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Dit artikel is exclusief voor abonnees, maar we bieden het u gratis aan.

 ZATERDAG 30 NOVEMBER 2019 - DS WEEKBLAD

HET ZIT ’M IN DE HERSENEN

‘Een tiener die als een huilbaby reageert, moet je
geven wat hij als baby gemist heeft’

De kinderen die psychiater Eva Kestens in behandeling kreeg, hadden vaak vier of vijf labels.

<p></p><p>Begeleiders deinzen er niet voor terug om te knuffelen. ‘Vroeger, zeker post-Dutroux, was dat not done. Terwijl warm, lichamelijk contact
erg troostend kan zijn.’ </p><p></p>
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‘Dan weet je dat er iets niet klopt.’ Vandaag kijkt haar team naar de hersenen van jongeren met
gedragsproblemen en wat die tijdens hun ontwikkeling hebben gemist. ‘Een eenmalig trauma

als een aanslag is minder ingrijpend dan meerdere of langdurige negatieve ervaringen als kind.’
Nathalie Carpentier, foto's Fred Debrock

‘Hoe ik dat konijntje gered heb? Ik zag dat het in cirkeltjes liep. Het had geen moeder en was moe, dus heb ik
het in een doos meegenomen. Ik denk dat het in een ongewenst nestje zat en dat iemand het dan maar op het
voetbalveld heeft gezet. Konijntjes hebben een heel gevoelig hartje. Te veel stress is niet goed voor hen. Het
diertje werd rustig bij mij en ik bij hem.’

Veertien is Remco, een tiener met een snorretje. Hij zit intussen ongeveer anderhalf jaar in het Observatie- en
Behandel centrum Terwende-Espero in Haren. In dat centrum verblijven normaal begaafde kinderen die overdag
wel naar school gaan, maar zulke ernstige en complexe gedrags- en emotionele problemen hebben dat extra
behandeling nodig is. Remco heeft meer meegemaakt dan goed is voor een kind. Zijn moeder kan door een
verslaving niet voor hem zorgen. Op zijn negende redde hij zijn oudere broer na een zelfmoordpoging, híj
verwittigde de hulpdiensten. Zijn vader is onlangs overleden.

De zelfreflectie waartoe hij nu al in staat is, was enkele maanden geleden nog ondenkbaar. Vandaag voelt
Remco zelf wanneer het te druk wordt in zijn hoofd. ‘Dan ga ik naar mijn kamer en luister ik wat naar muziek. Of
ik vraag een knuffel.’ Remco heeft hier geleerd dat je een soort ‘raampje’ hebt waarbinnen je je oké voelt. Daar
kun je de stress aan die je ervaart. ‘Als je ín je raampje zit, heb je een mensenbrein’, legt hij uit. ‘Maar als je veel
hebt meegemaakt als je klein bent, wordt je raampje kleiner. Zit je buiten je raampje, dan heb je veel negatieve
stress. Dan krijg je het brein van een hert of een leeuw. Dan vlucht je of ga je slaan. Of je  bevriest, zoals een
konijntje.’

‘Het klinkt misschien belachelijk, maar ik slaap beter als ik een bedverhaaltje of een massage
gekregen heb. Dus vraag ik dat’
REMCO (14)

Weet hij ook wat hem te veel stress bezorgt? ‘Als de sfeer in de groep slecht is.’ Hij vlecht zijn vingers in elkaar.
‘Of als  mama zei dat ze kwam en dan toch niet kwam.’ Zijn knokkels worden wit. ‘Dan was ik heel boos.’ En nu?
‘Nu weet ik dat ik daar niet meer op mag rekenen. Dat ze vaak niet komt.’ Hij glimlacht. ‘Maar er is ook wel
vooruitgang bij mama. Nu kan ik haar altijd bereiken, vroeger niet.’

Hij weet beter dan vroeger wat hij nodig heeft. ‘Het klinkt misschien  belachelijk, maar ik slaap beter als ik een
bedverhaaltje of een massage heb gekregen. Dus vraag ik dat.’ Zijn gezicht begint te stralen als hij door het raam
een auto herkent. ‘Daar is mijn vriend. Ik ben een maan en hij is een van mijn satellieten. Twee satellieten – papa
en mama – zijn ver weg. Sommige staan dichterbij, zoals mijn broer. En mijn vriend. Ik heb hem een paar jaar
geleden  leren kennen. Nu mag ik in het weekend vaak naar hem.’

