Feedbackvragen Casus Maya
Vraag 1
Lees hoofdstuk 4 van het Basisboek Opvoedingsvraagstukken.
In dit hoofdstuk wordt een aantal opvoedingsstijlen en grondpatronen in de opvoeding besproken.
Beantwoord de volgende vraag. Voor een correct antwoord is meer dan één keuze mogelijk.
Is de opvoeding van Maya door haar moeder:
a. Een dominante opvoeding
b. Een tolerante opvoeding
c. Een betrokken opvoeding
Vraag 2
Lees hoofdstuk 4 van het Basisboek Opvoedingsvraagstukken.
Maya krijgt van haar vader geen:
a. Dominante opvoeding
b. Warme opvoeding
c. Betrokken opvoeding
Vraag 3
Lees hoofdstuk 3 van het Basisboek Opvoedingsvraagstukken.
In dit hoofdstuk wordt het begrip 'hechting' besproken. Hoe beoordeel jij in het geval van Maya de
gehechtheid met haar moeder?
a. Er is sprake van een veilige gehechtheid.
b. Er is sprake van een angstige gehechtheid.
c. Er is sprake van een ontwijkende gehechtheid.
Vraag 4
Lees de tekst Communicatieve vaardigheden in gesprekken met iemand die angstig is en beantwoord
daarna de vraag.
Is de volgende stelling waar of niet waar?
'Bij een angstig iemand is het belangrijk het gesprek goed te structureren en vooraf aan te kondigen wat de
persoon te wachten staat.'
Waar
Niet waar
Vraag 5
Lees de tekst Communicatieve vaardigheden in gesprekken met iemand die angstig is en beantwoord
daarna de vraag.
Welk(e) van de volgende stellingen is/zijn niet waar? Voor een correct antwoord is meer dan één keuze
mogelijk
a. Een kind van één jaar dat last heeft van scheidingsangst heeft een angststoornis.
b. Sociale angst is een vorm van negatieve faalangst.
Vraag 6
Lees de tekst Posttraumatische stress en beantwoord daarna de vraag. Voor een correct antwoord is meer
dan één keuze mogelijk
Welke kenmerken horen bij een posttraumatische stress?
a. Prikkelbaarheid of slecht slapen, alleen direct na de gebeurtenis
b. Geen belangstelling voor bijzondere activiteiten
c. Herbeleven van de gebeurtenis
d. Bewust opzoeken van situaties of activiteiten die verband houden met de gebeurtenis
e. Na maanden nog woede-aanvallen, nachtmerries, paniekaanvallen
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Vraag 7 (mening/discussie)
Wat is jouw mening over de volgende stelling?
'Om loyaliteitsconflicten te voorkomen zou het aan te raden zijn de behandeling van Maya door Susan te
laten uitvoeren en de gesprekken met haar moeder aan een andere hulpverlener, bijvoorbeeld een
maatschappelijk werker, over te laten.
Typ het antwoord in in het antwoordformulier.
Vraag 8
Lees hoofdstuk 5 van het Basisboek Opvoedingsvraagstukken. Beantwoord daarna de vraag. Voor een
correct antwoord is meer dan één keuze mogelijk
In dit hoofdstuk worden verschillende opvoedingssituaties beschreven. Is er sprake van een:
a. Een gewone opvoedingssituatie
b. Opvoedingsspanning
c. Een opvoedingscrisis
d. Een problematische opvoedingssituatie
Vraag 9
Omdat de problemen zich vooral op school voordoen, zou Maya beter gesprekken kunnen hebben met een
leerlingbegeleider of een schoolmaatschappelijk werker. Eigenlijk is ze onnodig het GGZ-circuit ingeloodst.
Is dit juist?
Ja
Nee
Vraag 10
Lees hoofdstuk 3 van het Basisboek Opvoedingsvraagstukken.
In dit hoofdstuk wordt gesproken over hechting. Is de volgende stelling waar of niet waar?
'Mogelijke oorzaken van angstige gehechtheid zijn overbezorgde ouder en/of ouders die zelf heel angstig
zijn.'
Waar
Niet waar
Vraag 11
In hoofdstuk 5 van het Basisboek Opvoedingsvraagstukken worden verschillende referentiekaders
besproken. Welk referentiekader zou je bij Maya toepassen? Voor een correct antwoord is meer dan één
keuze mogelijk.
a. Pedagogisch
b. Gezinssystemisch
c. Psychiatrisch
d. Medisch
Vraag 12
Lees de tekst Angst bij jongeren en beantwoord daarna de vraag.
Welke angst komt bij jongeren in de puberteit het meest voor?
a. Angst voor jeugdpuistjes
b. Angst dat ze geen relatie vinden
c. Angst buitengesloten te worden
d. Angst voor drukke warenhuizen
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Vraag 13
Lees de tekst Angst bij kinderen en beantwoord de vraag..
