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Naam therapievorm

Afkorting

Agogische therapie
Counseling ( Persoonsgerichte )
Contextuele therapie
Creatieve therapie
Danstherapie
Gestalt(therapie)
Geestelijke verzorging (spiritual care)
Haptotherapie ( kinderen / volwassenen )
Integratieve kindertherapie
IP-counselen
Integratieve therapie ( volwassenen )
Jungiaans Analytische therapie
Lichaamsgerichte therapie
NLP/NLPt
Opvoedingsondersteuning/pedagogisch advies
Pesso-psychotherapie
Psycho-motorische therapie
Psycho-sociale therapie
Psychosynthese
Pastorale therapie
Rationeeel Emotieve Therapie (R ET)
Regressietherapie
Reïntegratietherapie
Systemische familietherapie ( Hellinger )
Speltherapie
Speyertherapie
Symbooldrama
Voice Dialogue
Video Interactie Begeleiding
Verslavingstherapie
Verliesverwerking en rouw
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CPG
CT
CRT
DT
GT
GV
HT
IKT
IPC
IT
JAT
LT
NLP
OPV
PES
PMT
PST
PSY
PT
RET
RGRT
RIT
SGF
SPT
SPY
SYD
VD
VIB
VT
VWR

Profielen van de beroepsdisciplines binnen het NVPA
Verantwoording
Een kleine 2 jaar geleden is vanuit de beroepsvereniging het plan opgevat om van elke
vakdiscipline volgens een vast model een profiel op papier te zetten. Het inzicht in het brede
aanbod van professionele hulpverleningsmethoden dat zo ontstaat is bedoeld als
voorlichtingsmateriaal voor zowel collega therapeuten als zorgverzekeraars en andere
beleidsmakers.
Het vanuit het niets opzetten van een handvat van een dergelijk kaliber is een gigantische klus
gebleken. Daarom hulde aan allen die zich voor hun vak of vakgroep in het schrijversavontuur
gestort hebben en steeds weer bereid waren de vragen en opmerkingen van de eindredactie na
te lopen en, waar nodig, hun werk bij te stellen. Dank aan het secretariaat van het NVPA van
waaruit onvermoeibaar actie werd ondernomen om de leden te informeren en te
enthousiasmeren. Dank aan datzelfde secretariaat voor de laatste puntjes op de i, het meelezen
en de vormgeving waardoor daadwerkelijk de daad bij het woord werd gevoegd en de
beroepsprofielen uiteindelijk gerealiseerd konden worden.
Het waarom van de profielen ligt in de behoefte een zo duidelijk mogelijk antwoord te geven
op de vraag naar het deskundigheidsniveau van de psychische en psychosociale hulpverlening
verenigd binnen het NVPA. De in de profielen geschetste vormen van hulpverlening stoelen
op een degelijk opleidingsniveau (tenminste HBO). De beoefenaars beschikken over relevante
werkervaring, hebben een open mind voor nieuwe ontwikkelingen en zijn bereid tot bij en
nascholing, maar voldoen, op een tiental na, niet aan de officiële richtlijnen zoals vastgelegd
in de Wet BIG (voor onder andere GZ psycholoog).
Het avontuur begint met het zoeken naar een structuur waarbinnen, in zo weinig mogelijk
woorden, een overzichtsbeeld geschetst kan worden van elk vakgebied afzonderlijk. Het
neerleggen/vormgeven van materie in een structuur betekent keuzes maken. Het betekent
geven en nemen. Niet alles kan en hoeft te worden uitgelegd of uitgediept. Belangrijk is dat
oplicht waar de kracht ligt van de vakdiscipline en wat de methodiek voor de hulpvrager kan
betekenen. De theoretische onderbouwing, tot uitdrukking komend in de uitgangspunten en de
mensvisie, is essentieel. Maar ook hoe er daadwerkelijk, en met welk doel voor ogen, gewerkt
wordt in de praktijk. Voor welke mensen, met welke hulpvraag is de therapie geschikt en voor
wie juist niet?