En dan: ‘Ik heb genoeg verteld, hé?’ Hij rent naar buiten om zijn vriend een knuffel te geven.

Trauma
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Als je ziet hoe aanhankelijk Remco vandaag is, is het moeilijk voor te stellen hoe hij hier binnenkwam:
onhandelbaar. Kreeg hij tijdens het voetballen per ongeluk een bal tegen zich, dan blies hij het spel meteen op.
Voor het minste begon hij met dingen te gooien en te roepen, tot er niets anders op zat dan hem in afzondering te
plaatsen. Een crisis eindigde vaak pas als hij het van vermoeidheid opgaf. Waarop zich algauw een nieuwe crisis
aandiende.

‘Toen hij een keer wat tandpijn had, eiste hij dat zijn tandarts meteen kwam’, vertelt kinderpsychiater Eva
Kestens. ‘Toen dat niet kon, werd hij woest en begon hij begeleiders te stampen.’ De cyclus van crisissen was ook
voor een getraind team als dat van hen slopend. ‘Dat hou je niet vol.’

Op basis van hun symptomen krijgen kinderen als Remco gaandeweg vaak meerdere labels opgekleefd. ‘Soms
vijf tegelijk. Dat klopt toch niet? Ofwel waren wij heel slecht in diagnoses stellen, ofwel schoot  onze diagnostiek
tekort.’ Toen Kestens de theorie van de Amerikaanse kinderpsychiater Bruce Perry leerde kennen, was dat een
eyeopener. Perry werkte jarenlang met kinderen met erg zware gedragsproblemen. Hij wist bovendien hoe stress
op jonge leeftijd de neurobiologie van het brein kan veranderen, zelfs blijvend. Door die twee ervaringen te
koppelen kwam hij tot andere inzichten dan zijn collega’s, die hij vervolgens toepaste. Hij schreef er het boek De
jongen die opgroeide als hond over. ‘Volgens Perry kampten ze met een ontwikkelingstrauma. Toen ik dat las,
besefte ik: dat is ook wat ik zie.’

‘Het brein kan alleen iets leren als het op het juiste moment iets krijgt aangereikt. Als niemand
tegen je spreekt, leer je geen taal. Als niemand je troost bij frustraties of pijn, ontwikkel je geen
zelfbeheersing’
EVA KESTENS, KINDERPSYCHIATER

‘Als iemand getuige is van een aanslag, beseft iedereen hoe traumatisch dat kan zijn’, zegt Kestens. ‘Toch is zo’n
eenmalig trauma veel minder ingrijpend dan meerdere of langdurige negatieve ervaringen op jonge leeftijd. Dat
kan langdurige emotionele verwaarlozing zijn – ouders die door hun eigen traumatische verleden hun baby nooit
troosten als hij huilt – maar ook misbruik, geweld, armoede.’ Als kinderen naast die negatieve ervaringen ook
gezonde relaties hebben, met hun ouders of anderen, zijn ze beter beschermd tegen de impact ervan. Ontbreken
die relaties, dan ontwikkelen ze probleemgedrag of concentratieproblemen, hebben ze weinig controle over hun
emoties en gaan ze moeizaam relaties aan.

Om zulke kinderen te kunnen helpen, moet je je aanpak afstemmen op hoe het brein zich ontwikkelt én
verandert, stelt Perry. De hersenen groeien in opeenvolgende fases. Eerst ontwikkelt het ‘reptielenbrein’ zich, dat
basisfuncties zoals hartritme en lichaamstemperatuur regelt. Vervolgens de tussenhersenen die rust en regelmaat
brengen, daarna het ‘zoogdierenbrein’ dat betrokken is bij je emoties. En uiteindelijk de prefrontale cortex of ‘het
mensenbrein’ waarmee je bewuste beslissingen zult nemen. Het grootste deel van de hersenontwikkeling gebeurt
in de baarmoeder en de eerste vier jaar na de geboorte.

De hersenen zijn net als spieren gebruiksafhankelijk: je moet ze vooral in de dagelijkse contacten trainen.

