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Abstract 
 

In deze literatuurstudie wordt de focus gelegd op cognitieve-gedragstherapie bij 

kinderen en adolescenten met woede problemen. Als eerste doel geven we een overzicht 

i.v.m. de huidige definiëring van woede, vijandigheid en agressie. We definiëren woede 

als een emotie die bestaat uit een affectieve, fysiologische en cognitieve component met 

bijhorende actietendensen. Gedragingen zoals agressie worden in deze definitie niet 

opgenomen en dienen duidelijk te worden onderscheiden van de emotie. Verder gaan 

we na welke stoornissen er met woede worden geassocieerd en wanneer woede 

problematisch wordt. Uit meta-analytisch onderzoek is reeds gebleken dat cognitieve 

therapie resulteert in een gelijkaardig effect op woede dan gedragsmatige therapie. 

Daarom overlopen we de verschillende studies die de effectiviteit van cognitieve- 

gedragstherapie zijn nagegaan op de affectieve, cognitieve en fysiologische component 

van woede. Daarbij valt het op dat onderzoek zich voornamelijk heeft gericht op 

effecten van therapie op agressie en andere gedragingen. Een voorlopige conclusie uit 

een beperkte reeks van studies lijkt te zijn dat cognitieve therapie en gedragstherapie 

resulteren in een positief maar gelijkaardig effect op de affectieve component van 

woede. We vinden hiervoor een verklaring in het neo associationistisch analyse model. 

Maar menen dat de gelijkaardige effecten van cognitieve- en gedragstherapie misschien 

louter een artefact kunnen zijn van een methodologie waarin disfunctionele woede 

wordt gedefinieerd aan de hand van gedragingen en waarin te weinig componenten 

i.v.m. woede worden opgenomen.  
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Inleiding 

Probleemstelling 

 Uit diverse onderzoeken (Del Vecchio & O’Leary, 2004) blijkt dat woede is 

geassocieerd met een grote waaier van negatieve gedragingen die vaak leiden tot 

psychosociale en interpersoonlijke gevolgen. Zo wordt woede gelinkt aan mishandeling 

van kinderen of echtgenote, agressie op de weg en moord (Del Vecchio & O’Leary, 

2004). Woede gerelateerde problemen zoals vijandigheid en agressie zijn de 

hoofdredenen waarom kinderen en adolescenten zich aanmelden voor psychotherapie 

(Sukhodolsky, Kassinove & Gorman, 2004). Uit onderzoek blijkt ook dat woede wordt 

geassocieerd met bepaalde gezondheidsproblemen. Zo verhoogt woede de kwetsbaar-

heid voor ziektes, het heeft een invloed op het immuunsysteem, verhoogt pijn en 

verhoogt het risico te sterven aan een vasculaire aandoening (Del Vecchio & O’Leary, 

2004). 

 Een veel gebruikte therapievorm voor het behandelen van woedeproblemen bij 

kinderen en adolescenten is cognitieve gedragstherapie (CBT). De meeste effectiviteit-

studies rond woedeproblemen bij kinderen zijn dan ook cognitief-gedragsmatig 

georiënteerd (Beck & Fernandez, 1998; Butler, Chapman, Forman & Beck, 2006). Uit 

onderzoek blijkt dat CBT een effectieve behandeling is voor woede gerelateerde 

problemen bij kinderen en adolescenten en dat zijn effecten vergelijkbaar zijn met 

effecten van psychotherapie bij andere problemen (Sukhodolsky et al., 2004; Southam-

Gerow & Kendall, 2000). 

 In voorliggende literatuurstudie zal de focus worden gelegd op cognitieve 

gedragstherapie bij kinderen en adolescenten met woede problemen. Uit onderzoek is 

gebleken dat interventies die gericht zijn op de gedragscomponent en interventies die 

uitsluitend gericht zijn op de cognitieve component, een vergelijkbaar resultaat 

opleveren (Edmondson & Conger, 1996; Sukhodolsky et al., 2004). Dit roept de vraag 

op naar de conceptualisering van woede die aan de basis ligt van deze interventies.  

Als we de onderzoeksliteratuur overlopen valt het op dat er weinig overeenstemming is 

over de definities van woede, vijandigheid en agressie en dat deze begrippen vaak door 

elkaar worden gebruikt. Een eerste doel van deze literatuurstudie zal eruit bestaan om 

hierin een overzicht te geven en om structuur aan te brengen. Verder is het belangrijk 

om op te merken dat er geen aparte categorie in de DSM-IV-TR bestaat waarin woede 
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de hoofdcomponent is (APA, 2000). Woede wordt beschouwd als een secundaire 

component bij andere stoornissen. Daarom gaan we na met welke stoornissen woede 

wordt geassocieerd en wanneer woede problematisch wordt. Robins en Novaco (1999) 

stellen dat we een onderscheid kunnen maken tussen woede als een construct en woede 

als een term die wordt gedefinieerd. Deze gedachtelijn volgend, worden in voorliggende 

literatuurstudie verschillende theorieën i.v.m. woede beschreven. Tenslotte overlopen 

we de verschillende studies die de effectiviteit van CBT op woede zijn nagegaan bij 

kinderen en adolescenten. We gaan na welke definities er worden gehanteerd, op welke 

manier disfunctionele woede wordt bepaald en we bespreken de gevonden resultaten. 

 

Situering van een emotie tegenover affect en gevoelens 

 In sommige definities wordt woede beschreven als een emotie, in andere als een 

ervaren gevoelstoestand en in nog andere definities spreekt men van een affect. 

Hieronder zullen deze begrippen eerst worden verduidelijkt.  

Affect is de meest overkoepelende term en verwijst naar de subjectieve evaluatie van 

iets op een positiefnegatieve dimensie. Onder deze algemene term vallen dus emoties, 

stemmingen, attitudes, voorkeuren en andere evaluaties.  

Een emotie heeft een duidelijk object, het zijn affectieve toestanden die ergens over 

gaan. Een emotie omvat actietendensen (de motivatie om een gedrag wel/niet te 

ondernemen, dit is niet gelijk aan het gedrag zelf), gevoelens en specifieke gedachten 

(Zeelenberg & Aarts, 2003). Verder zijn ze meestal kort van duur en relatief intens 

omdat we emoties ervaren wanneer onze belangen op één of andere manier in het 

gedrang komen. Volgens evolutietheorieën bereiden emoties ons dan ook voor om 

gepaste acties te ondernemen die voordelig zijn voor het overleven van de soort en zijn 

individuen (Rottenberg & Gross, 2007).  

Gevoelens worden gedefinieerd als fenomenologische ervaringen die vaak affectief zijn 

van aard maar niet altijd. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen drie soorten 

gevoelens aan de hand van informatie die door deze gevoelens wordt overgebracht. Zo 

zijn er lichamelijke gevoelens die ons informatie geven over de toestand van ons 

lichaam. Cognitieve gevoelens die ons informeren over de kennis van iets, hieronder 

valt het puntje van de tongfenomeen. En als laatste affectieve gevoelens die ons 

informeren over onze belangen en doelen. Elke emotie gaat per definitie samen met 
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affectieve gevoelens maar omgekeerd is dit niet zo (Zeelenberg & Aarts, 2003). De 

keuze om woede te definiëren als een emotie of als een gevoelstoestand is eigenlijk 

volkomen arbitrair. Maar ze heeft wel gevolgen voor wat we onder de term woede 

plaatsen. Zo horen actietendensen bij een emotie maar niet bij een gevoel. En als we 

woede als een emotie beschouwen dan valt agressief gedrag daarbuiten maar de 

vijandige cognities niet. In voorliggende scriptie definiëren we woede als een emotie en 

zal de focus dus niet of weinig gericht zijn op bijhorende gedragingen zoals agressie. 

Aangezien woede, agressie en vijandigheid in de literatuur vaak door elkaar worden 

gebruik, zullen we deze termen eerst verder verduidelijken.  

 

Het onderscheid tussen woede, agressie en vijandigheid 

 Het onderscheid tussen deze drie begrippen is aan de hand van de bestaande 

literatuur niet eenvoudig te maken. Het lijkt alsof ze drie gerelateerde maar aparte 

domeinen beschrijven. Woede wordt dan beschouwd als een emotie, vijandigheid als 

een negatieve attitude en agressie als een gedrag. In bestaand onderzoek zien we echter 

dat deze begrippen door elkaar worden gebruikt. Zo worden er in bepaalde onderzoeken 

vragenlijsten gebruikt om woede of vijandigheid te meten, die in andere onderzoeken 

worden gebruikt om agressie te meten (Martin, Watson & Wan, 2000). We bespreken 

woede, vijandigheid en agressie en we gaan na hoe ze zich onderling tegenover elkaar 

verhouden.  

 

 Woede. Woede wordt in de literatuur gedefinieerd als een emotie die tamelijk 

frequent wordt ervaren. Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen milde woede 

ervaren, gaande van een paar keer per dag tot een paar keer in de week (Kassinove & 

Sukhodolsky, 1995). Het uiten van woede kan leiden tot negatieve evaluaties door 

anderen, een negatief zelfbeeld, lage zelfwaarde, interpersoonlijke en familiale 

conflicten, verbale en fysieke aanvallen, schade aan eigendommen. Het onderdrukken 

van woede is ook gerelateerd aan een aantal medische condities zoals hoge bloeddruk, 

hartziekten en kanker (Kassinove & Sukhodolsky, 1995). Uit onderzoek van Scherer en 

Wallbott (1994) waarin verschillende emoties met elkaar werden vergeleken, blijkt 

verder dat mensen woede frequenter ervaren in vergelijking met angst, schaamte en 
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depressieve gevoelens. En dat ze uitgezonderd blijheid, woede het minste onder 

controle kunnen houden. Hoe wordt woede nu gedefinieerd in de huidige literatuur? 

 Een definitie waarover algemene consensus lijkt te bestaan in de literatuur is die 

van Deffenbacher (1999). Hij beschrijft woede als een interne- ervaren- gevoelstoestand 

die bestaat uit emotionele-, fysiologische- en cognitieve componenten. De emotionele 

component wordt omschreven als een gevoelstoestand die kan variëren van milde 

irritatie, frustratie tot woede en razernij. De fysiologische component bestaat uit 

sympathische arousal, verhoogde spierspanning, het vrijkomen van hormonen uit de 

bijnier en andere elementen van fight-of-flight reacties. En de cognitieve component 

bestaat uit foute informatie verwerkingsprocessen zoals een overdreven gevoel van 

schending en ontering, wraakgevoelens, de schuld bij de ander leggen en hem 

denigreren. Deze componenten komen samen voor en interageren op een snelle manier 

waardoor een individu ze ervaart als een enkelvoudig fenomeen: woede. 

 Kassinove en Sukhodolsky (1995) vullen deze definitie nog aan met bijhorende  

actietendensen. Hieronder verstaan ze niet het gedrag zelf maar de motivatie om gedrag 

wel of niet te ondernemen. Volgens DiGiuseppe en Tafrate (2007) moeten actie-

tendensen worden opgenomen in de definitie aangezien een emotie ontstaat ten gevolge 

van veranderingen in de omgeving. Waarbij emoties mensen motiveren om over te gaan 

tot een bepaalde actie. Daarom is het volgens hen belangrijk dat je niet alleen kijkt naar 

de subjectieve ervaring bij een emotie maar ook naar de actietendens die deze opwekt 

en welke actie de mensen ondernemen. Deze redenering volgend wordt woede vaak 

gedefinieerd met de wil om iemand te schaden en om zich agressief te gedragen. Maar 

we dienen voor ogen te houden dat niet iedereen die woede ervaart, ook de neiging heeft 

om iemand te schaden.  

 De gedragscomponent is dus niet in deze definitie opgenomen. Volgens 

DiGiuseppe en Tafrate (2007) worden woede en agressie vaak door elkaar gebruikt. Ze 

menen dat dit eigenlijk vreemd is en in tegenstelling met de definiëring van angst en 

depressie waar het onderscheid tussen de emotie en het ‘frequent’ opvolgend gedrag wel 

duidelijk wordt gemaakt. Volgens hen is het dan ook logisch dat dit onderscheid 

consequent wordt doorgetrokken naar woede en agressie. Woede is een emotie en 

agressie is een gedrag dat kan volgen op woede maar niet noodzakelijk. Volgens 

DiGiuseppe (1999) kan woede op vele manieren tot uiting komen en deze diversiteit 
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heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat er verwarring is ontstaan rond de definitie van 

woede wat ons inzicht heeft vertraagd. Als mensen met woede problemen worden 

vergeleken aan de hand van hun gedragingen dan wordt de onderliggende gelijkenis in 

emotie daardoor minder duidelijk. Maar is er wel sprake van een onderliggende 

gelijkenis? 