Er is geprobeerd de unieke eigenheid van elke therapie in zijn oorspronkelijkheid zo goed
mogelijk onder woorden te brengen, maar niet zonder de verwantschap met de drie grote
therapiestromingen (cognitieve gedragstherapie, psychoanalyse en humanistische
psychologie) te onderzoeken. De grondleggers hiervan (Skinner/Bandura, Freud en Rogers)
hebben immers baanbrekend werk verricht en een enorme invloed gehad op het westerse
denken. Verwantschap betekent hier óf een voortbouwen op óf een geboren worden uit
onvrede met de grote drie óf een herkenning van de mensvisie. Het is, voor de verschillende
profielschrijvers, niet altijd even gemakkelijk geweest de vraag naar de plaatsbepaling te
beantwoorden en er van harte mee in te stemmen. Dat is het vanzelfsprekende gevolg van het
gegeven dat nieuwe ontwikkelingen, waarvoor het oude jasje niet meer voldoet, uitgroeien tot
andere therapeutische benaderingen.
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De eindredactie is tamelijk streng geweest en heeft, waar nodig, er steeds op aangedrongen
verder te zoeken naar het fundament dat zo goed als altijd terug te voeren is op één van de
drie of op een streven naar integratie. Een uitzondering is de systeembenadering
(Watzlawick). De onderkenning van de invloed van het (familie)systeem op het individu heeft
vanuit de sociale en natuurwetenschappen een plek veroverd binnen de therapeutische
benaderingen. Als zodanig kan het gezien worden als de vierde musketier, een onmisbare
aanvulling van de eerste drie.
De grote drie zijn in de loop der tijd op verschillende manieren benoemd. Onder
plaatsbepaling in deze profielen is gekozen voor: cognitieve gedragstherapie, psychoanalyse
(een aantal keer met de toevoeging Jungiaanse psychologie) en humanistische psychologie.
Dit sluit zinvol aan bij dat brede werkveld van de aangesloten vakdisciplines. Het mag gezien
worden als een tegemoetkoming aan de beoefenaren die het gemakkelijker maakt de
verwantschap te onderschrijven.
Er is door de profielschrijvers naar gestreefd zoveel mogelijk terug te gaan naar de basis en de
gedachten van de grondlegger weer te geven. In de praktijk van het werk kunnen therapieën
opgevat worden als levend materiaal en blijvend in ontwikkeling. Nieuwe ideeën worden
toegevoegd en ingepast. Bovendien werkt iedere therapeut, geschoold in een bepaalde
richting, de beginselen verder uit aan de hand van persoonlijke ontwikkeling, eigen talenten,
inzichten, levenservaring en creativiteit. Een aantal therapeuten hebben zich meerdere
ingangen van therapie eigen gemaakt. Zij proberen binnen de eigen praktijk de verschillende
werkwijzen te integreren. De hulpverleners aangesloten bij het NVPA beschikken over een
flinke koffer vol bagage. Zij kiezen daaruit datgene dat het beste aansluit bij deze cliënt op dit
moment.
Omdat iedere vakdiscipline zijn eigen gedachtegoed heeft, inclusief zijn eigen vakjargon met
eigen terminologie en begrippen die zich niet zonder meer laten vertalen in een ander
begrippenstelsel, is het onmogelijk gebleken overal dezelfde taal te gebruiken. Dezelfde
begrippen kunnen verschillende betekenissen hebben. Verschillende begrippen kunnen min of
meer naar hetzelfde verwijzen. Om de eigenheid van elke therapeutische stroming tot zijn
recht te laten komen is er voor gekozen het begrippenstelsel te benutten zoals de grondlegger
dat aangereikt heeft.
Om de leesbaarheid van de profielen te verhogen is besloten hij/zij alsmede hem/haar ter
verwijzing te vermijden. Waar er moeilijk omheen geschreven kan worden, wordt naar de
therapeut verwezen met zij en naar de cliënt met hij. Uiteraard kunnen zowel de therapeut als
de cliënt man en vrouw zijn. De lezer is vrij zij te lezen in plaats van hij en andersom.
Eindredactie & samenstelling:
drs. Ria Hopman
Wim Schellekens
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Agogische therapie ( agogiek / andragogiek )
1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie.
Psychoanalyse (meer specifiek: Jungiaanse psychologie) en humanistische psychologie.
2. Oriëntatie van de therapievorm.
Gesprekstherapie in combinatie met creatieve expressie en ondersteunt door
lichaamsoefeningen.
