
Life Space Crisis Intervention (LSCI) 

 

Doel 

Life Space Crisis Intervention (LSCI)  is een therapeutische, verbale interventiemethode om 

crisissituaties om te buigen tot leermomenten voor kinderen en jongeren met chronische 

patronen van zelfondermijnend gedrag (www. lsci.org). De reacties van de jongere tijdens de 

crisissituatie worden gebruikt om (1) gedrag te veranderen, (2) zelfvertrouwen te vergoten, 

(3) angst te verminderen en (4) begrip en inzicht in het eigen gedrag en de eigen gevoelens 

die van anderen te verhogen (Long, Wood, & Fecser, 2003).  

 

Doelgroep 

LSCI is geschikt voor toepassing bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 20 jaar met 

emotionele problemen en gedragsproblemen.  

 

Contra-indicaties 

Er worden geen contra-indicaties gespecificeerd, maar er wordt wel aangegeven dat de 

jongeren over een aantal vaardigheden moeten beschikken, zoals voldoende 

bevattingsvermogen om de betekenis van woorden te begrijpen, en minimale verbale 

vaardigheden, zodat spontaan taalgebruik met een logisch denkpatroon mogelijk is (Long, 

Wood, & Fecser, 2003). 

 

Aanpak 

LSCI is gebaseerd op het geloof dat praten met jongeren in crisissituaties de kernredenen 

voor hun gedragsproblemen onthult, hen inzicht bijbrengt en leidt tot de ontwikkeling van 

meer aangepast gedrag dat gegeneraliseerd kan worden naar andere settings 

(D'Oosterlinck, Goethals, Boekaert, Schuyten, & De Maeyer, 2008). LSCI bestaat uit zes 

fases. Fase 1 tot en met 3 vertegenwoordigen de diagnostische fases terwijl fase 4 tot en 

met 6 de nieuwe-kansenfases genoemd worden. De zes fases zijn gebaseerd op zes 

patronen van zelfondermijnend gedrag bij de jongere.  

Fase 1: Ontladen van emotie 

Fase 2: Opbouwen van de tijdlijn 

Fase 3: Selecteren van het centrale thema 

Fase 4: Komen tot inzicht 

Fase 5: Verkennen en aanleren van nieuwe vaardigheden 

Fase 6: Transfer van het geleerde 

 

Werkzame factoren 

Als resultaat van de inzet van LSCI leren en ervaren kinderen en jongeren:  

 de vaardigheden om het eigen gedrag te reguleren, 

 effectief om te gaan met hun emoties, 

 meer inzicht in het eigen gedrag, 

 een vergroting van het gevoel van eigenwaarde, 

 vermindering van angstige gevoelens, 

 meer begrip voor anderen, 

 een beter inzicht in het gedrag van anderen, 

 vertrouwensrelaties op te bouwen met volwassenen, 

 verantwoordelijk te nemen voor hun handelen. 

 

Bron: Smits, I ., van der Wielen, G . & Opdenacker, J . (2012) . Onderzoeksrapport . Onderzoek naar werkzame methodieken binnen de bijzondere 
jeugdbijstand ter continuering van de hulpverlening die door agressie bedreigd wordt. Brussel: Vlaamse Overheid – Agentschap Jongerenwelzijn



 

Effectiviteit 

Er is in Vlaanderen één quasi-experimentele studie gedaan bij jongeren in het speciaal 

onderwijs in de leeftijd van 9 tot 19 jaar. Uit de resultaten bleek dat er een positief effect was 

op agressie en vijandigheid en dat een LSCI-gesprek leidt tot het verminderen van 

destructieve en pijnlijke gedachten en gevoelens (D'Oosterlinck, et al., 2008). Oudhof en van 

der Steege (2007) geven verder aan dat twee buitenlandse studies naar de effecten van 

LSCI ook positieve effecten aantonen (Dawson, 2003; Grskovic & Goetze, 2005).  

 

Meer informatie 

LSCI is ontwikkeld door dr. Nicholas J. Long en dr. Frank A. Fecser van het Life Space Crisis 

Intervention Institute in Hagerstown, Maryland (VS). Meer informatie hierover vindt u op 

www.lsci.org. 

 

Het Orthopedagogisch Observatie- en Behandelingscentrum (OOBC) Nieuwe Vaart te Gent 

is door het Amerikaanse LSCI-Institute erkend als National Training Site voor België en 

Nederland. 

 

Begeleiders die willen werken met LSCI moeten een vijfdaagse training volgen bij een senior 

trainer. Aan het eind moet een kennistest worden gedaan. De uitvoerende begeleiders 

worden regelmatig gesuperviseerd door getrainde supervisors. De supervisors ontvangen 

geregeld begeleiding (Oudhof en van der Steege, 2007).  

 

Voor trainingen in LSCI kan u terecht bij  OOBC ‘Nieuwe Vaart’ via  http://www.oobc-

nieuwevaart.be/vorming of bij ACHT (Agressie Conflicht Hantering Training) via 

http://www.achtraining.be of via http://www.khlim.be/opleiding-quadri/open-aanbod-acht-

agressie-conflict-hantering-training. 

 

Er is een handboek beschikbaar: Long, N. J., Wood, M. M., & Fecser, F. A. (2003). Praten 

met kinderen en jongeren in crisissituaties. Life Space Crisis Intervention. Tielt: Uitgeverij 

Lannoo. 
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