 De eerste pogingen om woede te definiëren waren gericht op fysiologische 

kenmerken. In onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen prikkels uit het 

sympathische en parasympathische systeem ( Sherer & Wallbot, 1994). Men is er echter 

niet in geslaagd om fysiologische kenmerken te onderscheiden die uniek zijn voor 

woede en op deze manier kan woede dus niet worden onderscheiden van andere emoties 

(DiGiuseppe & Tafrate, 2007). Volgens Russell en Fher (2004) is de fysiologische 

component zelfs geen noodzakelijk kenmerk van woede maar eerder een kenmerk dat er 

mee wordt geassocieerd. Zij voeren de argumentatie aan dat men bijvoorbeeld ook kan 

spreken over een ‘woeste storm’ of een ‘kwade god’. Maar als we deze redenering 

volgen dan zijn de cognitieve en affectieve componenten ook geen noodzakelijke 

kenmerken van het woede begrip. Alleen de gedragsmatige component zou dan een 

noodzakelijke component kunnen zijn aangezien we alleen ‘zien’ wat de ‘kwade god’ 

doet.  

 Verder is er in het huidige onderzoek geen overeenstemming i.v.m. de affectieve 

component. Volgens Kassinove en collega’s (1995) maken sommige onderzoekers een 

kwantitatief onderscheid en stellen ze dat woede wordt ervaren op één continuüm 

gaande van milde frustratie, ergernis en zich kwaad voelen tot furieus zijn en razernij. 

Andere onderzoekers maken een kwalitatief onderscheid en stellen dat woede het beste 

wordt begrepen op twee continua. Een continuüm met gepaste emoties (ergernis en 

irritatie) en een continuüm met ongepaste emoties (woede en razernij).  

 De cognitieve component lijkt dan op het eerste zicht duidelijker en meer 

omlijnd maar volgens Berkowitz en Harmon-Jones (2004) is er in de literatuur wel grote 

maar geen complete overeenstemming over welke beoordelingen leiden tot woede. 

Volgende beoordelingen worden onderscheiden: er is iets gebeurd dat motivationeel 

relevant is, een persoonlijk doel is in het gedrang gekomen, een persoon of een extern 

‘iets’ wordt verantwoordelijk geacht voor de negatieve gebeurtenis, de schuld wordt bij 

een ander gelegd, de situatie wordt beschouwd als unfair, iets dat niet gebeurd zou 
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mogen zijn, de persoon vindt dat hij de niet behaalde uitkomst wel had verdiend of de 

straf niet had verdiend. De meeste theoretici zijn van mening dat één bepaalde 

beoordeling niet voldoende is om tot woede te leiden.  

 Het lijkt erop dat er weinig consensus bestaat over welke componenten nu juist 

noodzakelijk en/of voldoende zijn om van woede te kunnen spreken. Russell en Fher 

(2004) proberen hier een verklaring voor te vinden en bekijken het woede begrip vanuit 

een prototypische benadering. Zij stellen dat mensen betekenis geven aan een emotie 

door gebruik te maken van een prototype. Dit zijn geen definities maar eerder het beste 

voorbeeld van iets. Een prototype over woede omvat bijvoorbeeld de situaties die 

woede evoceren, de ervaring van woede, de fysiologische reacties en de actie tendensen 

om met deze ervaring om te gaan. Belangrijk is dat iedere persoon zijn eigen prototype 

heeft over de betekenis van een woord in een bepaalde context. Dus niet alle 

karakteristieken van de definitie hoeven in iemands prototype aanwezig zijn. Russell en 

Fher (2004) stellen daarom ook dat onderzoekers moeten aangeven welke betekenis ze 

aan woede geven en welke kenmerken van hun prototype over woede ze gaan 

onderzoeken. Bij de bespreking van de resultaten moeten ze zich dan richten op die 

kenmerken. Ze mogen er dus niet vanuit gaan dat woede bij iedereen op dezelfde 

manier wordt gebruikt. Dit zou ook de inconsistente resultaten in het onderzoek naar 

definiëring van woede kunnen verklaren.  

 Om een antwoord te bieden op de verwarring in het onderzoek rond de 

definiëring van woede ging men woede via factor analytisch onderzoek benaderen. Zo 

ontwikkelde Spielberger, Jacobs, Russel en Crane (1983) de State-Trait Anger Scale 

(STAS). Deze vragenlijst maakt analoog met de State-Trait Anxiety-Inventory (STAI) 

een onderscheid tussen woede als toestand en woede als persoonlijkheidstrek 

(Spielberger & Vagg, 1984). De eerste wordt beschreven als een emotionele toestand 

die gepaard gaat met ontevredenheid en subjectieve gevoelens die variëren van milde 

irritatie tot intense woede en razernij. Woede als persoonlijkheidstrek wordt beschouwd 

als een algemeen temperament waarin woede gevoelens opkomen bij relatief lage 

drempelwaarden of triggers. In de vragenlijst bevraagt men dan de frequentie, intensiteit 

en duur van de woede ervaring (Ramirez en Andreu, 2006). Later werd er een expressie- 

schaal toegevoegd waarbij men een onderscheid maakt tussen drie factoren: de mate 

waarin men woede kan controleren (anger control), de mate waarin men woede 
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onderdrukt (anger in) en de mate waarin men woede uit naar andere personen/objecten 

(anger out). Op die manier ontwikkelde de State-Trait Anger Scale (STAS) zich tot de 

State-Trait Anger Expression Inventory (STAXI). Er zijn reeds hoge test-hertest 

correlaties en interne consistentie coëfficiënten gevonden die aantonen dat de STAXI 

betrouwbaar is over de tijd heen en dat de subschalen intern consistent zijn. Verder is er 

sprake van een hoge discriminerende en convergerende validiteit. Recent ontwikkelde 

men de STAXI -2, met een uitbreiding van items en schalen (Forgays, Forgays & 

Spielberger, 1997; Eckhardt, Norlander & Deffenbacher, 2002). We mogen echter niet 

vergeten dat de cognitieve component niet aan bod komt in deze vragenlijst. En dat deze 

vragenlijst dus niet kan gelden als het enige instrument in het onderzoek naar woede. De 

sterkte van deze vragenlijst is dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen het ervaren 

en uiten van woede en woede als toestand en persoonlijkheidstrek. Zo wordt de 

affectieve component met bijhorende actietendensen bevraagd en wordt er in 

overeenstemming met Davey, Day en Howells (2005) een onderscheid gemaakt tussen 

mensen die geneigd zijn om woede te uiten of te onderdrukken. Zij maken een verdeling 

tussen personen die sterk impulsief zijn en voortdurend een hoge mate van woede 

ervaren (ongecontroleerde groep) en personen die geen gedachten en gevoelens i.v.m. 

woede rapporteren of deze heel sterk inhiberen (overgecontroleerde groep). Deze 

opdeling in ongecontroleerde en overgecontroleerde individuen kan belangrijk zijn 

wanneer we de studies rond woede problemen gaan bekijken. Het is namelijk mogelijk 

dat de focus in de huidige effectiviteitstudies voornamelijk zal liggen op de 

ongecontroleerde groep aangezien zij of hun omgeving misschien sneller een hulpvraag 

zullen stellen. De mensen uit de overgecontroleerde groep zijn misschien minder 

geneigd om therapie te volgen aangezien zij vaak geen hulpvraag hebben. Maar deze 

groep is minstens even belangrijk want uit onderzoek van Ramirez en Andreu (2006) is 

reeds gebleken dat een te sterke controle i.v.m. woede die gepaard gaat met weinig 

expressie, voor onaangepaste en explosieve uitbarstingen kan zorgen. Die samen met 

extreme gewelddadigheid kunnen resulteren in rampzalige gevolgen op persoonlijk en 

interpersoonlijk vlak (Luutonen, 2007).  

  

 In voorliggende literatuurstudie definiëren we woede als een emotie die bestaat 

uit een affectieve, fysiologische en cognitieve component met bijhorende 
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actietendensen. Gedragingen zoals agressie worden in deze definitie niet opgenomen en 

dienen duidelijk te worden onderscheiden van de emotie. In de literatuur is er op dit 

moment geen overeenstemming over welke component noodzakelijk of voldoende is in 

de definiëring van woede. De prototypische benadering probeert hiervoor een verklaring 

te bieden. Gevolgen voor onderzoek zijn dat woede duidelijk moet worden omschreven 

en men zich moet afvragen welke component van woede er nu juist wordt gemeten. 

 

 Vijandigheid. Eckhardt, Norlander en Deffenbacher (2004) beschrijven in hun 

overzichtsartikel de centrale elementen van vijandigheid: cynisme (de gedachte dat 

anderen worden gedreven vanuit egoïsme), wantrouwen (de gedachte dat anderen 

schade zullen toebrengen en uitdagende intenties hebben), zwart maken van anderen (ze 

beschouwen als oneerlijk, gemeen en asociaal). In de literatuur vonden Eckhardt en 

collega’s (2004) volgende definities: Vijandigheid is een attitude waarbij een negatieve 

evaluatie en een algemene afkeer van anderen centraal staan. Vijandigheid is een 

negatieve attitude waarbij men ongunstige oordelen over anderen velt en bestaat uit 

gevoelens en attitudes die agressief gedrag uitlokken/motiveren.  

 Hoe kunnen we nu de relatie tussen vijandigheid en woede begrijpen? Uit 

onderzoek blijkt dat woede en vijandigheid een gelijkaardig fysiologisch effect hebben 

op het zenuwstelsel. Bij beiden is er ook een predispositie naar agressief gedrag toe 

(Ramirez & Andreu, 2006) en een correlatie met cardiovasculaire ziektes (Everson-

Rose & Lewis, 2005; Vandervoort, 2006). De relatie tussen woede en vijandigheid is 

zeker niet lineair. Men kan een plan ontwikkelen om iemand te schaden zonder daarbij 

fysiologische of affectieve arousal te ervaren (Eckhardt, Deffenbacher & Kassinove, 

1995). Volgens Eckhardt en collega’s (2004) worden woede en vijandigheid vaak als 

aparte constructen beschouwd terwijl er weinig onderzoeksresultaten zijn die dit 

bevestigen. Martin, Watson en Wan (2000) voerden een factor analyse uit van 24 

zelfrapportage vragenlijsten over woede en gerelateerde onderwerpen. Een drie factoren 

model ( agressief gedrag, woede emoties, cynische gedachten) was de beste fit was bij 

hun data maar er was substantiële overlap tussen woede en vijandigheid die deels maar 

niet volledig kon worden verklaard door gelijkenis in metingen.  

 Besluitend kunnen we stellen dat er op dit moment weinig overtuigende 

evidentie is om vijandigheid te beschouwen als een apart construct. We beschouwen 
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vijandigheid als een onderdeel van het woede construct. Het zijn cognities die met 

woede kunnen samengaan maar niet noodzakelijk. Hierbij volgen we ook de definitie 

van een emotie waarin men stelt dat een emotie een affectieve toestand is die ergens 

over gaat en actietendensen, gevoelens en specifieke gedachten omvat. 

 

 Agressie. Net zoals bij de definiëring van woede merken we dat er in de 

onderzoeksliteratuur weinig consensus bestaat over agressie. Er zijn al meer dan 200 

verschillende definities van agressie beschreven (Parrott & Giancolo, 2007). Maar er is 

nog steeds geen eenvormige definitie en er is nog geen eensgezindheid over de 

betekenis van agressie en zijn oorzaken (Ramirez & Andreu, 2006).  

 Volgens Parrott en Giancolo (2007) bestaat agressie uit gedrag waarbij men de 

intentie heeft om een ander organisme schade toe te brengen en waarbij de aanvaller 

ervan overtuigd is dat hij het slachtoffer ook effectief schade zal berokkenen en dat het 

slachtoffer zal proberen om de schade te ontwijken. Zo houdt men rekening met 

situaties waarin mensen iemand per ongeluk pijn doen en met situaties waarin mensen 

pijn willen ervaren (sadomasochisme) of wanneer het toedienen van pijn bij iemand zijn 

sociale rol hoort (tandarts). Het is niet altijd duidelijk wanneer verbale uitlatingen 

worden beschouwd als agressie. Sommige onderzoekers definiëren agressie als gedrag 

met de intentie om iemand te schaden door middel van fysiek contact. Als we deze 

definitie volgen dan hoort verbaal gedrag niet bij agressie omdat er geen contact plaats 

vindt (Kassinove & Sukhodolsky, 1995). 

