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(Youtube, Nathanael & Christina Matanick, 2014))
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ACEs model 

(Kalmakis & Chandler, 2014, p. 1489/95) 

“Gebeurtenissen in de kindertijd, variërend in ernst en vaak chronisch, die voorkomen 
in de familie of sociale omgeving van een kind en die schade of angst veroorzaken, 
waardoor de fysieke of psychische gezondheid en ontwikkeling van het kind wordt 

verstoord” 

Toxic stress - Veerkracht! Fysiek
Psychisch 
Emotioneel
Gedragsmatig
Sociaal
Welbevinden 



Prevalentie



Menselijk functioneren in relatie tot de omgevingseisen: ‘fit’ tussen capaciteit en context

(Schalock, 2011)



Recente ACEs definitie 

“Blootstelling tijdens de kindertijd of 

adolescentie aan omstandigheden in de 

omgeving die waarschijnlijk een significante 

psychologische, sociale of neurobiologische 

aanpassing van een gemiddeld kind vereisen 

en die een afwijking van de te verwachten 

omgeving vertegenwoordigen”

(McLaughlin, 2016) 

(developingchild.harvard.edu)



Levensomstandigheden VB

Sociale isolatie

Hoog risico ‘peer’ 
netwerk

Wonen in een instelling

Levenslange afh. van 
verz., impact ACEs >?

Zorg/ondersteuning 
minder toegankelijk

Verhoogd risico op 
mishandeling  (3x >?)

Reactie en support ouder 
op ingrijpende ervaring 

Ouder met VB > ACEs

Risico geweld in gezin met kk met VB >: sociale, emotionele, economische eisen



ACEs Felitti studie

Fysieke 
mishandeling 

Emotionele 
mishandeling

Fysieke 
verwaarlozing

Emotionele 
verwaarlozingSeksueel 

misbruik 

Ouder in de 
gevangenis

Ouders 
gescheiden

Getuige van 
geweld tegen 
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(Felitti et al., 1998)



Dossierstudie: Felitti ACEs (%)

N= 131



Aanbevelingen uit later onderzoek  

Peer relaties 

Economische 
tegenspoed

Community 
stressoren

Negatieve 
schoolervaringenFamilie 

relaties

Discriminatie

Veel 
(plotselinge) 

verplaatsingen 

Gescheiden zijn van je ouders: o.a. 
ziekenhuisopnamen, pleegzorg, 

residentiele plaatsing



Dossierstudie: ACEs  -expanded framework- (%)

N= 131



(McLaughlin, 2017)



(McLaughlin, 2016, p.369)



Ontwikkeling vindt plaats 
in interactie met anderen! 

Veranderingen in 
breinstructuur en 

functie? 

Toxic stress 
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(Wade Jr, R., 2016)

Prefrontale Cortex :
- Executief Functioneren
- Regulatie van gedachten, emoties 

en handelen

Hippocampus:
- Opslag informatie geheugen
- Controleren gedrag om te 

overleven

Amygdala:
- Ervaren, verwerken, aansturen 

van emotionele reacties 
- Overstimulatie; toename angst, 

hyperarousal
- Triggert ontstekingsreacties



Wetenschappelijke 
lacunes!

(Ford, 2017, p.10)



hechting

gedragsproblemen

emotieregulatie

zelfregulatie 

cognitieve vaardigheden

taalvaardigheden

sociale vaardigheden

angst

depressie

PTSS
agressie 

suïcidaal gedrag

persoonlijkheidsproblemen 

hartaandoeningen 

diabetes 

obesitas

middelengebruik leverproblemen 

dissociatie 

seksualiteit

criminaliteit



Dossierstudie: gedrag (%)  

29%

33%

23%

5%

3%
5% 2% Suïcide gedachten kind

Seksueel grensoverschrijdend
gedrag
Seksueel risicovol gedrag kind

Alcoholgebruik

Roken

Drugsgebruik

Suïcide poging kind
N= 131



Dossierstudie: fysiek (%) 

N= 131



Hoe kijken we naar gedrag
bij kinderen met een VB?

Disregulatie: affectief, fysiologisch, aandacht, 

gedrag,  cognities tav zelf en anderen, relaties 

Diagnostic overshadowing

Kans op verkeerde classificatie van gedrag dus groot!

En de interventies dan…?

Echotraining.org



Invloed op hechtingsrelatie 
(Murphy et al., 2016) 

ACEs  moeder en psychische 
gezondheid →

ontwikkeling, gedrag kind
(Plant et al., 2017) 

Ouders > 4 ACEs, kn 4x 
vaker psychische problemen 

(Schickedanz et al., 2018)

Moeder met VB en gs van 
mishandeling →
kn. vaker onveilig gehecht 
(Granqvist et al., 2014) 

Lft 2 jaar: communicatie, 
probleemoplossing, 

persoonlijke, sociale en 
motorische vaardigheden 

(Folger et al., 2018) 

Meer ACEs, minder 
veerkracht → problemen 

met ouderlijke coping 
(Shah et al., 2018)

Intergenerationele overdracht



Dossierstudie

Kinderen 2 of > ACEs: 
vaker ouder met VB / trauma / problemen in de 
O-K relatie, hechtingsproblemen, meer 
verblijfplekken in zorg en armoede….

Ouders met 1 of > ACE’s
significant vaker een VB en vaker problemen in 
de hechtingsrelatie met kind 

Bij kinderen van ouders met een VB:
Vaker ACE’s
Ouders vaker schulden, werkeloos, armoede
Vader VB: vaker emotionele verwaarlozing
Moeder VB: vaker fysieke mishandeling, vaker 
opvoedcompetentieproblemen, vaker scheiding



Vragen?
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