet beroepsonderwijs), diploma behaald 

 17-jarige leeftijd RIAGG 

 18-jarige leeftijd voor het eerst psychotisch en ook voor de eerste keer drugs gebruikt, onduifdelijk of dit 
in dezelfde periode was 

 Uit peronaliteitsonderzoek op 21-jarige leeftijd: hoge score op de paranoïde schaal wat kan wijzen op 
een paranoïde persoonlijkheidsstoornis,, depressiviteit en schaal voor schizofrenie niet boven de klinische 
grens 

 Gedurende de periode dat Maria op zichzelf woont blijft zij op momenten achterdochtig en 
betrekkingswanen hebben en wordt snel geïrriteerd en boos. Hieruit volgt agressie, zowel verbaal als 
fysiek. Van haar 21ste tot 38ste is Maria vier keer gedwongen opgenomen geweest in een psychiatrisch 
ziekenhuis i.v.m. opwindingstoestand en agressie. Variërend van een aantal dagen tot bijna één jaar 

 Op haar 38ste is Maria opnieuw opgenomen in verband met agressief gedrag naar buren, vanuit 
paranoia, kon hierna niet meer thuis wonen en heeft op diverse afdelingen verbleven, van open tot 
gesloten 

 Er zijn perioden dat het redelijk goed met haar, maar achterdocht, stemmingswisselingen en angsten 
met als gevolg agressie incidenten blijven bestaan 
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 2015: intelligentieonderzoek middels WAIS-IV 

 

            

  

 

      Totaal IQ: 65 

 

       

 

   Verbaal: 85 

        Perceptueel redeneren: 74 

                Werkgeheugen: 65 

             Verwerkingssnelheid: 45 

           

 



Disharmonisch intelligentieprofiel 
 Intelligentie meten middels: 

 Wechster intelligentietesten 

 WWPPSI-III (2-7 jaar) 

 WISC-III (6-17 jaar) 

 WAIS = Wechsler Adult Intelligence Scale 

 Versie III en IV 

 WAIS III gaat uit van verbaal en performaal 

 WAIS IV: vier indexscores  

 Verbaal redeneren 

 Perceptueel redeneren 

 Werkgeheugen 

 Verwerkingssnelheid 

 Disharmonisch bij een significant verschil  

 Bij LVB ± ≥ 10 punten 
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 Sociaal emotionele ontwikkeling 

 

      41 jaar    14 jaar                   7 jaar       3 jaar 

 

 

 

 

 

 

    Kalender        Zelfzorg,            Gemiddeld       Emotieregulatie,  

     leeftijd    Vertellen wat      functioneren            agressieregulatie, 

   haar bezig houdt,                omgang met anderen 

        houden aan regels 

      en afspraken     



Emotionele ontwikkeling volgens Došen  

 Emotionele ontwikkeling 

 

 0 – 6 maanden: Adaptatiefase (babyfase) 

 6 – 18 maanden: Eerste socialisatiefase (gehechtheidsfase) 

 18 – 36 maanden: Eerste individualisatiefase (peuterfase) 

 3 – 7 jaar: Eerste indentificatiefase (kleuterfase) 

 7 – 12 jaar: Realiteitsbewustwordingsfase (latere schoolkind fase) 

 

 12 – 17 jaar: Tweede socialisatiefse 

 17 – 25 jaar: Tweede individualisatiefase 



Sociaal emotioneel ontwikkelingsniveau 

 SEO-R 

 

 Domeinen 

 Omgaan met eigen lichaam 

 Omgaan met belangrijke anderen 

 Beleving van zichzelf in interactie met de omgeving 

 Omgaan met een veranderende omgeving 

 Angsten 

 Omgaan met gelijken 

 Omgaan met materiaal 

 Communicatie 

 Differentiatie van emoties 

 Agressieregulatie 

 Invulling van vrije tijd, spelontwikkeling 

 Morele ontwikkeling 

 Regulatie van emoties 

 



 



IQ / SEO 

 Intelligentie          kunnen 

 Totaal IQ    Totaal IQ 

 Verbaal redeneren  Verbaal IQ 

 Perceptueel redeneren Performaal IQ 

 Werkgeheugen 

 Verwerkingssnelheid 

 

 Sociaal emotionele ontwikkeling     aankunnen 



Attitude bij LVB en disharmonie 

 Consequent en voorspelbaar in je gedrag 

 Duidelijk in wat je verwacht 

 Ondersteunend en biedt extra hulp 

 Wees rustig, jij bent een emotioneel houvast 

 Maak goede afspraken met andere hulpverleners en volg allemaal 

dezelfde benaderingswijze en afspraken 

 Ben je bewust van het IQ en de sociaal emotionele ontwikkeling 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjErcH33LHaAhUBalAKHYobBN4QjRx6BAgAEAU&url=http://www.depiramide.org/afspraken-kleuterschool/&psig=AOvVaw2TMTlhYjKY5j7fNFHaG0x8&ust=1523519054373237


Maria  

 Niet snappen van dingen die haar gebeuren vormt de start van 

oplopende spanning 

 Bij gesprek: spanning zakt vaak 

 Bij geen gesprek of niet herkennen van spanning: incidenten 

 Structuur aanbieden 

 Allemaal dezelfde afspraken en deze ook opvolgen 

 Zorgen voor zo min mogelijk onduidelijkheid 

 



Vragen 

 Bedankt voor jullie aandacht 
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