 In de literatuur worden er vaak twee vormen van agressie onderscheiden: 

vijandige of reactieve agressie en instrumentele of proactieve agressie. De eerste vindt 

zijn theoretische wortels in het frustratie agressie model en wordt gedefinieerd als een 

kwade, defensieve reactieve respons op frustratie en provocatie. In de frustratie agressie 

hypothese stelt men dat frustratie leidt tot woede gevoelens die op hun beurt een 

persoon kunnen motiveren om iets of iemand te schaden die zijn doel in de weg staat en 

dit geeft dan aanleiding tot agressief gedrag. Proactieve agressie wordt voornamelijk 

beschreven in sociaal leer modellen. Het zou opzettelijk, berekend gedrag zijn onder 

controle van externe bekrachtigers want men wil een bepaald doel bereiken (Dodge & 

Crick, 1996). Vijandige agressie zou dan meer samenhangen met het ervaren en uiten 

van woede, met een algemene geïrriteerdheid en een onmogelijkheid om de actie te 
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onderdrukken. Instrumentele agressie is een meer gecontroleerde actie (dit is ook nodig 

om het doel te bereiken). De agressieve daden die daarmee gepaard gaan, zouden niet 

noodzakelijk samen hangen met het ervaren van woede of de wil om iemand te schaden 

(Ramirez & Andreu, 2006). 

 Parrott en Giancolo (2007) stellen echter dat het verschil tussen vijandige en 

instrumentele agressie geen bruikbare classificatie meer is om de verschillende vormen 

van agressie te beschrijven. Slechts 50 % van de agressieve gedragingen zouden aan de 

hand van deze dichotome conceptualisatie kunnen worden gemaakt. De andere 

gedragingen kunnen onder beide vormen van agressie worden geplaatst. Bushman en 

Anderson (2001) volgen deze visie en weerleggen in hun artikel drie veronderstelde 

verschillen tussen vijandige en instrumentele agressie. Namelijk het hoofddoel van het 

gedrag, de aanwezigheid van woede en de mate waarin planning een rol speelt. Bij 

vijandige agressie zou dan schade toebrengen het hoofddoel zijn, er is veel woede 

aanwezig en planning speelt een beperkte rol. Bij instrumentele agressie wil men via het 

toebrengen van schade een ander doel bereiken, woede is niet aanwezig en planning 

speelt een belangrijke rol. Problemen met deze dichotome visie zijn dat agressie kan 

worden gemotiveerd door verschillende doelen. Zo kunnen we vijandige agressie vaak 

beschouwen als instrumentele agressie om bijvoorbeeld het private of publieke 

zelfbeeld te herstellen. En vaak berust een geplande wraakactie op woede en is het 

eerder een arbitraire keuze om te bepalen of er sprake is van woede. Verder is het niet 

duidelijk in welke mate er planning aanwezig moet zijn om te spreken van 

instrumentele woede. Parrott en Giancolo (2007) stellen dan ook een nieuw classificatie 

systeem voorop met vier wegen (actief- direct, actief- indirect, passief- direct, passief- 

indirect) via dewelke agressie kan worden geuit. Ze onderscheiden actieve agressie 

(intentioneel gedrag), passieve agressie (niet intentioneel gedrag), directe agressie (het 

slachtoffer weet wie de dader is) en indirecte agressie (het slachtoffer weet niet wie de 

dader is). De manier waarop agressie wordt geuit, kan dan verder onderverdeeld worden 

in verschillende subtypes namelijk fysiek, verbaal, houding, schade aan eigendom en 

diefstal. Deze taxonomie is opgebouwd aan de hand van empirische bevindingen maar 

verdere validering is zeker nog nodig.  

 In de DSM-IV-TR (APA, 2000) vinden we twee As I stoornissen waarin 

agressief gedrag een belangrijke rol speelt. We onderscheiden een gedragsstoornis en 
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een oppositioneel- opstandige gedragsstoornis. Ze verschillen voornamelijk in de mate 

van agressiviteit en sociale betrokkenheid. Waarbij er bij de eerste meer agressiviteit is 

en minder sociale betrokkenheid (Knorth, Klomp, Van Den Bergh & Noom, 2007).  

 Hoe verhoudt woede zich nu tegenover agressie? Volgens Deffenbacher (1999) 

is het belangrijk dat we een duidelijk onderscheid maken tussen woede en agressie. 

Sommige personen reageren als ze kwaad zijn met een fysieke of verbale aanval, andere 

reageren met passieve indirecte agressie. Maar er zijn ook nog andere mogelijkheden. 

Zo zijn er mensen die adaptieve gedragingen gaan stellen zoals assertief zijn, grenzen 

stellen of een time out nemen. Andere stellen disfunctionele, maar niet agressieve 

gedragingen zoals roekeloos gaan rijden of veel drinken. Hoe men zich gedraagt als 

men kwaad is, varieert door de situationele context, de culturele normen, de intensiteit 

van woede en de persoonlijke geschiedenis. 

 Besluitend kunnen we stellen dat agressie duidelijk onderscheiden dient te 

worden van woede. Woede is een emotie en agressie is een gedrag dat kan volgen op 

woede maar niet noodzakelijk. In onderzoek zien we echter dat de focus voornamelijk 

ligt op agressie. Dit kunnen we misschien verklaren door het feit dat er in de DSM-IV-

TR (APA, 2000) wel aparte stoornissen bestaan waarin agressie de hoofdcomponent is, 

dit is niet het geval bij woede. In de praktijk worden kinderen ook vaak aangemeld 

vanwege problematische gedragingen waarbij de hulpvraag voornamelijk is gericht op 

die gedragingen. Aangezien er geen aparte diagnostische categorie in de DSM-IV-TR 

(APA, 2000) aanwezig is voor een woede stoornis dienen we ons af te vragen wanneer 

er sprake is van disfunctionele woede.  

 

Wanneer wordt woede problematisch? 

 Woede is één van de meest frequente emoties die men ervaart en volgens het 

merendeel van de onderzoekers kan deze ervaring adaptief of maladaptief zijn. Het 

ervaren van woede en emoties in het algemeen heeft een adaptieve en motivationele 

functie. We ervaren emoties als onze belangen in het geding zijn en zo geven we 

prioriteit aan gedragingen die onze belangen dienen. Verder hebben emoties ook een 

sociale, communicatieve functie. Het communiceren van emoties heeft niet alleen een 

overlevingswaarde voor het individu maar ook voor de soortgenoten want zo kan 

worden doorgegeven of een bepaalde stimulus of een omgeving goed of slecht is. Het 
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tonen van emoties heeft tenslotte ook een strategische functie. Zo kan woede worden 

gebruikt om bepaalde doelen te bereiken (Zeelenberg & Aarts, 2003).  
 Woede dient volgens deze redenering dus verschillende functies maar wanneer 

zijn deze nu adaptief of maladaptief? Vaak wordt er gekeken naar de gevolgen van 

woede om deze vraag te beantwoorden. Uit onderzoek blijkt dat woede geassocieerd 

kan zijn met verbale en fysieke uitbarstingen, agressie, middelenmisbruik, relationele 

schade en negatieve lange termijn uitkomsten (DiGiuseppe & Tafrate, 2001). Kinderen 

komen meestal in therapie als hun woedeprobleem resulteert in problematische 

gevolgen. Ze hebben veel interpersoonlijke conflicten, weinig vrienden of krijgen veel 

straf. De context zal ook mee bepalen of de gevolgen of gedragingen die met woede zijn 

geassocieerd als adaptief of maladaptief worden beschouwd. Zo is het meestal 

disfunctioneel om woede te uiten in een klaslokaal maar niet als je als straatkind 

probeert te overleven en je eten wil beschermen. Verder kunnen we de man- vrouw 

verhouding ook beschouwen als een context. Uit onderzoek van Linden en collega’s 

(2003) blijkt immers dat mannen meer geneigd zijn dan vrouwen om woede openlijk te 

tonen en mannen zijn er ook van overtuigd dat agressief gedrag hen zal helpen om zich 

beter te voelen. Agressief gedrag wordt bij mannen ook meer aanvaard dan bij vrouwen. 

Als vrouwen hun woede openlijk tonen, wordt dit sneller bestempeld als maladaptief. 

Volgens Sloan en Kring (2007) zijn de personen die flexibel zijn en een veelheid aan 

emotie regulatie vaardigheden bezitten om met verschillende contexten om te kunnen 

gaan, het meeste adaptief. We dienen voor ogen te houden dat deze functionele 

benadering van het woede probleem handelt over disfunctionele gevolgen van woede 

waarin de context een belangrijke rol speelt en niet over disfunctionele woede op zich.  

 Eerder beschreven we woede als een emotie waarbij we een affectieve, 

fysiologische en cognitieve component onderscheiden met bijhorende actietendensen. In 

onderzoek wordt het onderscheid tussen gezonde of verstoorde woede vaak gemaakt 

aan de hand van de frequentie, intensiteit en duur van de woede ervaring waarbij men 

voornamelijk is gericht op de affectieve component. Maar aan de hand van deze 

kwantitatieve dimensies kan het onderscheid tussen adaptieve en maladaptieve woede 

volgens DiGiuseppe (1999) niet altijd worden gemaakt. Want men kan immers heel veel 

woede ervaren maar toch nog een adaptieve respons stellen en soms ervaart men een 
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korte woede uitbarsting die ernstige gevolgen heeft op interpersoonlijk vlak 

(DiGiuseppe en Tafrate, 2001).  

 Het doel of de actietendens die met woede wordt opgeroepen kan ook worden 

gebruikt om te bepalen of er sprake is van adaptieve of maladaptieve woede. In deze 

kwalitatieve dimensie maakt DiGiuseppe (1999) een onderscheid tussen enerzijds 

constructieve doelen zoals een vriendschap behouden en anderzijds kwaadwillige 

doelen zoals wraak. Verder zijn er ook nog egoïstische doelen waarbij men probeert om 

de persoon die de aanzet was tot woede te vormen naar eigen wensen zodat men zelf 

verder kan geraken. Mensen met een veilige hechting blijken meer constructieve doelen 

te hanteren. Mensen die angstig ambigue gehecht zijn, stellen eerder kwaadwillige 

doelen. DiGiuseppe en Tafrate (2007) menen dat de intentie of het doel om iemand te 

schaden beschouwd kan worden als een kenmerk van een woede stoornis en niet als een 

universeel kenmerk van woede op zich. Een onderscheid in de verschillende doelen bij 

een persoon zou volgens DiGiuseppe (1999) dan ook kunnen helpen om een 

therapieplan op te stellen. Volgens ons is het niet eenvoudig om te bepalen welk doel 

iemand met woede wil bereiken. Er moeten immers verschillende woede ervaringen bij 

een persoon in kaart gebracht worden om zo te kunnen achterhalen welke actietendens 

er veeleer volgt op bepaalde woede ervaringen in bepaalde situaties. Deze opdeling in 

verschillende doelen lijkt ons dan ook zeer interessant in een therapeutische context 

maar minder in onderzoek met grootschalige steekproeven. 

  In de DSM-IV-TR (APA, 2000) is er geen diagnostische categorie aanwezig 

waarin woede een centrale- en bepalende rol speelt. Woede (irritatie) is een criterium in 

drie As I stoornissen en in drie persoonlijkheidstoornissen maar het is op zich niet 

noodzakelijk of voldoende om de diagnose te bepalen. Dit gebrek aan een aparte 

diagnostische categorie heeft volgens ons eenduidige conclusies in onderzoek over 

woede belemmerd. Soms wordt disfunctionele woede bepaald aan de hand van de 

gevolgen, soms kijkt men naar bijhorende gedragingen zoals agressie en soms kijkt men 

naar de frequentie, duur en intensiteit van de woede ervaring. Verder zien we dat de 

cognitieve component zelden als criterium wordt gehanteerd bij het bepalen van 

disfunctionele woede. Vaak wordt disfunctionele woede ook eerder psychometrisch 

gedefinieerd in plaats van op basis van een theoretisch model. Dit is belangrijk om in 

het achterhoofd te houden aangezien behandelingen i.v.m. woede stoornissen zouden 
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moeten vertrekken vanuit een theoretisch kader waaruit een diagnostiek volgt rond 

woede problemen die dan leidt tot een specifieke behandeling. Als laatste is het 

belangrijk om op te merken dat woede ook voor positieve zaken kan zorgen 

(Deffenbacher, 1999). De doelstelling van een behandeling kan er dan ook nooit uit 

bestaan dat men woede volledig wil afleren. Want zonder woede zouden we problemen 

niet meer kunnen erkennen en geen corrigerende acties meer ondernemen (DiGiuseppe 

& Tafrate, 2001).  

