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SEO-R afname. 
 

Betreffende  : Kiemtie Jokhoe 

Geboortedatum      : 12-10-2004 

Adres   : Woodbrookers, afdeling Kastanje 

          

Datum                    : 14 april 2017 

 

Dit verslag is vertrouwelijk en heeft een geldigheid van maximaal 2 jaar. 

 

 

Vraagstelling  
Kiemtie laat in toenemende mate probleemgedrag zien welke zich uit in met name 

fysieke agressie naar haar omgeving waarbij ze spullen vernielt, soms heel veel spullen 

in 1 keer, soms ietwat gecontroleerd door spullen van de organisatie zorgvuldig stuk te 

maken, soms een explosie van geweld door hele ruimtes kapot te maken, mensen 

gevaarlijke zaken naar het hoofd te gooien en iedereen bang te maken. Ook heeft 

Kiemtie meerdere malen gestolen in winkels. Daarnaast wordt gezien dat Kiemtie zich 

enerzijds heel passend en adequaat kan gedragen waardoor haar problemen niet 

zichtbaar worden ( b.v. op de school in Beetsterzwaag) maar op het moment dat er 

duidelijke eisen aan haar gesteld worden haakt zij af, slaat dicht en is voor geen rede 

meer vatbaar. Met name het zich afsluiten, niet in gesprek kunnen of willen gaan over 

probleemgedrag en het onverwacht agressieve gedrag roept veel zorgen op in Kiemtie 

haar omgeving. 

 

Dossiergegevens: 

 

1. Samenvatting voorgeschiedenis 

2005/2006 relatie ouders wordt verbroken, de kinderen blijven in eerste instantie bij 

moeder 

2006 Uithuisplaatsing bij moeder - kinderen gaan bij oma (vz) wonen en daarna bij 

vader. 

onderzoek Raad voor de Kinderbescherming: OTS 

2008 Spoeduithuisplaatsing bij vader in verband met verwaarlozing en onveiligheid.  

Kinderen gaan naar crisispleeggezin (zusjes bij een gezin, Rosario bij een ander gezin) 

2009 perspectiefbiedend pleeggezin waar alle drie kinderen gaan wonen 

2011 onderzoek Raad voor de Kinderbescherming: voogdij bij LJ&R 

2014 intelligentie-onderzoek door schoolbegeleidingsdienst: TIQ 87, VIQ 81 en PIQ 96 

2015 plaatsing crisisinterventie en vervolgens behandelgroep jongere jeugd Burgum 

2016 plaatsing crisisinterventie en vervolgens aanmelding bij BC Woodbrookers 

 

 

Diagnostische overwegingen: 

De achtergrond van de problemen lijkt gelegen in een combinatie van: 

1. Aanleg: Er lijkt geen sprake van in aanleg aanwezige problematiek.  

2. Systeem/voorgeschiedenis: Kiemtie heeft een zeer belastte voorgeschiedenis, 

waardoor ze moeite heeft anderen te vertrouwen en ze een 'overlever' geworden is.  

3. Kerncognities: gezien de voorgeschiedenis is het zeer waarschijnlijk dat er sprake is 

van kernovertuigingen als; anderen zijn niet te vertrouwen, ik sta er alleen voor.  
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4. Coping: Gezien de kernovertuigingen zal Kiemtie kwetsbaarheid proberen te 

voorkomen door afweer of fantasie. Haar gedrag, zoals agressie, is bedoeld om haar zelf 

de controle te laten behouden, om anderen op veilige afstand te houden en/of om te 

testen hoe betrouwbaar de ander is. Kiemtie lijkt veel af te wegen wat ze wel en niet kan 

zeggen, in verband met loyaliteit, maar ook om haar eigen glazen niet in te gooien (bijv. 

geen contact meer te mogen met ouders).  

5. Persoonlijkheid: Kiemtie is gevoelig voor spanning in haar omgeving en alert op 

signalen van afwijzing. Wanneer Kiemtie zich afgewezen voelt, is dit moeilijk te 

herstellen. De afwijzing wordt als persoon ervaren en niet op een losse gedraging. 