<p>De hersenen zijn net als spieren gebruiksafhankelijk: je moet ze vooral in de dagelijkse contacten trainen. </p>
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‘Omdat je in die tijd de meeste basis verbindingen maakt in je hersenen en het  hersennetwerk je vroege
ervaringen weerspiegelt, zal een ontwikkelingstrauma of verwaarlozing op jonge leeftijd disproportioneel veel
invloed hebben op de latere werking van het brein’, schrijft Perry in een wetenschappelijk artikel. Zo kan een kind
dat zich chronisch onveilig voelde een ‘angstig’ brein krijgen dat overgevoelig reageert op de minste prikkel. Een
chronisch gebrek aan stimulatie kan er dan weer toe leiden dat bepaalde hersengebieden zich onvoldoende
ontwikkelen.

‘Het brein kan alleen iets leren als het ook iets aangeboden krijgt op het juiste ogenblik in de groei’, aldus
Kestens. ‘Als niemand tegen je spreekt, leer je geen taal. Als je je aan niemand kunt hechten of nooit warme
aandacht krijgt, leer je geen gezonde relaties aan te gaan. Als niemand je troost bij pijn of frustraties, ontwikkel je
geen zelf beheersing.’ Een ontwikkelingstrauma kan er zo toe leiden dat iemands ontwikkelingsleeftijd veel lager
is dan zijn biologische leeftijd.

Huilbaby

Door de ontwikkeling van het brein als leidraad te nemen, ging het team in Terwende-Espero anders denken.
‘We kwamen tot het besef dat Remco wel veertien was, maar zich vaak nog als een kind van vier gedroeg’, aldus
Kestens. ‘Toen hij woest werd vanwege de tandarts, reageerde hij als een huilbaby, alleen deed hij dat met veel
meer geweld. Als je beseft dat zo’n veertienjarige jongen niet anders kan dan zo te reageren omdat hij zoveel

Via honden leren de kinderen hoe ze mensen weer kunnen vertrouwen.

<p>Via honden leren de kinderen hoe ze mensen weer kunnen vertrouwen. </p>
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stress en onzekerheid heeft gekend, wordt je blik vanzelf milder. De tandarts die niet kwam, was voor hem de
zoveelste volwassene die hem in de steek liet. Remco had nog veel nabijheid nodig. En wij moesten net als bij een
huilbaby de zorg genoeg onder elkaar verdelen.’

Espero voerde als eerste centrum in België het model van Bruce Perry in, voluit het neurosequentieel
therapiemodel (NTM).  Alles begint bij het in kaart brengen van de  levensgeschiedenis van een kind en het liefst
ook van zijn ouders, zegt Kestens. ‘Wat heeft een kind meegemaakt en gemist, wie was er om het te steunen? Hoe
ging het met de ouders zelf?’ Dat geeft een idee van het risico op ontwikkelingsachterstand. Door vervolgens zijn
vaardigheden te vergelijken met die van leeftijdgenoten, maakt het team voor ieder kind een breinmap. Die toont
welke regio’s onderontwikkeld zijn gebleven en eerst aandacht verdienen, voor je vooruitgang kunt boeken op
hogere niveaus. ‘Je leert te kijken naar wat een kind gemist heeft in gevoelige periodes van opgroeien, naar wat
het nodig heeft.’

‘Tienermeisjes logen soms dat ze luizen hadden om toch even te kunnen genieten van iemand die
met hun haar bezig was’
EVA KESTENS, KINDERPSYCHIATER

Soms moet daarvoor naar de babyjaren worden teruggekeerd. ‘Bij veel kinderen hier is ter hoogte van hun
hersenstam al iets misgelopen. Daardoor kunnen ze geen rust vinden en is hun brein hyperalert. Bovendien is je
impulscontrole op jonge leeftijd sowieso nog beperkt’, zegt therapeute Liesl Demesmaeker. Een klassieke aanpak
zoals psychotherapie, waarbij je taal en denken inzet om je beter te voelen, heeft bij deze kinderen weinig zin.
‘Dat is alsof je zou vragen een auto met een superkrachtige motor te besturen zonder dat de remmen al
ontwikkeld zijn. Vaak staan kinderen ook niet open voor gesprekstherapie. Sommige vinden het al bedreigend om
met een volwassene in één kamer te zitten.’

