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Andries Schilperoord

Om maar met de deur in huis te vallen: Dit 
boek zit zo vol praktische tips dat ik het voor-
lopig naast mijn computer leg om het er steeds 
bij te kunnen pakken als ik even vastloop in de 
begeleiding of behandeling van mijn jongeren. 
Jolanda Vonk heeft met het boek Emotionele 
Ontwikkeling een erg belangrijke bijdrage ge-
leverd aan de praktijk.

Jolanda Vonk was eerder een van de redactie-
leden van het Handboek Emotionele Ontwik-
keling & Verstandelijke Beperking (De Bruin et 
al., 2017), wat dit jaar ook in het Engels is ver-
schenen. Het mooie van dit handboek is dat 
er bijdragen in zitten vanuit alle verschillende 
theoretische invalshoeken, waardoor er een 
goed actueel beeld wordt gegeven van de ver-
schillende stromingen, discussies en inzichten 
op het gebied van emotionele ontwikkeling.
Nu komt Jolanda Vonk dus met een nieuw 
boek over emotionele ontwikkeling, eigenlijk 
een herschrijving van haar eerdere boek uit 
2009. Ze volgt hierin hoofdzakelijk het ont-
wikkelingsdynamisch model en de fases van 
emotionele ontwikkeling zoals ontwikkeld door 
Anton Došen. Twee zaken vallen daarbij op: 
Ze werkt de zesde en zevende fase van emo-
tionele ontwikkeling verder uit, waardoor het 
breder toepasbaar wordt, ook voor thema’s 
die op een latere (ontwikkelings)leeftijd spelen. 
En ze heeft een hoofdstuk toegevoegd over de 
samenhang tussen de seksuele en emotionele 
ontwikkeling.

In de eerste drie hoofdstukken worden ver-
schillende theoretische invalshoeken beschre-
ven, waarbij het ontwikkelingsdynamisch mo-
del de meeste ruimte krijgt. Dat maakt dat 

sommige invalshoeken wat beknopt aan bod 
komen. Als bijvoorbeeld genoemd wordt dat er 
verschil in aanleg is tussen mannen en vrou-
wen, wordt wel erg eenzijdig de link gelegd tus-
sen de mannen die zouden jagen en het nest 
beschermen en de vrouwen die meer gericht 
zouden zijn op zorgen, een evolutionaire legi-
timatie van de op dit moment heersende rol-
lenpatronen. Een antropoloog als Sarah Blaffer 
Hrdy (2009) maakt duidelijk dat er veel meer 
diversiteit is in rolverdeling bij jagers / verza-
melaars en psycholoog Cordelia Fine (2011) 
kaart in mijn ogen terecht het neuroseksisme 
aan. Nu kun je in een inleiding natuurlijk nooit 
elke invalshoek meenemen, maar nu wordt het 
thema sekseverschillen wel erg eenzijdig en re-
ductionistisch beschreven.
Zo wordt ook Dick Swaab nog even genoemd 
die met zijn overgeneralisatie Wij Zijn Ons 
Brein nou niet bepaald bijdraagt aan een han-
delingskader voor de praktijk. Daarbij had ik 
het zelf interessant gevonden als er wat dieper 
ingegaan was op de complexe en interessan-
te emotie schaamte, zoals bijvoorbeeld Frank 
Schalkwijk (2011) doet in Emoties bij Jonge-
ren en vooral sterk uitgewerkt is in Shame and 
Guilt (Price Tangney & Dearing, 2002).
Maar goed, er wordt een verder duidelijk kader 
geschetst, waarbij Jolanda Vonk belangrijke 
inzichten van verschillende stromingen noemt 
en ook nog even iets dieper ingaat op de kri-
tiek van Lex Wijnroks (2013) op het ontwikke-
lingsdynamisch model. 