Kiemtie haar manier om hiermee om te gaan is door te proberen de ander ook dit gevoel 

te geven; bijvoorbeeld door wraak te nemen of door hard te zijn op zichzelf waarmee ze 

de ander probeert te dwingen het contact te herstellen.  

 

Classificerend kan er op basis van bovenstaande gesproken worden van een 

hechtingsstoornis, trauma en een dysthyme beeld, wat steeds meer tot uiting komt in 

gedragsproblemen. 

 

Krachten zijn gelegen in: 

1. Kiemtie kan reflecteren op haar gedrag. 

2. Kiemtie staat open voor behandeling.  

3. Kiemtie kan zichzelf goed vermaken. 

 

Voorlopig wordt de classificatie die vanuit de Boech is gesteld overgenomen. In de loop 

van de behandeling kan het beeld waar nodig en mogelijk bijgesteld worden. De eerste 

periode van behandeling lijkt er weinig sprake van het dysthyme beeld, echter deze 

periode is te kort om hier diagnostische conclusies aan te verbinden. 

 

Classificatie volgens DSM IV-TR 

As I : 313.89 reactieve hechtingsstoornis op zuigelingenleeftijd of vroege kinderleeftijd: 

persisterend, 309.81 posttraumatische stressstoornis, 300.4 persisterende depressieve 

stoornis (dysthymie), met periodieke depressieve episoden, met actuele episode, V61.20 

ouder-kindrelatieproblematiek 

As II : geen 

As III : geen 

As IV : problemen binnen de primaire steungroep, problemen in samenhang met 

onderwijs 

As V  : Gaf bij aanvang 31-40 

 

Sociaal- en emotioneel onderzoek 

 

SEO-R (Schaal voor emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke 

beperking)* 

De SEO-R wordt gebruikt om een inschatting te maken van het niveau van de emotionele 

ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking van alle leeftijden. De schaal 

is gebaseerd op het model van emotionele ontwikkeling dat gemaakt is door Dõsen en zijn 

medewerkers. 

Het bereik van de SEO-R betreft de emotionele ontwikkelingsleeftijd van 0 tot 12 jaar. De 

schaal is onderverdeeld in vijf fases: 
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1. Adaptatie (0-6 maanden): vnl afhankelijk van anderen, weinig tot geen invloed op 

omgeving, ontdekken, zintuiglijke ervaringen opdoen. 

2. Eerste socialisatie (6-18 maanden): beginnend contact, manipuleren materiaal, 

ander reguleert, extern geweten, scheidingsangst, hechting. 

3. Eerste individuatie (18-36 maanden): eigen wil en eigen ik ontwikkelen,  behoefte 

aan zelfstandigheid, belangrijkste emoties (4 B), begin gewetensontwikkeling. 

4. Identificatie (3-7 jaar): contact maken ook via samen doen en spel, initiatieven 

nemen, faalangst, acceptatie belangrijk, aandacht voor leeftijdsgenoten, fantasie, 

beginnende sociale emoties (schaamte, trots, tevredenheid). 

5. Realiteitsbewustwording (7-12 jaar): realistisch, prestatiegericht, samenwerken, 

doelgericht, dialoog, wederkerigheid, intern geweten, zelfcontrole. 

 

De SEO-R bestaat uit 13 domeinen. Per domein wordt aangegeven binnen welke van de 

vijf fases de persoon functioneert.  Het emotionele niveau wordt ingeschat aan de hand 

van de zeven laagst gescoorde domeinen. 

 

*De schaal is nog niet gevalideerd. Daarom is voorzichtigheid geboden met interpretatie 

van de gegevens. De inschatting is een momentopname van het huidige functioneren. 

 

 

Samenvatting profiel: 

 

Domein Fase 1 

0-6 m 

Adaptati

e 

Fase 2 

6-18 m 

Eerste 

socialisati

e 

Fase 3 

18m-3j 

Eerste 

individuati

e 

Fase 4 

3-7 j 

Identificati

e 

Fase 5 

7-12 j 

Realiteits- 

bewustwordi

ng 

1. Omgaan met 

het eigen 

lichaam 

    

 

X 

2.Omgaan met 

‘emotioneel 

belangrijke 

anderen’  

   

 

X  

3. Beleving van 

zichzelf 

  

 

X x  

4.Omgaan met 

veranderende 

omgeving – 

permanentie 

van object 

   X  

5. Angsten   x X  

 

6. Omgaan met 

‘gelijken’ 

   X  

7. Omgang 

met materiaal 

 x  X  
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8. 