Daarom proberen ze hier eerst zo vaak mogelijk per dag het stressniveau van de kinderen te laten zakken. ‘Je
kunt alleen  leren met een rustig brein. We zoeken uit wat wie rustig maakt en bieden dat zoveel mogelijk aan.’
Voor de ene is dat rustige muziek, voor een ander zijn dat flikkerende lichtjes. Overal in het centrum zijn
schommelstoelen en hangzakken waarin kinderen kunnen wiegen om rustig te worden. En klei of slijm om hun
zintuigen beter te ontwikkelen. Via honden leren ze hoe ze mensen weer kunnen vertrouwen. En begeleiders
deinzen er niet meer voor terug om kinderen die overstuur zijn te troosten met een knuffel of een massage. Als ze
dat zelf willen, uiteraard. ‘Vroeger, zeker post-Dutroux, was dat not done’, zegt Eva Kestens. ‘Terwijl warm
lichamelijk contact erg troostend kan zijn. Tienermeisjes logen vroeger soms dat ze luizen hadden om toch even
te kunnen genieten van iemand die met hun haar bezig was.’

Zijn de kinderen vaker rustig, dan kan aan hun relationele en complexere cognitieve vaardigheden worden
gewerkt. Dat gebeurt in de gewone, dagelijkse contacten. ‘Als je Chinees wilt leren, zul je ook sneller evolueren als
je dagelijks kort oefent dan één keer per week.’ De hersenen zijn immers gebruiksafhankelijk zoals spieren, stelt
Perry. Train je die onvoldoende, dan verslappen ze. Train je ze één keer te fors, dan kunnen ze overbelast raken.
Train je ze korter maar  regelmatig, dan worden ze sterker. Dat beseft hier intussen iedereen, aldus Kestens.
‘Vroeger wilde een begeleidster de haren van de kinderen zo snel mogelijk gekamd hebben, omdat ze verder wilde
met haar echte werk. Nu neemt ze er de tijd voor, omdat ze beseft dat die aandacht een essentieel deel is van haar
werk met de kinderen.’

‘Vroeger sprak ze maanden niet tegen mij. Nu zie ik dat ze met me probeert te communiceren, al
is het via een hond’
DE VADER VAN TAYLOR

Het klinkt allemaal logisch en menselijk, maar dat is het niet in deze drukke, gechronometreerde tijden. Veel
technieken gebruikten de therapeuten al sporadisch,  alleen beseffen ze nu beter waarom die helpen, zegt Liesl
Demesmaeker. ‘We begrijpen nu ook beter waarom we zélf kalm moeten blijven. Ons sociaal brein heeft
spiegelneuronen, een kind leert van jongs af gedrag te spiegelen. Ben je zelf gespannen en gefrustreerd, dan zal
een kind zich ook baldadiger gedragen. Dat inzien helpt je al een heel eind vooruit.’

Espero-Terwende staat niet alleen. Kinderpsychiater Annemie Vandersmissen van de behandelgroep
‘kinderpsychiatrie lang verblijf’ van het UPC Leuven is overtuigd van het nut van het neurosequentiële
therapiemodel, net als haar collega van de babypsychiatrie, Binu Singh. ‘Gesprekstherapie lost bij onze patiënten
die door een trauma vaak vlucht-, vecht- of bevriesgedrag ver tonen, te weinig op’, zegt Vandersmissen. ‘We
moeten eerst aan hun stressregulatie en hun sociaalemotionele ontwikkeling werken. Veel geestelijke
gezondheidsproblemen hebben te maken met een trauma.’

Vandersmissen heeft wel moeite met het prijskaartje. ‘De specifieke NMT-opleiding is voor ons te duur.
Daarom volgen wij congressen om de inzichten te leren toepassen. Op het laatste congres waren zeven Belgische
kinderpsychiaters. Maar het werkt  alleen als je ook de ouders en de omgeving van de kinderen meekrijgt.’
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Grote en kleine Taylor

Op de tafel liggen vier uitgeknipte, getekende meisjesfiguurtjes. Taylor als baby, als peuter, als kleuter en zoals
ze nu is, een tiener. Toen Taylors ouders die figuurtjes voor het eerst zagen bij Espero, ging er een lichtje
branden. ‘Ik voelde al langer dat er iets scheelde, maar ik wist niet wat’, zegt haar moeder. ‘Ik besefte dat ik soms
een kleuter zag en soms een meisje van dertien.’