 

Co-morbiditeit 

 Aangezien woede vaak wordt beschouwd als secundaire component bij andere 

stoornissen en er geen aparte diagnose voor woede problemen voorhanden is, zullen we 

nagaan met welke stoornissen woede voornamelijk wordt geassocieerd. Uit onderzoek 

(Painuly, Sharan & Mattoo, 2005) is gebleken dat verhoogde woede reacties belangrijke 

en vaak voorkomende elementen zijn bij angststoornissen en bij depressie. Hieronder 

zullen de resultaten van onderzoek over deze relaties meer in detail worden besproken. 

We beginnen met de relatie met angststoornissen.  

 In een onderzoek waarbij men 100 personen met een Posttraumatische 

stresstoornis heeft ondervraagd, rapporteerde 58% woede gerelateerde paniekaanvallen 

te hebben ervaren in de laatste maand (Olatunji & Lohr, 2005). In een studie van 

Moscovitch, McCabe, Antony, Rocca en Swinson (2007) heeft men verschillende 

angststoornissen onderling vergeleken en ook een vergelijking gemaakt met mensen uit 

een niet klinische controlegroep. Daaruit bleek dat personen die gediagnosticeerd waren 

met een paniekstoornis (met of zonder agorafobie), een obsessieve-compulsieve stoornis 

en een sociale fobie, een grotere neiging rapporteerden om woede te ervaren in 

vergelijking met de controlegroep. Bij mensen met een specifieke fobie vond men geen 

verschil met de controlegroep. Maar ook al lijken woede en angst vaak samen voor te 

komen toch moeten we ze volgens Edmondson en Congers (1996) anders behandelen. 

Angst gaat immers vaak samen met een overdreven gedragsmatige inhibitie terwijl 

woede juist wordt geassocieerd met een verlies van controle.   

 Als depressie met woede gepaard gaat, kan dit leiden tot negatieve uitkomsten 

zoals slechte evaluatie door anderen, lage zelfwaarde, interpersoonlijke conflicten en 

onaangepastheid op het werk. De prevalentie van woede aanvallen bij volwassenen met 
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een majeure depressie ligt tussen de 30%- 49%. Bij een atypische majeure depressie is 

dit 38% en bij een dysthyme stoornis is dit 28% (Painuly, Sharan & Mattoo, 2005). 

Verder blijkt uit onderzoek dat 50,5 % van de personen die op een ambulante wijze 

worden behandeld tijdens een majeure depressieve episode ook co-morbide woede 

ervaren (Olatunji & Lohr, 2004). Painuly en collega’s (2005) concluderen in hun 

overzichtsartikel dat de subgroep van depressieve patiënten met woede aanvallen 

verschilt van de subgroep zonder woede aanvallen. Voornamelijk in hun correlaties met 

andere klinische stoornissen, persoonlijke kenmerken en fysiologische responsen maar 

niet in de manier waarop ze op een behandeling reageren. Enige nuance is hier wel op 

zijn plaats aangezien er veel inconsistente bevindingen zijn in het huidig onderzoek.  

Hoe kunnen we nu de relatie tussen woede en depressie begrijpen?  

 DiGiuseppe en Tafrate (2007) overlopen de verschillende theorieën. Het idee 

van Freud en Kreplin was dat depressie ontstaat wanneer woede zich inwaarts keert. Bij 

het verlies van een significante ander voelt men zich verdrietig maar ook kwaad. 

Aangezien het niet gepast lijkt om woede te uiten, keert die zich inwaarts tegen het ego 

en er ontstaat een depressie (Luutonen, 2007). Volgens deze theorie zal woede bij een 

klinische depressie onbewust worden ervaren en dus niet worden gerapporteerd omdat 

deze wordt onderdrukt. Gestalt psychologen en experiëntele psychologen volgen de 

gedachtegang van Freud dat depressie ontstaat ten gevolge van een inhibitie in het 

ervaren en uiten van woede. Maar als oorzaak zien zij niet een verlies van een 

significante ander maar een sociaal conflict. Sommige gedrag theoretici stellen dat 

woede wordt opgewekt als men wordt geconfronteerd met negatieve stimuli. Woede 

motiveert mensen om iets aan de negatieve stimuli te veranderen. Een depressie ontstaat 

als men herhaalde pogingen heeft ondernomen die telkens falen en op die manier een 

gevoel van machteloosheid teweeg brengen en zo eindigen in een depressie. Ondanks de 

verschillen in onderliggende mechanismen vinden we zowel bij Freud, gestalt- 

experiëntele en gedragspsychologen het idee dat depressie secundair is tegenover woede 

en dat de behandeling zich zal moeten focussen op de onderdrukte of gefaalde woede 

expressie.  

 DiGiuseppe en Tafrate (2007) hebben de literatuur onderzocht op zoek naar de 

relatie tussen woede en depressie. Er is echter maar weinig onderzoek gevoerd om deze 

relatie bij kinderen te bestuderen. In één studie van Kashani, Dalheimer, Barduin, 
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Solteys en Reid (1995) heeft men 11 depressieve psychiatrische patiënten gematcht met 

niet depressieve psychiatrische kinderen. Er was geen verschil tussen de groepen i.v.m. 

de neiging om woede te onderdrukken of te uiten. De depressieve kinderen 

rapporteerden in dit onderzoek wel een grotere mate van controleverlies tijdens het 

ervaren van woede. Cox, Stabb en Hulgus (2000) onderzochten het verschil tussen 

jongens en meisjes in het onderdrukken van woede en de relatie met depressieve 

gevoelens. Zij vonden dat meisjes meer geneigd waren om woede te onderdrukken maar 

meisjes rapporteerden geen hogere mate van depressieve gevoelens. Dus de relatie 

tussen inwaartse woede en depressie kon hier niet worden bevestigd. Goodwin (2006) 

onderzocht of de manier waarop een persoon omgaat met woede gelinkt is aan de 

waarschijnlijkheid dat men depressie ervaart. Hij heeft deze relatie bij jongeren in een 

niet klinische populatie onderzocht en is tot de vaststelling gekomen dat woede tot meer 

depressieve gevoelens leidt als deze wordt verwerkt op een manier die verband houdt 

met middelengebruik, emotionele factoren en agressieve gedragingen. En tot minder 

depressieve gevoelens als er een fysieke activiteit opvolgt. De onderzoekers vinden dus 

evidentie voor het feit dat depressieve gevoelens kunnen volgen op het ervaren van 

woede. Maar omwille van beperkingen in het onderzoek kunnen we geen sluitende 

conclusies trekken of depressie altijd secundair is tegenover woede en het onderzoek 

kan de onderliggende mechanismen in deze veronderstelde relatie niet verklaren.  

 DiGiuseppe en Tafrate (2007) besluiten dat er in het huidig onderzoek veel 

factoren zijn die definitieve conclusies over de relatie tussen woede en depressie 

tegengaan. Zo is het vaak niet duidelijk of woede als persoonlijkheidstrek of als 

toestand wordt beschouwd. Bij depressie wordt dit onderscheid wel sneller gemaakt. 

Verdriet of depressieve gevoelens ziet men als een toestand en depressie verwijst naar 

een persoonlijkheidstrek. In de praktijk zien we vaak dat woede als een secundaire 

emotie wordt beschouwd maar we mogen er net zoals bij angst niet vanuit gaan dat een 

therapie die gericht is op depressie vanzelf de woede problematiek zal oplossen. 

 

Theorieën over woede 

 In de huidige literatuur rond cognitieve gedragstherapie vinden we verschillende 

theorieën die de link tussen emotie, cognities en gedrag trachten te verklaren. Er lijkt 

nog steeds een tegenstelling te bestaan tussen cognitieve theoretici die stellen dat 
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cognities noodzakelijk zijn in het ontstaan van een emotie en andere theoretici die 

stellen dat er ook een route is naar een emotie zonder dat cognities daarin een rol spelen. 

We beginnen met het meest courant gebruikte model in de cognitieve- gedragstherapie: 

het sociale cognitieve model. 

 Het sociale cognitieve model is in grote lijnen consistent met het 

informatieverwerking model uit de cognitieve psychologie van Dodge. Daarin wordt 

informatieverwerking beschreven in een vijf stappen model (Lochman, 1993). We 

zullen ze hier na elkaar bespreken maar men veronderstelt dat ze in de realiteit vrij snel 

en parallel worden doorlopen met mogelijke feedbacklussen (Lemerise & Arsenio, 

2000). Volgens dit model is het gedrag van een kind functie van een aantal 

opeenvolgende stappen of processen: 1) coderen en interpreteren van sociale stimuli, 2) 

verduidelijken van doelen, 3) construeren van responsen, 4) beslissen welke respons 

men gaat gebruiken en 5) stellen van een gedrag (Crick & Dodge, 1996). Uit onderzoek 

blijkt dat agressieve kinderen moeilijkheden hebben bij elke stap. Vaak hebben ze 

cognitieve vervormingen bij de eerste twee stappen van het model. Ze letten 

bijvoorbeeld meer op vijandige stimuli en gebruiken minder aanwijzingen bij het 

interpreteren van een bepaalde gebeurtenis. Meestal hebben ze cognitieve 

tekortkomingen bij de derde en vierde stap omdat ze minder competente oplossingen 

bedenken voor een probleem. Verder hebben ze vaak ook gedragsmatige 

tekortkomingen bij de vijfde stap (Lochman, 1993). Dit onderscheid kan belangrijke 

gevolgen hebben voor de therapie want bij cognitieve tekortkomingen, dit is een 

afwezig zijn van denken, moet men zich richten op het verrijken van cognitieve en 

gedragsmatige vaardigheden. Bij cognitieve vervormingen zoals foute processen en 

conclusies moeten de reeds bestaande cognitieve en gedragsmatige vaardigheden 

worden aangepast (Sukhodolsky et al., 2004). Er zijn reeds interessante onderzoeken 

gevoerd die het effect van woederegulatie via cognities zijn nagegaan. Uit onderzoek 

van Rottenberg en Gross (2007) blijkt dat een situatie leren herbeoordelen een positieve 

invloed heeft op het subjectieve leed en het vermindert de uiting van een negatieve 

emotie. Verder blijkt uit onderzoek van Rusting en Nolen-Hoeksema (1998) dat 

rumineren over een woede gebeurtenis in tegenstelling tot afleiding ervoor zorgt dat 

woede blijft aanhouden of nog verder wordt versterkt. Ray, Gross en Wilhelm (2008) 

vergeleken de impact van rumineren en herbeoordeling op het ervaren van woede, op 
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fysiologische reacties en op perseveratieve cognities. Zo probeerden ze te achterhalen of 

er een invloed is van de manier waarover men over een situatie nadenkt. Want als 

rumineren en cognitieve herbeoordeling resulteren in hetzelfde effect dan speelt de 

manier van denken over de situatie geen rol. Uit hun resultaten blijkt dat mensen die 

rumineren meer woede ervaren, hogere fysiologische reacties vertonen en voor een 

langere tijd aanhoudende gedachten over de situatie hebben in vergelijking met de 

mensen die de situatie herbeoordelen.  

In het sociaal cognitieve model kijkt men niet alleen naar cognities maar houdt men ook 

rekening met contingenties van gedrag. Vaak wordt woede immers bekrachtigd omdat 

woede die naar buiten is gericht ertoe kan leiden dat andermans gedrag verandert 

(Kassinove & Sukhodolsky, 1995). De gevolgen van een gedrag zullen dan bepalen of 

een gedrag opnieuw zal worden gesteld. Daarom is het belangrijk om de gevolgen van 

een gedrag te benadrukken en te proberen om ook de contingenties in de omgeving te 

veranderen (Lochman, 1993).  

In welke mate zijn cognities nu oorzakelijke factoren in het ontstaan van woede? 