Communicatie 

           

x 

X  

9. Differentiatie 

van emoties 

  X   

10. 

Agressieregulat

ie 

  X   

11. Invulling 

vrije tijd – 

spelontwikkelin

g 

   X  

12. Morele 

ontwikkeling 

  X   

13. Regulatie 

van emoties 

  X   

 

 

Aanvullingen die uit het gesprek naar voren zijn gekomen: 

1. Omgaan met het eigen lichaam: Gaat op een realistische manier om met het 

eigen lichaam. Ze is op een realistische manier met haar eigen lichaam bezig, 

passend bij haar leeftijd. Ze is bezig met uiterlijk, populariteit, fysieke prestaties 

en soms competitief. Ze kan vrij goed inschatten wat ze fysiek kan en aankan en 

kan zowel trots als onzeker zijn. Kent schaamtegevoelens rondom sexualiteit. 

 

2. Omgaan met emotioneel belangrijke anderen: Maakt contact via verbaliteit en 

creativiteit (spelen en fantasie) Ze gaat zich geleidelijk meer en meer 

identificeren met de belangrijke ander, ook als deze niet aanwezig is. Vraagt naar 

en hecht waarde aan het oordeel van de belangrijke andere. Is stilaan minder 

afhankelijk van de supervisie van de belangrijke anderen. Andere personen dan 

de primaire verzorger/hechtingsfiguur kunnen de rol van de belangrijke ander 

krijgen. 

 

3. Beleving van zichzelf in interactie met de omgeving: ontwikkelt een eigen wil, 

vecht voor autonomie en wordt een IK. Ze wordt zich meer bewust van wie 

ze is, heeft een eigen wil en denkt egocentrisch. Ze maakt een sterker 

onderscheid tussen ik en de andere (individuatie) Ze zegt nee vanuit de wil om 

zelf te bepalen, ze vraagt impliciet om sturing, maar maakt zich geleidelijk meer 

los van de belangrijke andere. Ze wil alles zelf doen, ze gehoorzaamt als ze het 

gevoel heeft dat ze zelf beslist.                                                                                                                                                

Op de goede momenten is er sprake van gedrag in fase 4: neemt zelf het initiatief 

ten opzichte van anderen en activiteiten. Ze wil zich dan profileren als een 

zelfstandig individu dat experimenteert, exploreert en fantaseert over haar eigen 

kwaliteiten. Ze accepteert de regels van sociaal gedrag en gehoorzaamt de sociale 

regels. 

 

4. Omgaan met een veranderende omgeving: ( transitioneel object). Kan zich 

veilig voelen in een bekende omgeving zonder vertrouwde 

persoon/activiteit. Ze weet niet wat te doen in een onbekende omgeving als de 

belangrijke andere er niet is. De vertrouwde omgeving wordt groter (huis, school, 
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vrije tijd enz) ze kan het aan om op een andere plek naar school te gaan omdat 

ze de scheiding tussen wonen en school aankan.  

 

5. Angsten:  Is soms nog angstig voor het verlies van haar eigen autonomie, 

met name op momenten dat het slecht met haar gaat, als ze beter in haar vel zit 

heeft ze angst om niet geaccepteerd te worden door de belangrijke ander en heeft 

ze last van faalangst. De beperking van haar eigen wil en de verplichting om te 

doen wat ze niet wil, kan leiden tot angst, paniek, frustratie en/of driftbuien. Die 

zijn soms zo hevig dat ze er zelf bang van wordt; bang voor de boze woorden die 

dan zullen vallen, bang om afgewezen te worden en bang om de belangrijke 

andere te verliezen. Ze doet net het tegenovergestelde van wat de belangrijke 

andere wil. Ze kan boos worden als ze de controle over de situatie verliest. 

Atypische uitingen van angst kunnen zijn: het juist gelaten reageren als ze 

gedwongen wordt iets te doen wat ze niet wil door zich af te sluiten. 