Na deze inleidende hoofdstukken volgt de kern 
van het boek. In een aantal kloeke hoofdstuk-
ken worden eerst de fases van ontwikkeling 
besproken (hoofdstuk 4), waarna (hoofdstuk 
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5) verstoringen in elke fase besproken worden, 
zowel als er sprake is van een beperking of 
ontwikkelingsstoornis als bij normaalbegaafd-
heid. Opvallend is de iets andere benaming 
van de fases. Zo heten de eerste drie fases nu 
homeostase, gehechtheidsfase en autonomie-
fase in plaats van adaptatiefase, eerste sociali-
satiefase en eerste individuatiefase.

In hoofdstuk 6 wordt de diagnostiek van emo-
tionele ontwikkeling besproken en worden een 
aantal pakkende casussen geïntroduceerd die 
in de daaropvolgende hoofdstukken terugko-
men. Een mooie meerwaarde van dit boek is 
ook de introductie van de VEO, de Vragenlijst 
Emotionele Ontwikkeling, waarvan de hand-
leiding, scoring en de vragenlijst zelf met een 
code downloadbaar zijn. Het was wel even 
zoeken op de website omdat de link niet klopt, 
maar eenmaal gevonden ziet de vragenlijst er 
bruikbaar uit om samen met een wat hoger 
functionerende cliënt in te vullen.

Daarna komen wat mij betreft de meest waar-
devolle hoofdstukken. In hoofdstuk 7 wordt 
zeer uitgebreid ingegaan op hoe ondersteu-
ning geboden kan worden, praktisch uitge-
werkt per fase met een ongelooflijke hoeveel-
heid wijze raad. Dit is het soort hoofdstuk wat 
bijna intimiderend is voor de lezer. Ik ben zelf 
gewend om ter aanvulling op de SEO-R2 (Mo-
risse & Došen, 2017), waar duidelijk de fases in 
beschreven staan, het boek Emotionele Ont-
wikkeling bij Mensen met een Verstandelijke 
Beperking (Claes et al., 2011) te gebruiken. 
Hierin worden ook ontzettend veel praktische 
tips gegeven per fase. Aangezien het toch in-
gewikkelde materie blijft en je steeds per cliënt 
moet afstemmen, is dit hoofdstuk van Jolan-
da Vonk een zeer welkome aanvulling. Fijn 
ook dat de 6e en 7e fase ook uitgewerkt zijn, 
hoewel iets minder uitgebreid. Dat deze fases 
beknopter worden besproken is ook wel lo-
gisch, aangezien mensen in deze stadia veelal 
een gezonde emotionele basis hebben en de 
problemen voornamelijk spelen als iemand 
(bijvoorbeeld door stress) tijdelijk ‘terugvalt’ in 
een lagere fase.
Ook het daaropvolgende hoofdstuk is zeer 

nuttig voor de praktijk. Hierin wordt ingegaan 
op de behandeling ten behoeve van de emoti-
onele ontwikkeling. Dit biedt veel inspiratie en 
ik heb regelmatig doorgebladerd naar de lite-
ratuurlijst en ben zo op nieuwe sporen gezet. 
Twee zaken die niet benoemd worden (volle-
digheid is natuurlijk onmogelijk) zijn het mooie 
boekje Mentaliseren Kan Je Leren (Dekker-van 
der Sande & Sterkenburg, 2015) en de nieuwe 
behandelvorm Integratieve Gehechtheidsbe-
vorderende Therapie bij Kinderen (IGT-K, Van 
der Hoeven et al., 2018).
Tot slot is er een afsluitend hoofdstuk over 
seksuele en emotionele ontwikkeling. Fijn dat 
ook dit domein nu per fase beschreven is, met 
direct bruikbare tips voor de praktijk.

Samengevat: Dit boek biedt een ware schat-
kamer aan tips. Daarnaast is het bijzonder 
prettig dat de zesde en zevende fase van emo-
tionele ontwikkeling beschreven worden, er 
een hoofdstuk over de seksuele ontwikkeling 
is toegevoegd en dat Vragenlijst Emotionele 
Ontwikkeling beschikbaar wordt gesteld. Dat 
maakt dat dit boek een aanvulling is voor iede-
re psycholoog en pedagoog.
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