
Kwetsbaarheid….

Een paar gedachten vanuit recente
wetenschappelijke ontwikkelingen



Waarom is passende zorg (nog steeds) 
zo moeilijk?

• Passend? Waarbij?

• Waar is de paskamer voor het  passende hemd?

• Persoon, instelling, gezin, school, sociaal netwerk, 
persoonskenmerken, korte termijn handelen, 
lange termijn veranderingen, doelen, idealen, 
beschikbare middelen, veranderingen, ….. 

• Maar dit is een uiterst veranderlijk, zelf-
organiserend en onontwarbaar geheel….



Een weinig onderkend probleem….

• Werken rond kwetsbaarheid is kennis-gebaseerd
participeren in een complex persoon-omgevings
– proces

• Maar gedragswetenschappelijk onderzoek levert
“algemene kennis” op het verkeerde niveau

o En pas recent begint daar een kentering in te
komen….

o Een kentering die begint aan te sluiten bij
complexiteit, persoon-omgeving en proces



genen

gezin school

veerkracht

hulpverlening

Het klassieke model: afhankelijke en verklarende
variabelen



Het dynamische netwerk model: wederzijds
afhankelijke veranderlijke componenten in een
persoon-specifiek netwerk



Kwetsbaarheid en veerkracht

• Gevoeligheid voor verstoringen van het netwerk

o Ten nadele: kwetsbaarheid

o Ten voordele: interventie-gevoeligheid

• Spontaan terugkeren naar een evenwicht, na
verstoring

o Ten voordele: veerkracht als herstel van positieve
toestand

o Ten nadele: rigiditeit, veranderingsweerstand, 
zelfinstandhouding van ongewenste toestanden



Een voorbeeld…. (1)

• Evidence-based werken, bewezen effectieve
interventies…

o Betekent vrijwel altijd dat

o een bepaald interventieprotocol

o Voor een bepaalde probleemcategorie (bv
kinderen met ASD)

o Na afloop van het protocol

o Op groepsniveau

o Een iets beter gemiddeld resultaat boekt

o Dan een vaak niet nader genoemd alternatief…

• Individueel proces wordt teruggebracht
• tot een statistisch effect op het niveau

van het interventieprotocol en de 
diagnostische categorie

• ± toevallige individuele variatie



Een voorbeeld…. (2)

• Alternatief:

o Welke concrete handeling van de hulpverlener

o Heeft een bepaald gevolg voor het handelen van 
een specifieke “cliënt” (persoon-omgeving)

o Hier-en-nu (in de interactie)

o En op de langere termijn

o En wat is het effect daarvan op het 
vervolghandelen van de hulpverlener en de cliënt

o In een proces dat op korte en lange termijn in 
sterke mate zelf-organiserend is? 

• Adaptief professioneel handelen
• In een individueel proces
• Op basis van gesitueerde en

gedistribueerde kennis
• Die met het het proces meeverandert…



MODELLEN

Niet-gebruikte slides



welbevinden Psychisch

lijden



welbevinden Psychisch

lijden



welbevinden Psychisch

lijden



welbevinden Psychisch lijden



welbevinden Psychisch lijden





Kurt Lewin:
Niets is zo praktisch als een goede
theorie

Dus is niets zo onpraktisch als een
slechte theorie, een theorie die niet
past bij het vereiste handelingsniveau