 

6. Omgaan met gelijken: Geeft inhoud aan het bezig zijn met gelijken. Ze richt 

zich ook steeds meer op leeftijdgenoten, zoekt het contact met hen actief op, 

verzint activiteiten om te doen. Ervaart ook plezier in het bezig zijn met gelijken 

al is dit voornamelijk gericht op het vervullen van haar eigen wensen. Er zijn 

beginnende vriendschappen, ze kan verliefd worden. Ze kan haar seksuele 

identiteit exploreren (doktertje spelen) Ze deelt haar spullen met anderen zonder 

dat dit haar gevraagd wordt. Ze kan een korte tijd iets met een leeftijdgenoot 

doen zonder de aansturing van de belangrijke andere, er is sprake van 

beginnende empathie, de gevoelens van anderen worden vaak herkend maar ze 

reageert er nog op vanuit haar eigen gevoelswereld. De eigen agenda heeft 

duidelijk voorrang. Ze maakt of koopt een kadootje voor een leeftijdgenoot maar 

doet dit eigenlijk op grond van wat ze zelf leuk vindt. 

 

7. Omgaan met materiaal:  Bij creatieve therapie wordt zichtbaar dat zij de voorkeur 

heeft voor het ontdekken en manipuleren van materiaal dat voorhanden is. Op de 

groep wordt zichtbaar dat zij meer vaardigheden laat zien en kan zij creatief 

en inventief zijn en nieuwe producten maken. Ze draagt zorg voor 

materialen, kan creatief zijn maar het proces staat centraal, het eindproduct 

minder. Ze verzamelt spulletjes, ze heeft interesse in verschillende materialen, ze 

kan zuinig zijn op haar spullen en kan een mobiele telefoon willen, puur om er bij 

te willen horen. Bij creatieve therapie valt zij meestal terug in de fase van 6-18 

maanden: zij is sterk gericht op ervaren, voelen en ruiken aan materialen en hier 

van genieten. Het maken van iets staat op de tweede plek. Het beleven en het 

samenzijn staat in dit contact voorop. 

 

8. Communicatie: Zij wil en kan een eigen verhaal/ervaring vertellen en 

maakt gebruik van fantasie in de communicatie. Bij de creatieve therapie 

wordt meer zichtbaar dat haar communicatieve vaardigheden toch beperkter zijn, 

zij communiceert vooral om iets te vertellen. Het hangt ook erg samen met wie 

haar gesprekspartner is. Ze kan meestal een actieve bijdrage leveren aan een 

gesprek dat deel uitmaakt van haar eigen leefwereld door vragen te stellen en 

informatie toe te voegen. Ze kan op eenvoudige wijze gevoelens benoemen/ Ze 

kan zich in de communicatie ook richten op anderen dan alleen haar 

opvoeders/belangrijke anderen, ze stelt veel waarom vragen, ze kan eenvoudige 
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mopjes vertellen, ze kan in haar verhaal doorschieten in een fantasie maar dit 

vertellen alsof het echt is. 

 

9. Differentiatie van emoties:  Toont voornamelijk egocentrische emoties; toont 

naast plezier, woede, angst nu ook trots, jaloezie en verdriet. Ze kan jaloers zijn 

als ze iets mist of niet in het middelpunt staat. Ze herkent boosheid en blijheid bij 

anderen maar kan nog geen onderscheid maken tussen gespeelde en echte 

emoties. Ze is trots als ze een complimentje krijgt. Ze wordt bang of boos als 

haar teveel autonomie wordt gegeven of juist als deze wordt afgenomen. De 

scheidingsangst wordt abstracter: als ik stout ben houd mama niet meer van mij. 

Ze vraagt bevestiging uit behoefte aan aandacht en uit angst de liefde te 

verliezen. Woede is een reactie op de beperking van de eigen wil, driftbuien 

komen regelmatig voor en worden soms doelgericht gebruikt. Een eerste reactie is 

vaak nee om de nee, uit protest om te tonen dat ze een eigen ik heeft, niet 

noodzakelijk omdat ze iets niet wil doen. 