 Algemeen kunnen we stellen dat cognitieve psychologen van mening zijn dat 

cognities en beoordelingen noodzakelijke en oorzakelijke factoren zijn in het ontstaan 

van woede. Volgens hen kan eenzelfde situatie bij mensen verschillende emoties met 

een andere intensiteit opwekken omdat ze de situatie anders beoordelen (Siemer, Mauss 

& Gross, 2007). Meer in detail stelt men dat een situatie waargenomen wordt aan de 

hand van sensoriele perceptie, dit leidt tot verhoogde arousal in fysiologische en 

psychologische systemen. De arousal triggert op zijn beurt bepaalde cognitieve 

beoordelingsprocessen die dan invloed hebben op de subjectieve emotionele beleving. 

Cognitieve beoordelingsprocessen worden gevormd door biologische constituties en 

ervaringen en kunnen dan ook leiden tot verkeerde beoordelingen over de omgeving 

(Cox & Harrison, 2008). Maar in de literatuur is er geen overeenstemming over het 

niveau waarop cognities een rol spelen in de ontwikkeling van een emotie en uit 

onderzoek is reeds gebleken dat mensen ook verhoogde woede gevoelens rapporteren 

bij het zien van kwade gezichten die sublimaal werden gerepresenteerd. Dit gaat in 

tegen de idee dat een emotie altijd wordt gevormd door middel van cognities (Cox & 

Harrison, 2008).  
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 Met de ontwikkeling van het neo-associationistische analyse model van 

Berkowitz (Berkowitz, 1990) en het model van Power en Dalgleish (1999) dat 

ondersteund wordt door evidentie uit neurologisch onderzoek proberen onderzoekers 

het debat rond de invloed van cognitie op emotie een nieuwe wending te geven. 

Volgens deze modellen moeten we afstappen van de idee dat cognitie en emotie elkaar 

sequentieel zouden opvolgen. De relatie is volgens hen meer complex en vindt op 

meerdere niveaus plaats. Zo zijn er twee routes die kunnen leiden tot een emotie. Een 

automatische directe route en een tragere cognitieve route.  

 Berkowitz (1990) beschrijft in zijn neo-associationistische analyse model (CNA) 

het idee dat cognitieve, affectieve, fysiologische en gedragsmatige responsen associatief 

samen hangen. Volgens Berkowitz kan een onplezierige situatie een negatief affect 

opwekken. Dit negatief affect hangt associatief samen met specifieke gevoelens, 

gedachten, herinneringen en ook met bepaalde fysiologische en motorische reacties. Bij 

iedere persoon zullen deze associaties anders zijn. Het negatief affect en zijn associaties 

hangen samen met twee soorten responsen namelijk een flight respons en een fight 

respons. Als de flight respons de sterkste is, zal men voornamelijk angst ervaren. Indien 

de fight respons de sterkste is, zal men voornamelijk woede ervaren. De neiging om met 

een bepaalde respons te reageren is afhankelijk van genetische, aangeleerde en 

situationele factoren. Na het triggeren van de flight of fight respons kunnen er hogere 

cognitieve verwerkingsprocessen plaatsvinden waardoor de oorspronkelijke basis 

ervaring verder wordt geëlaboreerd. Op die manier kunnen er ook meer complexe 

emotionele ervaringen ontstaan zoals depressie en verdriet. Want tijdens die secundaire 

elaboratie gaat men immers nadenken over de mogelijke oorzaken van de arousal, de 

mogelijke gevolgen en doelen van een actie en de ideeën en herinneringen die er bij hen 

opkomen. Die hogere orde verwerking processen hoeven echter niet altijd plaats te 

vinden. Zo kan een persoon niet gemotiveerd zijn en het niet nodig vinden om dieper na 

te denken over een bepaalde situatie. In een later artikel stellen Berkowitz en Harmon-

Jones (2004) dan ook dat secundaire beoordelingen een versterkend effect kunnen 

hebben op woede maar ze zijn echter niet noodzakelijk om woede op te wekken, het 

negatieve affect is dat volgens hen wel. 

 Edmondson en Conger (1996) bespreken de gevolgen van het neo- 

associanistische model op de behandeling van woede. Aangezien de fysiologische-, 
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affectieve-, gedrag-, en cognitieve componenten associatief zijn verbonden zullen ze 

ook worden opgewekt bij de beoordeling van een stimulus. De behandeling kan zich 

dan ook richten op het associëren van woede uitlokkende stimuli met minder intense 

negatieve affecten, rationele cognities, lagere fysiologische arousal en rustige adaptieve 

gedragingen. Volgens hen is het belangrijk dat je de vier componenten en hun 

antecedenten onderzoekt. Want als je één component verandert kan je ook andere 

componenten beïnvloeden. Ze stellen dan ook dat je gedrag niet los kan zien van de 

woede ervaring. 

 DiGiuseppe en Tafrate (2007) beschrijven het model van Power en Dalgleish 

(1999) waarin men twee wegen onderscheidt die naar woede kunnen leiden. Dit model 

is in overeenstemming met het CNA model van Berkowitz. De eerste weg tot een 

emotie is automatisch, inflexibel en modulair. Er is weinig aandacht of bewustzijn 

nodig en er wordt gebruik gemaakt van parallelle processen. Het is een automatische 

weg die men moeilijk kan beïnvloeden. Het tweede pad is trager, meer flexibel, werkt 

sequentieel en is afhankelijk van hogere niveau structuren. Er is meer aandacht en 

bewustzijn voor nodig om via deze weg een emotie op te wekken. De eerste zou meer 

volgens geconditioneerde processen werken met connecties in de subcorticale cortex, de 

tweede zou meer berusten op hogere mentale processen en is gemakkelijker te 

beïnvloeden. Verder kan het ook voorkomen dat een emotie die eerst werd opgewekt via 

de langere cognitieve weg na veelvuldige herhaling via de kortere directe weg zal 

worden opgewekt. Dit is belangrijk met het oog op overleven waar een snelle reactie 

soms nodig is. Volgens DiGiuseppe en Tafrate (2007) zou deze theorie kunnen 

verklaren waarom we soms simultaan twee emoties voelen bij eenzelfde gebeurtenis. 

Verder heeft het interessante implicaties voor de behandeling aangezien de route tot de 

emotie bepaalt hoe we deze emotie moeten behandelen. Bij de éne gebruiken we 

bijvoorbeeld meer exposure technieken en relaxatie gebaseerd op conditionerings 

principes en bij de andere gebruiken we meer cognitieve herstructurering. De vraag is 

echter hoe je kunt meten welke route iemand voornamelijk gebruikt en wanneer hij die 

gebruikt. Bij de automatische route kunnen relaxatie en exposure volgens ons een 

invloed hebben op de intensiteit van de woede ervaring maar ze kunnen de activatie of 

frequentie van woede ervaringen nauwelijks tegengaan. Bij de tragere route waar 
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emoties worden gevormd via cognitieve verwerking zou het misschien wel mogelijk 

zijn om activatie te voorkomen via cognitieve herstructurering.  

 Aanvullend op vorige theorieën bespreken we een neuronale kijk op woede. 

Volgens Mayne en Ambrose (1999) zijn er hersencentra in de amygdala die 

verantwoordelijk zijn voor woede verwerking. Schade aan deze centra resulteren in een 

onvermogen om woede te herkennen en om woede te ervaren en te uiten. De amygdala 

reageert op bepaalde kenmerken in de stroom van informatie zoals nieuwheid, 

aangenaamheid en controleerbaarheid van de stimuli. De manier waarop de amygdala 

informatie verwerkt is primitief dus het is mogelijk dat woede bij een verkeerde situatie 

wordt opgewekt en de persoon niet weet waarom hij kwaad is. Uit onderzoek rond basis 

emotionele verwerking blijkt dat emotionele reacties kunnen voorkomen vooraleer er 

hogere cognitieve verwerking plaats heeft gevonden. Als een emotie is geactiveerd dan 

begint er een fijn reguleringsproces. Het individu gaat zich richten op stimuli die uit de 

omgeving komen om zo de oorzaak van de emotie te proberen achterhalen. Dan gaat er 

feedback van de percepties, gedachten, gedragingen terug naar de amygdala die 

functioneert als een rheostaat en die ervoor kan zorgen dat de emotie toeneemt of juist 

wordt gedempt. Stimuli die een emotie initiëren en reguleren kunnen ook van binnenuit 

komen. Volgens Mayne en Ambrose (1999) kunnen therapeuten helpen om woede 

activatie tegen te gaan (mediatie) of om woede te leren reguleren (moderatie). Bij de 

eerste moeten er in de hersenen nieuwe neuronale paden worden aangemaakt die dan de 

nieuwe geprefereerde routes worden. De oude paden blijven echter ook aanwezig en het 

is niet gemakkelijk om dit affectieve netwerk te veranderen. Er is veel tijd en herhaling 

voor nodig. En als een stimulus zeer sterk is, is het hoogstwaarschijnlijk dat een oud pad 

terug gebruikt zal worden. Daarom is het gemakkelijker om woede te leren reguleren in 

plaats van te voorkomen door het controleren van gedachten, arousal en gedragingen 

(Mayne & Ambrose, 1999). We gaan na welke technieken hiervoor worden gebruikt in 

de cognitieve gedragstherapie. 

 

Cognitieve- gedragstherapie (CBT) 

 Volgens Kendall (1993) is cognitieve gedragstherapie (CBT) één van de meest 

onderzochte benaderingen voor psychologische problemen bij kinderen en 

adolescenten. Uit onderzoek blijkt dat CBT succesvol wordt toegepast bij een grote 
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waaier van internaliserende en externaliserende problemen. Cognitieve gedragstherapie 

vindt zijn oorsprong in de sociale leer theorie en informatieverwerkingsmodellen. 

Psychologische problemen zijn volgens deze reeds besproken modellen het gevolg van 

gedragsmatige en cognitieve antecedenten. In het toepassen van CBT vinden we echter 

ook steeds meer aandacht voor emotionele factoren en ontwikkelingsfactoren. Een 

belangrijk therapiedoel bij CBT is het wijzigen van bestaande cognities of het 

ontwikkelen van nieuwe waarbij deze worden ingeoefend in de realiteit om op die 

manier veranderingen in gedachten, gevoelens en gedragingen te bewerkstelligen. 

Verder leert men zijn emoties te reguleren door oog te hebben voor aandachts-

mechanismen, toenadering- of terugtrek gedrag en cognitieve factoren (Lemerise & 

Arsenio, 2000). Veelgebruikte behandeltechnieken bij CBT zijn affectieve educatie, 

relaxatie training, probleem oplossingsvaardigheden, cognitieve herstructurering,  

contingent bekrachtigen, modeling en inoefenen van nieuwe vaardigheden via rolspelen. 

Voor een gedetailleerde bespreking van deze technieken verwijzen we naar Southam-

Gerow en Kendall (2000) en Gorenstein, Tager, Shapiro, Monk en Sloan (2007). 

 Het aanleren van nieuwe cognitieve en gedragsmatige responsen gebeurt vaak in 

combinatie met exposure aan de woede ervaring. Volgens DiGiuseppe en Tafrate (2007) 

vindt deze techniek zijn oorsprong in de behandeling van angst. De idee is dat bij een 

trauma alle kennis van de stimuli en respons wordt opgenomen in een angst-geheugen-

structuur. In de behandeling gaat men de cliënt bloot stellen aan de stimulus (imaginair 

of levendig) zodat de angst-geheugen structuur wordt opgewekt. Men probeert het 

angstgevoel voor een lange tijd aan te houden totdat er habituatie optreedt en de arousal 

daalt. Op die manier leert men dat de stimulus wordt geassocieerd met een lagere 

arousal en dit leereffect zou in de volgende sessie persisteren door het optreden van een 

lagere angst bij de stimulus. DiGiuseppe en Tafrate (2007) stellen dat uit verschillende 

onderzoeken blijkt dat exposure ook kan helpen om woede te doen dalen. Maar niet alle 

onderzoeken geven dezelfde consistente resultaten. Zo blijkt uit een onderzoek dat de 

instructie om meer woede op te wekken juist zorgt voor een slechter therapie resultaat. 

Maar in een ander onderzoek vindt men dat relaxatie in combinatie met imaginaire 

exposure meer effectief is dan alleen relaxatie. Meer onderzoek naar onderliggende 

mechanismen is dus zeker nodig om te achterhalen welke manier de meeste geschikte is 

om exposure toe te passen bij cliënten met woede problemen.  
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Overzicht van meta-analyses 

 Er zijn reeds verschillende meta-analyses uitgevoerd die het effect van een 

behandeling op woede problemen zijn nagegaan. We zullen ze kort overlopen.   