Welke kinderen hebben vaak last van negatieve faalangst?
a. Kinderen die slechte cijfers halen
b. Kinderen van wie de ouders streng zijn
c. Kinderen die erg verlegen zijn
d. Kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben
Vraag 14
Lees de tekst Risicofactoren en beantwoord daarna de vraag.
Is de volgende stelling waar of niet waar?
'Positieve levensgebeurtenissen hebben een positieve en negatieve levensgebeurtenissen een negatieve
invloed op ons geestelijk welbevinden.'
Waar
Niet waar
Vraag 15
Waarom is de de stelling van de vorige vraag onjuist?
"Positieve levensgebeurtenissen hebben een positieve en negatieve levensgebeurtenissen een negatieve
invloed op ons geestelijk welbevinden.'
Typ het antwoord in in het antwoordformulier.
Vraag 16
Lees de tekst Risicofactoren en beantwoord de vraag
Welke van de onderstaande situaties is géén risicofactor voor het ontstaan van angst.
a. Kleine vriendenkring
b. Pesten
c. Angstige ouders
d. Verliefdheid
Vraag 17
Lees de tekst Risicofactoren en beantwoord daarna de vraag.
Als moeder en dochter beiden angstig zijn, is er dan altijd sprake van erfelijke aanleg?
a. Ja, want angst zit dan 'in de aard van het beestje'.
b. Ja, in geval van angstige ouders zal het kind een angststoornis ontwikkelen.
c. Nee, angst van het kind kan ook een gevolg zijn van zich spiegelen aan de ouders.
d. Nee, angstproblemen hebben geen erfelijk karakter.
Vraag 18
Lees de tekst Risicofactoren en beantwoord de vraag.
Van welke risicofactoren voor suïcide is sprake bij angstige kinderen? Voor een correct antwoord is meer
dan één keuze mogelijk.
a. Negatieve visie op het leven
b. Gezinsproblemen
c. Weinig steun uit de omgeving
d. Angst de ouders teleur te stellen
Vraag 19
Lees de tekst Suïcide en beantwoord daarna de vraag.
Is de volgende stelling waar of niet waar?
'Angstige kinderen hebben alleen meer kans om suïcide te plegen als ze tegelijkertijd depressief zijn.'
Waar
Niet waar
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Slotvraag
Lees de tekst Wat is angst? en beantwoord daarna de vraag
Is de volgende uitspraak waar of niet waar?
'Maya lijdt aan positieve faalangst.'
Waar
Niet waar
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Antwoorden:
Vraag 1
De juiste mogelijkheden zijn a en c. De opvoeding van Maya door haar moeder is dominant en betrokken.
Vraag 2
Geen van de situaties is hier juist.
Vraag 3
b. Er is sprake van een angstige gehechtheid.
Vraag 4
De stelling is waar.
Vraag 5
Beide uitspraken zijn niet waar.
Vraag 6
C en e zijn goed. Bij posttraumatische stress horen het herbeleven van de gebeurtenis en het na maanden
nog hebben van woede-aanvallen, nachtmerries en paniekaanvallen.
De verschijnselen genoemd onder a treden ook nog na vele maanden op. B is onjuist omdat de betreffende
man of vrouw ook geen belangstelling heeft voor normale zaken. D is onjuist omdat men juist situaties of
activiteiten vermijdt die ermee verband houden.
Vraag 7
Door met meerdere hulpverleners te werken wordt het voor iedere hulpverlener eenvoudiger loyaal aan de
eigen cliënt te blijven.
Vraag 8
C en d zijn juist. Er is sprake van een opvoedingscrisis en een problematische opvoedingssituatie.
Vraag 9
Dit is niet juist. Ze is niet onnodig het GGZ-circuit ingeloodst, want de schoolfobie is niet haar enige
probleem. Ook buiten de schooltijden heeft ze geen contacten meer met leeftijdgenoten.
Vraag 10
De stelling is waar.
.
Vraag 11
A en b zijn de juiste mogelijkheden.
Vraag 12
C is het juiste antwoord: angst om buitengesloten te worden.
Vraag 13
D is het juiste antwoord. Kinderen die geen zelfvertrouwen hebben, hebben vaak last van negatieve
faalangst.
Vraag 14
De stelling is niet waar.
Vraag 15
Positieve gebeurtenissen, zoals een vakantie, verliefdheid en dergelijke, kunnen ook stress veroorzaken.
Vraag 16
A is het juiste antwoord. Een kleine vriendenkring is geen risicofactor. Pesten, angstige ouders en
verliefdheid zijn wel risicofactoren voor het ontstaan van angst.

Pagina 5 van 6

Vraag 17
Het juiste antwoord is c. Angst van het kind kan ook een gevolg zijn van zich spiegelen aan de ouders.
Vraag 18
Antwoorden a, b, c en d zijn allemaal juist.
Vraag 19
De stelling is niet waar. Kinderen met angststoornissen hebben een vergrote kans op suïcide, ongeacht de
vraag of ze depressief zijn of niet.
Slotvraag
De stelling is niet waar. Maya lijdt aan negatieve faalangst.
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