 

10.  Agressieregulatie:  Is ongecontroleerd agressief tegen de persoon die de 

frustratie veroorzaakt.  De agressie is voornamelijk affectief maar kan ook 

beginnend doelgericht zijn. Ze kan niet praten over de oorzaak en het gevolg van 
haar eigen agressieve gedrag. Agressie komt naar boven bij beperking van de 

eigen wil, bij de regels die de belangrijke andere stelt. Ze protesteert zowel fysiek 
als verbaal. De belangrijke andere wordt verondersteld de onplezierige emoties 

weg te nemen, agressie is meer doelgericht om de eigen wil door te drukken, om 
reactie uit te lokken en als tegenreactie. Agressie is soms meer relationeel om het 

contact, door te experimenteren met grenzen….Ze krijgt woedeaanvallen, ze praat 
niet meer uit boosheid. 

 

11.  Invulling van vrije tijd: Speelt een fantasiespel. Ze heeft contact met gelijken via 
het spel. Ze varieert met spelmateriaal. Kan doen alsof spelletjes spelen, het 

eindresultaat is wel belangrijk maar ze vindt wel alles leuk om te doen en alles 
nog mooi. Ze begint zich geleidelijk iets meer aan spelregels te houden. Ze kan 

ook rollenspelen spelen en haar expressie in spel leggen.  

 

 

12.  Morele ontwikkeling: Ontwikkelt een extern geweten. Heeft nog geen intern 

geweten of schuldgevoel: hoogstens het besef dat ze iets verkeerd doet. Ze weet 

wat de belangrijke andere goedvindt, maar enkel als hij of zij in de buurt is. Ze 

heeft de ander nodig om te weten wat goed en fout is. Normen zijn nog niet 

geïnternaliseerd, regels worden gevolgd vanuit een extrinsieke motivatie, ze kan 

zich niet in een andere persoon verplaatsen (geen empathie)  Ze verzet zich nog 

tegen de gezagsfiguur. Controle van buitenaf blijft cruciaal. Ze legt de oorzaak 

van grensoverschrijdend gedrag buiten zichzelf. Ze ziet haar eigen aandeel in de 

reactie van de ander niet. 

 

 
      13 Regulatie van emoties:  Regulatie gebeurt door een evenwicht tussen     

          zelfbepaling en externe regulatie. Bij frustratie ziet men motorische onrust,  
          driftontladingen, oppositioneel gedrag en koppigheid. De regulatie vindt plaats  

          doordat de belangrijke ander de frustratie wegneemt, de frustratie verwoordt,  

          haar autonomie bevestigt, samen plezierige activiteiten onderneemt, haar afleidt  
          en aandacht en nabijheid geeft ( op afstand) Ze doet nog niet aan emotionele  

          zelfzorg, haar emotioneel welbevinden is afhankelijk van een evenwicht tussen      
          zelf kunnen bepalen en bijsturing krijgen van de belangrijke andere. Ze   
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          begint kort haar eigen impulsen te controleren als de belangrijke andere haar  

          hiervoor aandacht geeft en motiveert. Haar laten kiezen tussen 2 dingen    

          bevordert de medewerking. Men kan pas verder als ze stoom heeft afgeblazen,  
          een beloning dient nog direct te volgen. 

 
 

 
Interpretatie 

Er is bij Kiemtie sprake van een disharmonisch ontwikkelingsprofiel. Kiemtie is 12 jaar. 

Haar intelligentieprofiel is disharmonisch: TIQ 87, VIQ 81 en PIQ 96. Ze ziet er voor haar 

leeftijd enerzijds nog jong uit omdat ze klein en bewegelijk is maar kan zich soms ook 

optutten als een vrouw. Als je met haar praat merk je dat ze emotioneel en sociaal nog 

geen 12 jaar is. Ook in haar gedrag zie je dit vaak niet terug. Zoals is te lezen in 

bovenstaand schema met de daarbij uitgewerkte domeinen. In aanleg is er sprake van 

een Performaal IQ van 96, door de jaren heen heeft ze zich onvoldoende kunnen 

ontwikkelen waardoor haar verbale IQ maar op 81 uitkomt. Emotioneel (en daaruit 

voortkomend sociaal) functioneert zij nog maar op een leeftijdsniveau van een kind 

tussen 18 maanden en 3 jaar/ soms richting de 7 jaar. In de beoordeling door 2 

medewerkers werden verschillen van beoordeling zichtbaar.  is creatief therapeut en 

beoordeelt Kiemtie op een aantal domeinen lager dan  die haar kent vanuit de 

groep en individueel.  kent Kiemtie alleen van hun individuele contacten. Men name 

op het vlak van emotieregulatie, agressieregulatie en beleving van zichzelf scoort zij nog 

op peuter/kleuterniveau. We kunnen daarmee concluderen dat deze 

ontwikkelingsgebieden onvoldoende zijn meegegroeid met Kiemtie haar kalenderleeftijd 

