
Factsheet

Cognitieve gedragstherapie (COMET) bij negatief zelfbeeld kind & jeugd

•  Er zijn verschillende CGT-interventies om het zelfbeeld te versterken, bijvoorbeeld door 

meerdimensionaal evalueren, rescripting en contraconditionering

•  Op dit moment is Competitive Memory Training (COMET) de empirisch best ondersteunde 

interventie voor het versterken van zelfwaardering binnen diverse klinische populaties

•  COMET is kortdurend; ongeveer zeven sessies, gestructureerd, doelgericht en positief

•  COMET heeft een middelgroot tot groot effect en de effecten blijven ook langdurig  

na de behandeling bestaan

Er is sprake van een negatief zelfbeeld wanneer een kind of adolescent een negatieve 

kernovertuiging over zichzelf heeft, zich snel onzeker of minderwaardig voelt en daardoor 

beperkt wordt in zijn/haar functioneren. Veelal hecht een kind of adolescent met een negatief 

zelfbeeld te veel waarde aan de eigenschappen waar hij/zij ontevreden over is en te weinig 

waarde aan de overige eigenschappen. Cognitieve gedragstherapie is geïndiceerd wanneer een 

kind of adolescent door een negatief zelfbeeld belemmerd wordt in het dagelijks functioneren.

Vermijdt situaties of trekt zich terug

Laat juist overdreven stoer/agressief 

gedrag zien

COMET heeft een 

middelgroot tot 

groot effect

?
Hoe herken je een negatief zelfbeeld bij een kind of adolescent?

Hij/zij…

Werkt erg hard en laat 

perfectionistisch gedrag zien

Spreekt regelmatig uit dat hij/zij 

bijvoorbeeld iets niet kan

Cognitieve gedragstherapie (cgt) bij negatief zelfbeeld kind & jeugd 

Feiten

•  Bij externaliserende problematiek wordt  

geregeld over het hoofd gezien dat er onder-

liggend sprake is van een negatief zelfbeeld 

•  Een negatief zelfbeeld vergroot het risico  

op de ontwikkeling en instandhouding van  

verschillende psychische stoornissen

•  In de kinder/pubertijd is het zelfbeeld volop in 

ontwikkeling en daardoor ook gemakkelijker 

positief te beïnvloeden. Rond de start van de 

puberteit (12-14 jaar) is er vaak een dip te zien 

in het zelfbeeld

•  Ouders hebben een belangrijke invloed op de 

ontwikkeling van het zelfbeeld van hun kind

•  Ook kinderen en adolescenten met  

autismespectrumstoornis (ASS) kunnen  

gehinderd worden door een negatief zelfbeeld
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Bij welke aandoeningen komt een 
negatief zelfbeeld voor?

Een negatief zelfbeeld is een transdiagnostische 

factor en komt dus bij verschillende classificaties 

en klachten voor. Bij kinderen en adolescenten 

hangt een negatief zelfbeeld sterk samen met 

depressie, agressie, angststoornissen, eetstoor-

nissen en leer- en ontwikkelingsstoornissen. Ook 

wordt het in verband gebracht met lagere school-

prestaties, verminderd sociaal functioneren en 

verminderd geaccepteerd worden door leeftijds-

genoten.

Hoe motiveer je een cliënt voor cgt? 

Leg uit dat als een kind of adolescent eenmaal 

weinig zelfvertrouwen heeft, alle informatie die 

binnenkomt in het hoofd gefilterd wordt door 

‘een negatieve bril’. Het kind merkt vooral op 

wat allemaal mislukt, onthoudt welke negatieve 

ervaringen er waren en interpreteert negatief  

als die ervaring ook positief had kunnen binnen-

komen. Hierdoor komt dus vooral negatieve 

informatie binnen en weinig positieve informatie, 

waardoor het zelfvertrouwen steeds zwakker 

COMET-training 

COMET richt zich op het versterken van een 

positief zelfgevoel, waarna dit ook ingezet kan 

worden op momenten waarop het negatieve 

zelfbeeld belemmerend werkt. Daarnaast 

wordt er in de COMET-training voor kinderen 

en adolescenten gebruikt gemaakt van een 

positieve aandachtstraining om de negatieve 

aandachtsbias te doorbreken.

wordt. Gelukkig kunnen hersenen getraind 

worden om een positieve bril op te zetten, 

zodat het zelfvertrouwen kan groeien.

Cognitieve gedragstherapie bij 
negatief zelfbeeld kind en jeugd

Werken aan je zelfbeeld is een COMET-training 

voor kinderen en adolescenten die effectief is 

gebleken in het verbeteren van het zelfbeeld 

bij kinderen en adolescenten tussen 8 en 24 

jaar met verschillende problematiek. Deze CGT-

behandeling kan zowel individueel als in een 

groep worden ingezet. 

Wie behandelt negatief zelfbeeld?

Verwijs je patiënt bij voorkeur door naar een 

behandelaar met ervaring in de behandeling van 

een negatief zelfbeeld en cognitieve gedrags-

therapie. Therapeuten met een registratie bij de 

VGCt hebben een opleiding gevolgd in cognitieve 

gedragstherapie en hebben vaak ook een BIG-

registratie. Op de VGCt-website kun je zoeken in 

het register.*

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en uitleg over negatief 

zelfbeeld op youtu.be/bathrJdffjk

*In het VGCt-register vind je alle cognitief gedrags- 

therapeuten en cognitief gedragstherapeutisch werkers 

met een afgeronde opleiding die hun contactgegevens 

openbaar hebben gemaakt.

Veel negatieve 

informatie over zichzelf

Negatief zelfbeeld

Selectieve aandacht, 

interpretatie en geheugen

+

+

+
Weinig positieve 

informatie over zichzelf

Bekijk de uitleg op youtu.be/bathrJdffjk