 Edmondson en Congers (1996) onderzochten in hun meta-analyse het effect van 

verschillende behandelingen op woede bij volwassenen. Interessant hierbij is dat ze het 

effect van verschillende behandelingen op de affectieve en fysiologische component van 

woede zijn nagegaan en op de gedragingen die met woede zijn geassocieerd. Ze hebben 

ook een onderscheid gemaakt tussen verschillende informanten die het effect 

rapporteren. Uit hun resultaten blijkt dat alle behandelingen (relaxatie, cognitieve 

technieken, cognitieve relaxatie, sociale vaardigheidstraining en een combinatie van 

therapeutische technieken) een positief effect hebben op woede ervaring waarbij 

relaxatie resulteerde in het grootste effect. Verder heeft een sociale vaardigheidstraining 

een groter positief effect op woede gedrag bij zelfrapportage en observatie metingen dan 

een cognitieve behandeling. Het effect van een behandeling op de fysiologische 

component is verschillend bij zelfrapportage en observatie. Zo resulteert relaxatie in een 

groot effect bij zelfrapportage maar niet bij observatie. En cognitieve behandeling heeft 

een groot effect bij observatie maar niet bij zelfrapportage. Deze bevindingen wijzen er 

dus op dat het aan te raden is om in onderzoek gebruik te maken van verschillende 

informanten. In deze meta-analyse is er geen cognitieve dimensie als uitkomstvariabele 

opgenomen omdat die in geen enkele onderzoek werd gebruikt. Volgens de 

onderzoekers is dit belangrijk om in het achterhoofd te houden want als men het effect 

van cognitieve therapie meet met een woede ervaring vragenlijst, dan weet men niet of 

de onderliggende cognitieve processen zijn veranderd. De onderzoekers stellen dat je uit 

hun resultaten kan besluiten dat je verschillende behandelingen moet toepassen bij 

verschillende woede problemen. Een sociale vaardigheidstraining is het meeste geschikt 

bij mensen die problemen ervaren bij het uiten van woede. Relaxatie en cognitieve 

relaxatie zouden dan eerder gericht zijn op mensen die hun woede ervaring heel intens 

ervaren en sterke fysiologische arousal rapporteren. Nadelig aan deze meta-analyse is 

wel dat er maar 19 studies werden opgenomen.  

 Beck and Fernandez (1998) onderzochten in hun meta-analyse het effect van 

cognitieve gedragstherapie bij volwassenen en kinderen, met de nadruk op studies bij 
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volwassenen. In hun onderzoek werden 50 studies opgenomen waarin een combinatie 

van cognitieve en gedragsmatige therapeutische technieken werden gebruikt. Zij vonden 

een gewogen gemiddelde effectgrootte van 0,70 wat aantoont dat er moderate effecten 

zijn van CBT die niet berusten op toeval. Er zijn echter verschillende beperkingen aan 

deze meta-analyse. Zo weten we niet in welke mate het effect te wijten is aan de 

cognitieve of gedragsmatige technieken. En er werd in tegenstelling tot het onderzoek 

van Edmondson en Congers (1996) ook geen onderscheid gemaakt tussen het effect van 

CBT op de verschillende componenten van woede. En niet in alle opgenomen studies is 

er sprake van een controle groep.  

 Sukhodolsky, Kassinove en Gorman (2004) onderzochten in hun meta-analyse 

het effect van CBT op woede bij kinderen en adolescenten tussen 6 en 18 jaar. We 

zullen deze meta-analyse hieronder uitgebreid bespreken aangezien ze op dit moment de 

enige is die dit effect uitsluitend bij kinderen en adolescenten heeft bestudeerd. De 

onderzoekers stellen drie doelen voorop. Ze gaan de algemene effect grootte van CBT 

of woede gerelateerde problemen bij kinderen na. Verder vergelijken ze de effecten 

tussen de verschillende therapietechnieken. En gaan ze de effecten van CBT op 

verschillende uitkomstdomeinen i.v.m. woede na. In hun meta-analyse maken ze dus 

een onderscheid tussen verschillende CBT technieken en tussen de verschillende 

elementen van het woede construct waar de behandeling op was gericht. Zo komen ze 

tot de volgende classificatie van CBT technieken: 1) Het ontwikkelen van (sociale) 

vaardigheden die men aanleert via modeling en het inoefenen van gewenst gedrag. Deze 

technieken zijn voornamelijk gericht op de gedragscomponent van woede waarbij men 

kinderen behandelt die hun woede op een problematische manier uiten. 2) Het geven 

van educatie over emoties. Deze techniek richt zich op kinderen die hun woede ervaring 

inhiberen waarbij men leert om emoties te identificeren, zichzelf te observeren en 

relaxatie responsen te gebruiken. Men werkt hier dus op de affectieve en fysiologische 

component. 3) Probleem oplossend denken. Deze techniek is gericht op cognitieve 

tekorten en vervormingen, kortom de cognitieve component. Er wordt gebruik gemaakt 

van attributie training, zelf instructie en consequent leren denken. 4) Een eclectische, 

multicomponenten groep. Onder deze categorie vallen de studies die meerdere 

technieken gebruiken en die twee of meer componenten rond woede trachten te 

veranderen. Er worden vijf uitkomstdomeinen i.v.m. woede onderscheiden: 1) het 
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ervaren van woede door het nagaan van de intensiteit van de arousal, 2) mate van 

fysieke agressie, 3) sociale cognities, 4) zelf controle, 5) sociale vaardigheden. 

Volgende resultaten worden bekomen: 

De algemene effect grootte bedraagt 0,67 en bevindt zich in de medium range. De 

onderzoekers besluiten dat CBT een effectieve behandeling is voor woede gerelateerde 

problemen bij jongeren en dat zijn effecten vergelijkbaar zijn met effecten van 

psychotherapie in het algemeen. Uit het onderzoek blijkt verder dat het aanleren van 

vaardigheden en therapie in de eclectische groep resulteren in een hogere effect grootte 

in vergelijking met educatie over emoties. Maar vergelijkingen tussen alle andere 

behandelingstypes toonden geen significant verschil in effect grootte. Dus interventies 

die gericht zijn op de gedragscomponent en interventies die uitsluitend gericht zijn op 

de cognitieve component leverden een vergelijkbaar resultaat op. Opmerkelijk is ook 

dat men geen significant verschil vond tussen de vier verschillende behandelingen 

binnen de verschillende domeinen van het woede construct. Zo heeft het aanleren van 

vaardigheden een gelijkaardig effect op fysieke agressie, het ervaren van woede en op 

sociale vaardigheden. Een kwalitatieve (visuele) inspectie toonde volgens de onder-

zoekers wel verschillende zaken aan. Volgens deze visuele methode zou het aanleren 

van sociale vaardigheden en therapie in de eclectische groep resulteren in een hogere 

effectgrootte in vergelijking met emotie educatie en probleem oplossend denken. De 

onderzoekers besluiten dat hun resultaten dan ook suggereren dat therapieën die gericht 

zijn op het aanleren van gedragingen meer effectief zijn dan therapieën die gericht zijn 

op cognities en educatie over emoties. We mogen echter niet vergeten dat er geen 

statistisch significant verschil gevonden werd in effect grootte tussen de cognitieve 

therapie en andere therapieën. Interventies die gericht zijn op de gedragscomponent en 

interventies die uitsluitend gericht zijn op de cognitieve component leverden een 

vergelijkbaar resultaat op. 

 Het is moeilijk om conclusies uit de resultaten van deze meta-analyse te trekken. 

Is er werkelijk geen verschil tussen therapieën die zich richten op cognities en 

therapieën die zicht richten op het aanleren van gedragingen? Hebben ze beiden een 

gelijkaardig effect op de affectieve, cognitieve en fysiologische component van woede? 

Of zijn er andere factoren die kunnen verklaren waarom er geen significante verschillen 

worden gevonden tussen de effecten van verschillende therapieën? Kunnen we een 

 25  



 

verklaring vinden in de wijze waarop woede in studies over CBT bij kinderen wordt 

gedefinieerd en gediagnosticeerd? En welke criteria worden er gehanteerd om te kunnen 

spreken van disfunctionele woede?  
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Methode 

 

Onderzoeksvraag: Welk effect heeft cognitieve gedragsmatige therapie op de 

affectieve, cognitieve en fysiologische component van woede bij kinderen en 

adolescenten? 

  

 We gaan in de literatuur op zoek naar studies waarin men het effect van CBT op 

het ervaren van woede bij kinderen en adolescenten is nagegaan. We richten ons dus 

hoofdzakelijk op studies die het effect van cognitieve gedragsmatige therapie op de 

affectieve, cognitieve en fysiologische component nagaan en niet zozeer op agressie en 

andere gedragsmatige uitkomsten. We gaan ook na op welke manier woede wordt 

gedefinieerd, welke componenten van woede worden opgenomen in de definitie en hoe 

disfunctionele woede wordt gediagnosticeerd. Studies die uitgevoerd werden in een 

psychiatrische setting worden omwille van co-morbiditeit uitgesloten.  

 

  

 Relevante studies werden opgespoord via de databanken PubMed en Web of 

Science. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van de sleutelwoorden: ‘anger control’, 

‘anger management’ en ‘anger treatment’ ‘cognitive-behavioral therapy’, ‘children’, 

‘youth’. We hebben de referentielijsten van de gevonden literatuur systematisch 

doorlopen om op deze wijze ook andere relevante studies op de sporen. De gevonden 

studies werden beoordeeld op hun methodologische kwaliteit en dienden aan volgende 

vereisten te voldoen: gedetailleerde beschrijving van de steekproef, procedure en 

therapie, opzet met controlegroep, bij voorkeur met randomisatie. 
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Resultaten 

 Tijdens het opzoeken van relevante literatuur valt het op dat er veel studies 

aanwezig zijn waarin het effect van CBT op agressie en andere gedragingen werd 

onderzocht. Er is echter zeer weinig onderzoek waarin het effect van CBT op woede (de 

affectieve, cognitieve en fysiologische component) werd onderzocht bij kinderen en 

adolescenten. We vonden slechts vier studies die min of meer aan onze voorwaarden 

voldeden. We bespreken eerst twee studies waarin men het algemene effect van CBT op 

bepaalde componenten van woede nagaat. Daarna volgen twee studies waarin men het 

effect van cognitieve en gedragsmatige technieken op woede apart heeft bestudeerd. 

  

 In het onderzoek van Feindler, Marriott en Iwata (1984) werden 36 adolescenten 

met een gemiddelde leeftijd van 13,8 jaar opgenomen. Als inclusiecriterium gebruikte 

men de gegevens uit het schooldossier een keek men naar de mate van verstoring in de 

klas of gemeenschap. De helft van de groep werd bij toeval toegewezen aan een 

controleconditie. De andere helft kregen gedurende tien weken elke week een therapie 

sessie van 50 minuten. Voor en na de studie werden bij iedere adolescent volgende 

testen afgenomen: Means–Ends Problem Solving Inventory, Locus of Control Scale for 

Children en de Matching Familiar Figures Test. Bij leerkrachten werd de Self Control 

Rating Scale afgenomen. De onderzoekers verklaren dit gebruik van meetinstrumenten 

door te stellen dat uit vorig onderzoek is gebleken dat deze metingen gerelateerd zijn 

aan impulsiviteit, sociale cognities, probleem oplossende vaardigheden en perceptie van 

zelfcontrole. Maar ze geven niet aan in welke mate deze metingen psychometrisch 

valide zijn en welk component van woede ze nu juist met welke test willen meten. De 

therapie bestond uit cognitieve en gedragsmatige technieken en relaxatie. Positief aan 

dit onderzoek is dat de therapie goed werd omschreven. Uit de resultaten blijkt dat er 

enkel een significant verschil werd gevonden tegenover de controle groep bij het 

vergelijken van de Self Controle Rating Scale door leerkrachten. Waarbij de leer-

krachten een positieve verandering zagen in zelfcontrole bij de therapie groep. Alle 

andere metingen toonden geen significant verschil aan met de controle groep. Volgens 

deze studie heeft CBT dus enkel een effect op het gedrag gerapporteerd door een 

leerkracht. We weten echter niet welke therapeutische techniek voor deze verandering 

heeft gezorgd. Een groot nadeel aan dit onderzoek is dat er geen duidelijke omschrijving 
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van woede is opgenomen wat volgens ons ook resulteerde in een ondoordachte keuze 

van de meetinstrumenten. Men richt zich op de cognitieve component en vergeet de 

affectieve component. Misschien zagen de jongens wel zelf verbetering in het ervaren 

van woede en de mate van zelfcontrole maar aangezien dit niet werd bevraagd, weten 

we dit niet. Disfunctionele woede werd bepaald aan de hand van het school dossier 

waarbij het gedrag centraal stond. Er is ook geen follow-up onderzoek uitgevoerd dus 

we weten niet in welke mate deze beperkte resultaten blijven duren. En aangezien er 

enkel jongens in het onderzoek werden opgenomen, kunnen we de resultaten misschien 

niet generaliseren naar meisjes. 