 

In de ondersteuning aan patiënt zijn daarin de volgende zaken belangrijk; 

- Kiemtie begrijpt oorzaak en gevolg nog onvoldoende. Wanneer zich een incident 

voordoet overziet zij de gevolgen niet. Als je wacht met dit te bespreken of op te 

lossen is het voor haar al weer vergeten: een beloning of straf dient zo snel 

mogelijk te volgen. 

- Verwacht niet van haar dat ze rekening houdt met haar omgeving. 

- Haar spanningsboog is kort, ze kan niet lang hetzelfde doen, heeft afwisseling 

nodig, afleiding, een voorspelbare en veilige omgeving, moet in korte blokken 

werken en met haar handen en lichaam bezig kunnen zijn. Ook om haar fysieke 

onrust te reguleren en geen extra spanning op te bouwen. Dit kan snel gaan. 

- Ze heeft veilige en voorspelbare vertrouwenspersonen nodig die niet van haar 

verwachten dat haar gedrag altijd hetzelfde is, die haar niet afwijzen, die neutraal 

en gelijkmatig zijn, ook niet te warm of te streng, dat begrijpt ze niet.  

- Van haar mag verwacht worden dat ze zich aan basisgedragsregels houdt, niet 

dat ze van alles het nut inziet. 

- Ze moet ruimte krijgen om nog een jong kind te mogen zijn, bewegen, voelen en 

ervaren is nog belangrijk om dicht bij haar eigen belevingswereld te blijven. 

- Ze vindt dingen moeilijk of overziet ze niet maar herkent dit niet en kan dit niet 

tijdig aangeven. 

- Ze neemt dingen mee uit winkels omdat ze ze wil hebben, weinig geld heeft en 

het probleem hiervan niet inziet aangezien haar geweten onvoldoende ontwikkelt 

is.  
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- Als ze veel stuk heeft gemaakt is ze dit al heel snel weer vergeten, of in ieder 

geval hoe erg het was voor de ander. Als je er dan drie weken later nog met haar 

over in gesprek wilt begrijpt ze het nut daar niet van.  

- Als ze spannende dingen moet gaan doen, een gesprek of activiteit, heeft ze 

feitelijk een volwassene naast zich nodig. Ze is te jong om dit zelf aan te kunnen. 

- De onduidelijkheden in de relatie tussen haar beide ouders, los van elkaar, haar 

voogd en het contact met ons. Alles wat hier in plaatsvindt en onduidelijk is, 

begrijpt ze niet en kan ze niet goed overzien. Als haar beloftes worden gedaan of 

dingen van haar worden verwacht overziet ze en begrijpt ze dit feitelijk nog niet. 

- Op cognitief vlak wordt ze snel overvraagd omdat ze emotioneel haar leven niet 

bij kan benen. De focus ligt voor haar niet op haar eigen cognitieve ontwikkeling 

en het leveren van prestaties op dat vlak. Ze is met anderen dingen bezig. Denk 

aan de behoeftehiërarchie van Maslow. Zolang aan je basisbehoeften niet wordt 

voldaan is er geen ruimte voor jezelf ontwikkelen op andere leefgebieden. 

- Je taalgebruik moet concreet zijn en niet teveel in 1 gesprek bespreken. 

- Praten over gevoelens is lastig voor Kiemtie, dit blijft hangen bij de basisemoties. 

- Het maken van onderscheid tussen wat echt is en wat in haar fantasie zou kunnen 

gebeuren is nog lastig voor haar. Zij gelooft hier nog in. 

- Je maakt afspraken per dagdeel, niet voor een langere periode. 

                     

                     De piramide van Maslow (behoeftehiërarchie) 

 

 

 

 