Als Taylor haar vader zag, verstopte ze zich achter de rug van haar moeder. Alleen met kleine kinderen en haar
moeder ging het contact vanzelf. Taylor sprak vaker niet dan wel. ‘Vorige hulpverleners dachten dat ze wel kón
spreken, maar niet wou’, zegt teambegeleidster Romina Cuadros Perez. In het centrum ontdekten ze dat Taylor
autisme heeft en ‘sociaalemotioneel een kleuter was die functioneerde in een groot lichaam’.
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Dat inzicht hielp haar ouders om hun verwachtingen bij te stellen. ‘Als ze nu agressief is, laat ik haar begaan’,
zegt haar moeder. ‘Als ze kinderspeeltjes wil, begrijp ik dat in plaats van me ervoor te schamen.’ Haar vader
leerde rustig te blijven. ‘Vroeger maakte ik me druk als ze niet met me wou praten. Dan sprak ze maanden niet
meer tegen mij.’ Dankzij het neuro sequentiële therapiemodel heeft hij meer oog voor de kleine stappen die ze zet.
‘Nu zie ik dat ze met me probeert te communiceren, al is het via een hond.’ Door in te  zetten op haar zintuiglijke
ontwikkeling, begint Taylor stilaan te groeien. ‘Ze bloeit open.’

‘Zonder de ouders kunnen we meestal niet met de kinderen aan de slag’, zegt  gezinstherapeute Patsi Mertens.
‘We helpen ouders om weer hun kalme brein te krijgen. Soms moeten we daarvoor eerst hun eigen trauma
behandelen. Daarna kan de relatie met hun kind verbeteren.’

De evolutie van Mariana illustreert dat. Toen ze in het centrum aankwam, was ze 10, maar ze leek nog geen 5.
Ze at en groeide bijna niet en was erg opstandig, vertelt Romina Cuadros Perez. ‘Omdat ze als prematuurtje
sondevoeding had gekregen en ingrijpende behandelingen had ondergaan, kampte ze met een trauma. Als
couveuse baby hadden haar ouders haar ook weinig kunnen koesteren.’ Vooral de relatie met haar moeder was
gespannen: alles draaide rond eten, plezier maakten ze amper.
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De breinmap toonde dat ze net daarop moesten inzetten. Een therapeute liet Mariana’s moeder eerst weer met
haar dochter spelen, zingen en stoeien. Na een tijd begon haar moeder haar te wiegen en speelde  Mariana zelfs
een soort wedergeboorte na. Dat deed ze opnieuw en opnieuw. ‘Daar zat duidelijk een gemis’, zegt Patsi Mertens.
‘Onlangs heeft Mariana leren fietsen. Om dat te vieren, heeft ze samen met haar moeder een schuimbad
genomen.’

Lees De Standaard voor maar € 1! Meer info

https://static.standaard.be/Assets/Images_Upload/2019/11/30/c485e260-1107-11ea-9b34-8df2c6ad6e7f.jpg?width=1152&format=jpg


31-12-2019 ‘Een tiener die als een huilbaby reageert, moet je geven wat... - De Standaard

https://www.standaard.be/cnt/dmf20191128_04742349?articlehash=D56D141DC58757F61166E1E803B0631097831146D5A7F0787D9DAC1C… 9/11

Het klinkt banaal, maar het team beseft dat het een grote stap is: het contact tussen moeder en dochter wordt
hechter. De breinmap helpt ook te zien wélke stappen gezet worden. Het helpt oververmoeide, wan hopige ouders
of hardwerkende begeleiders te beseffen dat hun inspanningen geen maat voor niets zijn. Kestens: ‘Als een
tienjarig kind dat zich al die tijd als een peuter gedroeg, het koppige gedrag van een kleuter vertoont, dan zien we
nu eerder groei dan probleemgedrag. Die kleine ontwikkelingen geven hoop, ze leiden niet langer tot frustratie en
wanhoop zoals vroeger.’