  

 In de studie van Sukholdosky, Solomon en Perine (2000) onderzocht men de 

effecten van een CBT therapie op de ervaring en expressie van woede bij kinderen. Er 

deden 33 schooljongens mee tussen 9 en 11. De deelnemers werden geselecteerd via 

verwijzingen van leerkrachten over jongens met woede gerelateerde problemen. De 

jongens werden op toevallige wijze verdeeld over een therapieconditie en een 

controleconditie. Er werden twee zelfrapportage vragenlijsten afgenomen bij de jongens 

en één bij de leerkracht. Bij de jongens nam men de korte versie van de Children’s 

Inventory of Anger af, deze meet de intensiteit van woede. En de Pediatric Anger 

Expression Scale waarin men vier manieren van woede expressie nagaat: de frequentie 

waarmee woede openlijk wordt getoond, de frequentie waarmee woede uitingen worden 

gecontroleerd, de neiging om woede te onderdrukken en de mate waarin men zich 

bewust is van woede gevoelens. De leerkrachten vulden de Teacher Rating Scale in 

waarin men peilt naar problematische gedragingen. Alle testen werden voor en na de 

studie afgenomen. Alle jongens volgden tien sessies van 40 minuten. In de 

controlegroep speelde men dan allerlei gezelschapspelletjes. Op die manier kon men 

controleren voor de rol van aandacht van de therapeut, interactie met leeftijdsgenoten en 

bekrachtiging van aangepaste gedragingen. De interventietechnieken in de therapie 

groep bestonden uit affectieve educatie, het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden 

en het aanleren van gewenst gedrag via rollenspelen en modeling. In de resultaten vond 

men een significant verschil tussen de twee condities in de rapportage van leerkrachten. 

Leerlingen uit de therapieconditie uitten minder woede en stelden minder 

problematische gedragingen in vergelijking met de controle conditie. Bij de 
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zelfrapportage metingen vond men ook één significant verschil tussen de twee condities. 

Jongens in de therapiegroep probeerden meer om hun woede uitingen te controleren. 

Maar er werden verder geen significante verschillen gevonden in andere metingen i.v.m. 

het ervaren van woede, de frequentie waarmee woede openlijk wordt getoond, de mate 

waarin men zich bewust is van woede gevoelens en de neiging om woede te 

onderdrukken. Volgens de onderzoekers tonen de resultaten aan dat veranderingen in 

gedrag (gerapporteerd door leerkrachten) niet gerelateerd moeten zijn aan 

veranderingen in het ervaren van woede. En ze suggereren dat het ontbreken van 

effecten op het ervaren van woede misschien aantonen dat de kinderen te jong waren 

voor cognitieve therapie. Maar aangezien er geen metingen i.v.m. de cognitieve com-

ponent zijn opgenomen kunnen we hier moeilijk sluitende uitspraken over doen. Verder 

is de steekproef klein waardoor kleine veranderingen misschien niet worden opgemerkt.  

Positief is wel dat de onderzoekers een duidelijke definitie van woede geven maar het is 

jammer dat ze dit niet volledig hebben doorgetrokken naar hun onderzoek. Zo werd de 

cognitieve component niet opgenomen in de metingen en disfunctionele woede werd 

bepaald door bevraging van leerkrachten waarbij men zich dus enkel richt op 

problematische gedragingen.  

 

 Aan het onderzoek van Deffenbacher, Lynch, Oetting en Kemper (1996) namen 

126 adolescenten (63 jongens, 57 meisjes) deel. Alle adolescenten die in het hoogste 

percentiel scoorden van de Trait Anger Scale werden volgens toeval verdeeld over drie 

condities. Het inclusiecriterium was dus gebaseerd op de frequentie en intensiteit van 

woede ervaringen. De éne groep kreeg een sociale vaardigheidstraining, de andere 

groep kreeg een cognitieve-relaxatietraining en nog een andere groep fungeerde als 

controleconditie. In de cognitieve-relaxatietraining werden relaxatieoefeningen, 

cognitieve herstructurering en zelfinstructie aangeleerd via het oproepen van een 

imaginaire woede situatie. Deze training was er voornamelijk op gericht om woede te 

leren voorkomen. In de sociale vaardigheidstraining werden positieve sociale 

vaardigheden aangeleerd om zo goed mogelijk met woede situaties te leren omgaan. In 

beide groepen vonden er negen sessies van 45 minuten plaats. Vervolgens werd het 

effect van de twee therapieën onderzocht op woede, de expressie van woede, angst, 

depressie en op afwijkend gedrag en alcohol gebruik. We zullen hieronder enkel de 
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resultaten i.v.m. woede en de uiting van woede bespreken. Woede werd in alle drie de 

condities voor en na de studie gemeten met de Trait Anger Scale waarbij men de 

frequentie en de intensiteit van woede nagaat. De Anger Rating Scale is een 

zelfrapportage lijst die de frequentie nagaat waarmee kinderen woede gerelateerde 

gedragingen vertonen. En de Anger Expression Inventory meet de wijze waarop men 

met woede omgaat. Verder werd er gevraagd om drie situaties te beschrijven waarbij 

men intense woede had ervaren.  

Uit de resultaten bleek dat beide therapieën een significant effect hadden tegenover de 

controlegroep op bijna alle uitkomstvariabelen, behalve op woede suppressie. Zo 

resulteerden beide therapieën in een lagere score op het ervaren van woede, in minder 

negatieve expressie van woede naar anderen en in grotere controle over woede. Bij het 

vergelijken van de resultaten van de cognitieve relaxatie training tegenover de sociale 

vaardigheidstraining bleek dat de eerste effectiever was in het verminderen van 

algemeen afwijkend gedrag en afwijkend gedrag op school. Maar op alle andere 

uitkomstvariabelen verschilden de twee therapievormen niet significant van elkaar. 

Positief aan deze studie is dat er gebruik werd gemaakt van een grote steekproef en dat 

de gebruikte therapie duidelijk werd omschreven. Woede werd ook gedefinieerd als een 

verhoogde cognitieve, emotionele en fysiologische arousal en het inclusiecriterium voor 

de studie was gebaseerd op de intensiteit en frequentie van de woede ervaring. De 

nadelen aan deze studie zijn het ontbreken van follow-up gegevens en metingen die 

enkel gebaseerd zijn op zelfrapportage. De cognitieve component van woede werd ook 

niet gemeten. Verder geven de onderzoekers ook geen verklaring voor het feit dat beide 

therapievormen dezelfde effecten hebben. Ze geven geen veronderstelde mechanismen 

die hun bevindingen kunnen verklaren.  

 

 In het onderzoek van Sukhodolsky, Golub, Stone en Orban (2005) werden 26 

jongens met woede gerelateerde problemen tussen 7 en 11 jaar opgenomen. Via een 

klinisch interview zijn de onderzoekers eerst drie zaken nagegaan: Rapporteren ouders 

en kinderen het ervaren van buitensporige intense woede en het frequent (een paar keer 

per week) uiten van onaangepaste woede, wat leidt tot persoonlijk en interpersoonlijk 

leed? Is er een geschiedenis van fysieke en verbale agressie waardoor men reeds 

tuchtmaatregelen heeft ondervonden op school of in de gemeenschap? Is er een 
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geschiedenis van gedragsproblemen in de thuissituatie die het familiaal functioneren, 

hindert en die al aanwezig is gedurende zes maanden? Als deze drie zaken aanwezig 

waren dan werd men toegelaten tot het programma.  

Vervolgens werden er zowel bij de ouders als de kinderen verschillende vragenlijsten 

afgenomen. Bij de ouders werden er drie schalen van de Behavioral Assessment System 

For Children gebruikt, namelijk de agressie schaal, gedragsproblemen schaal en de 

sociale vaardigheidsschaal. Bij de kinderen werden volgende testen afgenomen: de 

Childrens Inventory of Anger, deze meet de intensiteit van woede bij hypothetische 

gebeurtenissen. En de Pediatric Anger Expression Inventory waarbij men de frequentie 

van onaangepast woede uiting en de frequentie van aangepaste vaardigheden om met de 

situatie om te gaan, nagaat. Met de Hostile Interview Scale gaat men na in welke mate 

men de neiging heeft om ambigue situaties te interpreteren op een vijandige manier. 

Met de Social Problem Solving Measure gaat men na welke oplossingstrategieën 

iemand hanteert: agressieve, passieve of competente. En met de Interpersonal Relations 

Scale meet men de perceptie van het hebben van goede sociale relaties en 

vriendschappen met leeftijdsgenoten. Al deze vragenlijsten werden voor en na de 

therapie afgenomen. Interessant aan deze diagnostiek is dat de onderzoekers zijn 

vertrokken van een duidelijke omschrijving van woede met een affectieve en cognitieve 

component. En waarbij er ook werd gekeken naar bijhorende gedragingen. Deze drie 

factoren vinden we ook terug in de evaluatie metingen en voor elke meting werden de 

psychometrische eigenschappen beschreven.  

De kinderen werden volgens toeval verdeeld over twee therapiecondities. De éne 

bestond uit een sociale vaardigheidstraining en de andere was een training in het 

probleem oplossend denken. Uit de resultaten blijkt dat beide therapieën zinvol zijn. In 

de sociale vaardigheidconditie verbeteren de kinderen op 8 van de 10 metingen (niet op 

woede ervaring en vijandige attributie). Bij de probleem oplossend denken conditie is er 

een verbetering op 6 van de 10 metingen (niet op sociale vaardigheden, woede ervaring, 

woede controle en relaties met leeftijdsgenoten). Als we de twee therapieën met elkaar 

vergelijken dan blijkt dat kinderen na de sociale vaardigheidstraining significant meer 

verbetering rapporteerden op metingen i.v.m. het controleren van woede tegenover 

kinderen in de andere groep. En kinderen in de probleem oplossende training 

vertoonden een sterkere reductie van vijandige attributie vertekening. Maar bij de 
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andere uitkomstvariabelen vond men geen significante verschillen tussen de twee 

groepen. Zo was er geen verschil in ouder rapportage over verbetering van agressie, 

gedragsproblemen en sociale vaardigheden. En ook niet bij kinderen over de relatie met 

leeftijdsgenoten en de mate waarin men woede ervaart of uit. De resultaten tonen aan 

dat beide therapieën andere effecten hebben op de componenten van woede. Positief aan 

deze studie is dat de sociale vaardigheidstraining uitsluitend bestond uit gedragsmatige 

technieken en de probleem oplossend denken conditie uitsluitend bestond uit cognitieve 

technieken. Nadelig is dat er een kleine steekproef werd gebruikt waarin uitsluitend 

jongens werden opgenomen. Het allergrootste nadeel is echter dat er geen controle 

groep aanwezig was waardoor we niet weten of de effecten het resultaat zijn van de 

therapie of van andere toevallige factoren. De onderzoekers raden verder aan om 

gedurende een langere periode onderzoek te voeren zodat men aan de hand van 

tussenmetingen bepaalde mediatoren kan ontdekken. 
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Discussie 

  

 We zijn deze literatuurstudie begonnen met de definiëring van woede als een 

emotie die bestaat uit een affectieve, fysiologische en cognitieve component met 

bijhorende actietendensen. Gedragingen zoals agressie worden in deze definitie niet 

opgenomen en dienen volgens ons duidelijk te worden onderscheiden van woede. 

