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Jakop Rigter en Malou van Hintum 
beschrijven in Ontwikkelingspsycho- 
pathologie bij kinderen en jeugdigen, de 
meest voorkomende psychische stoornissen 
bij kinderen en jeugdigen.  
 
Voor iedereen die met kinderen en jeugdigen 
werkt is dit boek handig als naslagwerk, 
doordat ieder hoofdstuk dezelfde duidelijk 
opbouw heeft. In elk hoofdstuk staat een 
stoornis centraal en beschrijven de auteurs 
per ontwikkelingsgebied (fysiek, cognitief, 
sociaal-emotioneel en gedragsmatig) hoe 
een stoornis tot uiting kan komen. Vervolgens 
wordt uitgelegd wat er misgaat als een kind 

wordt belemmerd door een ontwikkelingsstoornis en wordt uitgelegd in welke 
mate opvoeding, erfelijke factoren en omgevingsfactoren daarbij invloed 
hebben. De auteurs geven daarbij duidelijk aan dat een stoornis nooit slechts 
één oorzaak kent! Er is altijd sprake van een wisselwerking tussen biologische 
factoren en omgevingsfactoren.  
 
Ook besteden de schrijvers aandacht aan: (1) differentiaaldiagnose (op welke 
stoornis lijkt dit?), (2) co-morbiditeit (met welke stoornis gaat de betreffende 
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stoornis samen?), (3) prevalentie (hoe vaak komt het voor?), (4) verschillen 
tussen jongens en meisjes, (5) risico- en beschermende factoren, en (6) 
maatschappelijke en culturele invloeden.  

Vooral deze laatste component vind ik actueel en belangrijk — gelet 
op de diversiteit van de maatschappij waar wij en de kinderen deel van 
uitmaken. Met meer oog voor deze component valt nog veel te winnen! De 
auteurs geven dit mooi aan: “cultuur is niet statisch, maar juist bij uitstek 
veranderlijk onder invloed van andere culturen”. Dat blijkt uit onderzoek naar 
de opvoeding door allochtone ouders in Nederland. Allochtone ouders zijn niet 
alleen onderling heel verschillende opvoeders door hun achtergrond, maar 
ook in de mate waarin hun opvattingen al meer zijn gaan lijken op het land 
waar zij nu wonen — opvattingen van allochtone ouders over opvoeden gaan 
ook steeds meer lijken op dat wat gangbaar is in het land waar ze wonen. 

Niet alleen de maatschappelijke omstandigheden kunnen de kans 
vergroten of verkleinen dat kinderen zich op een bepaalde manier gedragen, 
maar ook de opvattingen van volwassenen over het gedrag van kinderen 
verschillen over heel de wereld. Dit geldt zowel voor ouders als voor 
hulpverleners. Zo adviseren Thaise hulpverleners aan ouders met een kind 
met externaliserend gedrag een ‘goed gesprek’ met het kind te voeren. 
Tevens zetten zij in op het verbeteren van de opvoedvaardigheden. 
Amerikaanse hulpverleners kiezen in een soortgelijke casus echter voor een 
gedragsmatige aanpak op het kind waar straf en beloning centraal staan. 
Belangrijke en waardevolle informatie ook voor ons in Nederland! Want hoe 
kies je voor de juiste aanpak en behandeling voor een gezin, omgeving en 
kind waarbij een dergelijke stoornis is vastgesteld? Ook hier besteden de 
auteurs ruimschoots aandacht aan.  
 
Pluspunten: 
❏ Een samenvatting in de vorm van tien punten en een lijst met de 

belangrijkste begrippen sluiten een hoofdstuk af. 
❏ De behandeling en het verloop van stoornissen worden besproken 

vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines. Inzichten uit recent 
wetenschappelijk onderzoek (vooral Nederlands onderzoek) zijn 
verwerkt. 

❏ Het boek heeft een webondersteuning voor studenten en docenten, 
een uitgebreide literatuurlijst en een zakenregister. 
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❏ De tekst van het boek is helemaal aangepast aan de officiële 

Nederlandse vertaling van de DSM5.  
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