Gedragsstoornis (Conduct Disorder)
A. Een zich herhalend en aanhoudend gedragspatroon waarbij de grondrechten van
anderen of belangrijke bij de leeftijd horende sociale normen of regels worden
overtreden zoals blijkt uit de aanwezigheid gedurende de laatste 12 maanden van
DRIE [of MEER] van de volgende criteria, met ten minste de laatste 6 maanden 1
criterium aanwezig:
Agressie gericht op mensen en dieren
•
•
•
•
•
•
•

Pest, bedreigt of intimideert vaak anderen
Begint vaak vechtpartijen
Heeft een 'wapen' gebruikt dat anderen ernstig lichamelijk letsel kan
toebrengen [bv.een knuppel, kei, gebroken fles, mes, vuurwapen]
Heeft mensen mishandeld
Heeft dieren mishandeld
Heeft in een direct contact een slachtoffer bestolen [bv. iemand van
achteren neerslaan, tasjesroof, afpersing, gewapende overval]
Heeft iemand tot seksueel contact gedwongen

Vernieling van eigendom
•
•

Heeft opzettelijk brand gesticht met de bedoeling ernstige schade te
veroorzaken
Heeft opzettelijk eigendommen van anderen vernield [anders dan door
brandstichting]

Leugenachtigheid of diefstal
•
•
•

Heeft ingebroken in iemands huis, gebouw of auto
Liegt vaak om goederen of gunsten van anderen te krijgen of om
verplichtingen uit de weg te gaan [bv. oplichting]
Heeft zonder direct contact met het slachtoffer voorwerpen van waarde
gestolen [bv. winkeldiefstal maar zonder in te breken, valsheid in geschrifte]

Ernstige schending van de regels
•
•
•

Blijft vaak, ondanks het verbod van de ouders, 's nachts van huis weg,
beginnend voor het 13e jaar
Is tenminste tweemaal van huis weggelopen en 's nachts weggebleven [of
eenmaal gedurende een langere periode zonder terug te keren]
Spijbelt vaak, beginnend voor het 13e jaar

B. De gedragsstoornis veroorzaakt in significante mate beperkingen in het sociale,
school- of beroepsmatig functioneren.
C. Indien betrokkene 18 jaar of ouder is en niet wordt voldaan aan de criteria van
een antisociale persoonlijkheid.
Codeer type op basis van de beginleeftijd:

(312.81 - F91.8): Gedragsstoornis, type beginnend in de kinderleeftijd: Het
begin van ten minste één criterium, karakteristiek voor een gedragsstoornis, ligt
voor het 10e jaar
(312.82 - F91.8): Gedragsstoornis, type beginnend in de adolescentie: Geen
enkel criterium, karakteristiek voor een gedragsstoornis, ligt voor het 10e jaar

(312.89 - F91.8): Gedragsstoornis, begin niet gespecificeerd: Beginleeftijd
onbekend
Specificeer ernst:
Licht: Weinig of niet meer gedragsproblemen dan nodig zijn om de diagnose te
stellen en de gedragsproblemen veroorzaken slechts geringe schade aan anderen
[bv. liegen, spijbelen, zonder toestemming buiten blijven als het al donker is]
Matig: Het aantal gedragsproblemen en het effect ervan op anderen ligt tussen
'licht' en 'ernstig' [bv. stelen zonder confrontatie met het slachtoffer, vandalisme]
Ernstig: Veel meer gedragsproblemen dan nodig zijn om de diagnose te stellen OF
de gedragsproblemen veroorzaken aanzienlijke schade aan anderen [bv.gedwongen
seks, lichamelijke wreedheid, gebruik van een wapen, stelen met direct contact
met het slachtoffer, inbraak]