Verder is er in de literatuur op dit moment geen overeenstemming over welke 

component noodzakelijk of voldoende is in de definiëring van woede. Volgens de 

prototypische benadering is deze vraag eigenlijk naast de kwestie aangezien woede 

volgens hen niet door iedereen op dezelfde manier wordt begrepen. Er is volgens hen 

geen ultieme definitie die voor iedereen geldend is. Gevolgen voor onderzoek zijn dan 

ook dat woede duidelijk moet worden omschreven en men zicht moet afvragen welke 

component van woede er wordt gemeten. Deze manier van werken lijkt ons, los van het 

feit of woede nu wordt geconceptualiseerd in een definitie of volgens een prototype, 

ideaal. Op die manier kan immers het effect van een therapie op een bepaalde 

component worden nagegaan en kan het ons inzicht verhogen over hoe de componenten 

zich tot elkaar verhouden. In voorliggende literatuurstudie hebben we deze gedachtelijn 

gevolgd en zijn we het effect van cognitieve gedragsmatige therapie op de affectieve, 

cognitieve en fysiologische component van woede bij kinderen en adolescenten 

nagegaan. Meer in detail bekeken we ook de definiëring van woede en gingen we na 

wanneer woede als problematisch werd beschouwd.  

  

 Woede werd in drie studies duidelijk gedefinieerd. Maar alleen in de studie van 

Sukhodolsky en collega’s (2005) was deze definiëring ook bepalend voor de keuze van 

meetinstrumenten waarbij zowel het effect van CBT op de affectieve en de cognitieve 

component van woede werd nagegaan. Het effect op de fysiologische component werd 

in geen enkele studie gemeten. 

  

 Disfunctionele woede werd in twee van de vier studies geoperationaliseerd aan 

de hand van geobserveerde gedragingen van het kind door derden. Gedrag was het enige 

criterium om toegelaten te worden tot deze studies. Dit is eigenlijk bizar want als je het 

zou vergelijken met depressie dan zou er bijvoorbeeld alleen worden gekeken naar 
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terugtrekkingsgedrag zonder de onderliggende gevoelens te bevragen. Op deze manier 

werden dus jongens geselecteerd op basis van gedragsproblemen en niet op basis van 

hoge gerapporteerde woede ervaringen. Dit zou misschien kunnen verklaren waarom er 

in de studie van Sukhodolsky en collega’s (2000) geen effect van therapie op het 

ervaren van woede werd gevonden tegenover de controle groep. Als er initieel al een 

lage intensiteit en frequentie van woede ervaringen bij de therapie groep aanwezig was 

dan kan het effect van therapie op het ervaren van woede ook niet dermate groot zijn 

geweest. In de studie van Deffenbacher en collega’s (1996) werd de frequentie en 

intensiteit van de woede ervaring gebruikt als criterium om opgenomen te worden tot de 

studie. Beide therapieën resulteerden in deze studie wel in een daling van de intensiteit 

en frequentie van woede ervaringen. Misschien is het effect van de therapie in deze 

studie dus groter omdat de steekproef werd geselecteerd aan de hand van hoge intense 

en frequente woede ervaringen. Een andere verklaring kan zijn dat de steekproef in dit 

onderzoek groter is en er dus meer power aanwezig is om kleinere verschillen te 

ontdekken.  

De intensiteit en frequentie van de woede ervaring als inclusiecriterium gebruiken is 

volgens ons beter dan enkel te kijken naar het gedrag maar het is nog te beperkend 

omdat men ook intense woede kan ervaren die niet resulteert in persoonlijk leed en waar 

men wel nog adaptieve gedragingen kan stellen. Het onderzoek van Sukhodolsky en 

collega’s (2005) waar zowel de intensiteit en frequentie van woede en de impact op 

persoonlijk en interpersoonlijk leed werd bevraagd, lijkt ons dan ook het meest 

geschikt. Maar aangezien er geen controle groep werd opgenomen in deze studie 

kunnen we geen uitspraken doen over het effect van therapie op de woede ervaring. 

Disfunctionele woede werd verder in geen enkel onderzoek geoperationaliseerd aan de 

hand van de cognitieve of fysiologische component. 

  

 Als we kijken naar de componenten die werden gebruikt om het effect van CBT 

op woede te meten, valt het op dat het effect op gedrag in alle onderzoeken werd 

onderzocht. Algemeen kunnen we ook besluiten dat CBT een positieve invloed heeft op 

gedragingen die gerelateerd zijn aan woede bij kinderen en adolescenten. De affectieve 

component werd in drie van de vier studies bevraagd en de cognitieve component in 
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twee van de vier studies. Maar alleen in het onderzoek van Sukhodolsky en collega’s 

(2005) werd de cognitieve samen met de affectieve component onderzocht.  

 In drie verschillende studies heeft men het effect op de affectieve component 

onderzocht door de intensiteit en frequentie van de woede ervaring te bevragen. Zoals 

eerder besproken vond men in de studie van Sukhodolsky en collega’s (2000) geen 

significant verschil met de controle groep. In de studie van Deffenbacher en collega’s 

(1996) vond men wel een significant verschil met de controle groep en dit in beide 

therapiegroepen. Maar onderling verschilden de therapiegroepen niet, ze hadden beiden 

een gelijkaardig effect op het ervaren van woede. Net zoals bij de studie van 

Sukhodolsky en collega’s (2005) waar er ook geen verschil werd gevonden tussen de 

therapiegroepen in de intensiteit en frequentie van de woede ervaring. Cognitieve 

therapie en gedragsmatige therapie lijken dus te resulteren in een gelijkaardig effect op 

het ervaren van woede. Hoe kunnen we dit nu verklaren? Kunnen we een verklaring 

vinden in het neo-associationistische analyse model van Berkowitz en Harmon-Jones 

(2004) ? Zij stellen dat een negatief affect wordt opgewekt bij een onplezierige situatie 

en is geassocieerd met specifieke gevoelens, gedachten, herinneringen en ook met 

bepaalde fysiologische en motorische reacties. Het negatieve affect en zijn associaties 

hangen samen met twee soorten responsen namelijk een flight respons en een fight 

respons. Als de fight respons wordt opgewekt ervaart men woede. Daarna kan er een 

secundaire elaboratie plaatsvinden waarbij men gaat nadenken over de mogelijke 

oorzaken van de arousal, de mogelijke gevolgen en doelen van een actie en de ideeën en 

herinneringen die er bij hen opkomen. Een verklaring voor de gelijke effecten bij de 

twee therapieën in het ervaren van woede zou kunnen liggen in het feit dat de 

gedachten, gevoelens en motorische reacties die worden opgewekt bij een negatief 

affect geassocieerd zijn met elkaar. Veranderingen in één component kunnen er volgens 

ons misschien voor zorgen dat heel het netwerk minder sterk wordt geactiveerd en dit 

zou dan kunnen verklaren waarom woede minder intens wordt ervaren. Op die manier 

zouden zowel de cognitieve en gedragsmatige therapie kunnen resulteren in een 

gelijkaardig effect op de intensiteit van de woede ervaring. Maar deze verandering kan 

er volgens ons niet voor zorgen dat de woede ervaring minder frequent wordt 

geactiveerd. Therapie kan volgens onze redenering over dit model de intensiteit van de 
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woede ervaring verminderen omdat het netwerk minder sterk wordt geactiveerd maar 

niet de activatie/frequentie van de associaties in het netwerk tegengaan. 

Verder verwachtten we volgens dit model ook dat cognitieve therapie zou resulteren in 

een groter effect op de intensiteit van de woede ervaring aangezien deze het gebruik van 

secundaire elaboratie processen stimuleert. In de studie van Sukhodolsky en collega’s 

(2005) vond men dat kinderen in de probleemoplossende vaardigheidstraining een 

sterkere reductie hadden op vijandige attributie vertekening tegenover de sociale 

vaardigheidstraining. Dit zou erop kunnen wijzen dat ze meer secundair elaboreren en je 

zou dan verwachten dat dit een invloed zou hebben op een sterkere daling in de 

intensiteit van de woede ervaring tegenover de sociale vaardigheidstraining. De 

resultaten tonen echter een gelijkaardig effect aan op het ervaren van woede. Verder 

onderzoek met een controle groep is wel nodig om te kijken of een verbetering in 

vijandige cognities ook leidt tot een daling in het ervaren van woede tegenover een 

controlegroep.  

 Kunnen we de gelijkaardige effecten op het ervaren van woede misschien 

verklaren aan de hand van het model van Power en Dalgleish (1999) ? In dit model 

beschrijft men twee routes langs dewelke een emotie kan worden geactiveerd. Relaxatie 

en exposure zouden een invloed hebben op de automatische route en cognitieve therapie 

op de tragere route waar emoties worden gevormd via cognitieve verwerking. In het 

onderzoek van Deffenbacher en collega’s (1996) onderzocht men het effect van sociale 

vaardigheidstraining en cognitieve relaxatie op het ervaren van woede. We verwachtten 

dat kinderen in de cognitieve relaxatie training een grotere daling in het ervaren van 

woede zouden rapporteren tegenover de andere groep aangezien men hier zowel de 

directe als de indirecte route aanpakt. Uit de resultaten bleek echter dat er wel een effect 

was op het ervaren van woede tegenover de controlegroep maar men vond geen verschil 

met de sociale vaardigheidstraining. Wij kunnen het gelijkaardige effect op het ervaren 

van woede dus niet verklaren met dit model. 

 

 In twee studies werd het effect van CBT op de cognitieve component nagegaan. 

In de studie van Feindler en collega’s (1984) werd er geen effect van CBT op de 

cognitieve component gevonden. Uit de resultaten van de studie van Sukhodolsky en 

collega’s (2005) bleek dat kinderen uit de probleemoplossende training een sterkere 
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reductie vertoonden op vijandige attributie vertekening dan kinderen uit de sociale 

vaardigheidstraining. Aangezien de twee studies verschillende vragenlijsten gebruikten 

om de cognitieve component te meten, kunnen we ze moeilijk vergelijken. In de studie 

van Sukhodolsky en collega’s (2005) werd er ook geen controle groep opgenomen dus 

conclusies zijn moeilijk te trekken en verder onderzoek is zeker nodig. Desalniettemin 

menen we dat hun onderzoek aansluit bij de reeds besproken studie van Ray, Gross en 

Wilhelm (2008) waaruit blijkt dat een situatie leren herbeoordelen een gunstig effect 

heeft op het ervaren van woede en persoonlijk leed. 

  

 In voorliggende literatuurstudie hebben we het effect van cognitieve 

gedragsmatige therapie op woede bij kinderen en adolescenten onderzocht. Een sterkte 

aan deze studie is dat we uitsluitend gekeken hebben naar het effect van CBT op de 

verschillende componenten van woede en niet naar het bijhorende gedrag. Maar 

tegelijkertijd is dit een nadeel aangezien CBT ook veranderingen in gedrag probeert te 

bewerkstelligen. Een focus op zowel de componenten van woede en bijhorende 

gedragingen zou het plaatje volledig maken. 
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Conclusie 

  

 Een voorlopige conclusie uit deze zeer beperkte reeks van studies lijkt te zijn dat 

cognitieve therapie en gedragstherapie een positief maar gelijkaardig effect hebben op 

het ervaren van woede. We probeerden een verklaring te vinden in het neo 

associationistisch analyse model. Dit model kan volgens ons verklaren waarom 

cognitieve en gedragsmatige therapie resulteren in een gelijkaardig effect op de 

intensiteit van de woede ervaring maar kan volgens ons niet verklaren waarom woede 

minder frequent wordt geactiveerd.  

Sluitende conclusies over de gelijkaardige effecten van cognitieve en gedragstherapie 

op woede bij kinderen en adolescenten kunnen niet worden getrokken aangezien er 

meer onderzoek nodig is waarin alle componenten van woede worden opgenomen. De 

gelijkaardige effecten van cognitieve en gedragstherapie kunnen misschien louter een 

artefact zijn van de methodologie waarin te weinig componenten werden opgenomen. 

Want als je uitsluitend kijkt naar de affectieve component, mis je waarschijnlijk effecten 

op de cognitieve of fysiologische component.  

Toekomstig onderzoek zou moeten vertrekken van een duidelijke definiëring en theorie 

over woede waarop men zich baseert voor het bepalen van disfunctionele woede en het 

uitkiezen van meetinstrumenten die het effect van de therapie zullen nagaan. Het 

opnemen van de affectieve, cognitieve en fysiologische component bij metingen voor, 

tijdens en na de therapie kunnen ons meer inzicht verschaffen in de onderliggende 

mechanismen die resulteren in het effect van een therapie. Op die manier kunnen ze ons  

helpen om in de toekomst een visie over woedestoornissen uit te bouwen.  
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