Badschuim

Illy was 2 toen de politie haar op straat vond, onverzorgd, met een volle pamper. Ze kon niet praten, kende
geen regels, wist niet wat vaste voeding was en had een motorische achterstand. ‘Ze had geen enkele stimulans of
zorg gekregen’, zegt kinderpsychiater Eva Kestens. Niet gek dat het kind verwilderd overkwam. Tijdens haar
verblijf in een vorige voorziening verbeterden haar taal en haar motoriek, maar omdat haar gedrag moeilijk bleef,
verhuisde ze van instelling naar voorziening, van het ene pleeggezin naar het andere. Bij het laatste gezin liep het
mis omdat haar pleeg ouders een jaar op hulp moesten wachten. Sindsdien verblijft ze in Terwende-Espero. Met
haar biolo gische ouders is alle contact verbroken.

Toen de ouders van Taylor hun dochter voor het eerst in vier figuurtjes zagen, van baby tot tiener, ging een lichtje branden. ‘Ik besefte dat Taylor soms
een kleuter is en soms een meisje van dertien.’

<p>Toen de ouders van Taylor hun dochter voor het eerst in vier figuurtjes zagen, van baby tot tiener, ging een lichtje branden. ‘Ik besefte dat Taylor
soms een kleuter is en soms een meisje van dertien.’ </p>
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Als Illy, nu bijna een tiener, binnenkomt, vlijt ze zich meteen met haar hoofd op de schoot van haar
begeleidster. Ze verandert voortdurend van houding, wipt op haar knieën in de zetel, verbergt zich onder de
deken, springt er weer onderuit. Ze kijkt wantrouwig naar onze  digicorder en naar de gordijnen voor het raam.
Maar hoe onrustig ze ook is, ze wijkt amper van de zijde van haar begeleidster.

‘Zij was de eerste die ik hier zag. Ze is de liefste mens van de hele wereld.’ Waarom? ‘Ik mag veel van haar. Ik
mag een snoepje en schuim in het bad. En het deurtje van de time-out mag openblijven.’ In het begin moest Illy
vaak naar de time-out. Alweer wennen aan een nieuwe plek viel haar zwaar, ze sloeg wild om zich heen, maakte
van alles stuk, wilde weg. ’s Nachts deed ze geen oog dicht. ‘Ik voelde me niet thuis. Ik had hier niet dezelfde
matras als vroeger.’ In het pleeggezin, bedoelt ze. Een plek waar het vaak moeilijk liep, maar die ze ook mist. ‘Ze
begrepen niet altijd wat je nodig had’, vult Eva Kestens voor haar aan. Illy knikt.

Nu heeft ze een andere matras en een nachtlampje. Nu weet ze dat ze naar buiten mag lopen als het niet meer
gaat – maar niet naar de straat. Dat ze niet met spullen mag gooien, al lukt het haar nog niet altijd om die drang
te onderdrukken. ‘Eigenlijk ben ik dan verdrietig. En bang. Achteraf heb ik altijd spijt.’ Van badschuim wordt ze
rustig. Van kriebelen op haar rug, van knuffelen. Zachte dekentjes helpen, en haar pinguïnknuffel. ‘Die heb ik
hier gevonden, ze hadden die achtergelaten.’

Over haar eerste maand hier en over vroeger praat ze niet graag. De wonde is te groot. ‘Ik heb op veel plekken
gewoond. Mijn ouders waren niet lief voor mij.’ Als haar plots te binnen schiet dat haar begeleidster een jas voor
haar heeft gekocht, geeft ze haar een knuffel. ‘Dank je.’ Ook al blijft het zwaar en heeft ze veel medicatie nodig, ze
hebben bij het centrum vooral oog voor de evolutie. ‘We proberen Illy zoveel mogelijk de warmte van een gezin te
bieden’, zegt Kestens. ‘Ook al kan dat tot de kritiek leiden dat ze zich misschien te sterk aan het personeel hier
hecht. Ze heeft hechting nodig. Wij vermoeden dat zulke positieve ervaringen haar zullen doen groeien. We zullen
haar volle potentieel pas zien als ze zich veilig en stabiel voelt.’

En wat wil Illy zelf, wat zou ze fijn vinden? ‘Dat ik hier tot mijn achttiende mag blijven. Dát zou ik willen.’

Vanwege de privacy is de identiteit van de minderjarige getuigen veranderd.

Op 19 en 20 maart organiseert Espero een congres over het neurosequentiële therapiemodel.
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