3. Wat is andragogiek?
Agogè is grieks voor leiding. Agogie is een verzamelbegrip voor beïnvloeding via
opvoeding, vorming en hulpverlening, zowel aan kinderen (pedagogie) als volwassenen
(andragogie). Binnen de andragogiek gaat het om empowerment, emancipatie van de
mens en verbeteren van het (sociaal) handelen. In Nederland heeft vooral prof. ten Have
veel invloed gehad op de ontwikkeling van het vak. Inmiddels bestaat de studie
andragogiek niet meer en is de faculteit omgedoopt tot Gedrags en Maatschappij
wetenschappen (universiteit Groningen). Binnen deze faculteit bestaat de mogelijkheid
pedagogiek te studeren met invloeden vanuit de andragogiek, met name de ideeën van
Freire, Senge, Flood en Jackson, Donkers.
Uitgangspunten:
• De andragoog houdt zich bezig met het doelbewust en procesmatig streven naar
verandering door middel van beinvloedingsprocessen die omschreven worden als
unfreezing (oude patronen openbreken), changing (iets nieuws leren) en freezing
(bestendigen).
• De Andragogiek brengt 3 wetenschappen met elkaar in verband: de mens als deel van
en in relatie tot zijn omgeving en achtergrond (sociologie), individuele kwaliteiten en
mogelijkheden (psychologie) alsmede zingeving en zijnsvraagstukken (filosofie).
• De mens is uniek in zijn persoonlijke levensgeschiedenis. Hij maakt deel uit van de
diverse groepen en is al dan niet in staat zich te verbinden met anderen en zijn plek in
te nemen in de sociale context. De psyche ontwikkelt zich in relatie tot die ander (de
ouder, de familie en de samenleving).
• De psyche huist in het lichaam, de stoffelijke vorm. Hoe de mens in het leven staat
wordt zichtbaar in het lichaam (o.a. in de houding) en in de manier van bewegen.
Lichamelijke klachten kunnen een uitdrukking zijn van een innerlijk conflict.
• Universeel in de mens zijn de grote levensthema’s leven en dood, ziekte en
gezondheid, beweging en verstarring. Op basis hiervan krijgen zingeving en
zinonthulling hun betekenis in de menselijke ontwikkeling. Een ieder draagt de
verantwoordelijkheid voor zijn eigen handelingen. Kennis (leren) is niet alleen
noodzakelijk voor het ontwikkelen van vaardigheden, het is onontbeerlijk in de groei
naar zelfbewustzijn.
• Met het opgroeien leert de mens zijn eigen specifieke patronen om te overleven. Wat
goed werkte in de vroege jeugd kan door de volwassene als belemmerend ervaren
worden. Dan wordt het tijd dat de oude patronen zichtbaar en bewust gemaakt worden
opdat er opnieuw keuzes gemaakt kunnen worden hoe verder te leven (=Leren Leven).
• Het onbewuste weet hoe het leven oorspronkelijk bedoeld is en staat in contact met de
heelheid waarmee de mens geboren wordt. Deze oorspronkelijkheid drukt zich uit
middels de verbeelding.
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4. Werkwijze in de praktijk van de hulpverlening.
• Intake. De cliënt vult voorafgaande aan het intakegesprek een vragenlijst in. Het gaat
om praktische gegevens, feiten uit de persoonlijke geschiedenis en de verwoording
van het probleem. Tijdens het gesprek wordt aan de hand van de antwoorden
besproken hoe de problemen aangepakt kunnen worden en welk thema het eerste aan
bod moet komen.
• Therapeutische sessies. Hierin wordt aandacht besteed aan de link tussen verleden en
heden, maar ook de link tussen heden en toekomst is van belang. Ieder mens heeft zijn
eigen unieke voorgeschiedenis. Nagenoeg iedereen heeft wel ergens schade
opgelopen. Voor bijna iedereen geldt dat bepaalde kwaliteiten niet ontwikkeld zijn
omdat er nooit appél op werd gedaan. Als kind van zijn ouders leert de opgroeiende
mens de wereld hanteren en keuzes te maken. Veelal gaat dit niet bewust maar als een
soort vanzelfsprekendheid, als een manier van leven. Door opvallende kenmerken van
moeder en vader in beeld te brengen kunnen de automatische gevoelsreacties en
gedragspatronen herkend worden. Aan de hand van tekeningen of een gezinsopstelling
wordt inzichtelijk hoe in de eerste levensjaren de relatie met de ouders beleefd werd
en waar nu gekozen kan worden voor een andere opstelling. Daarnaast kunnen
lichaamstaal en eventuele ziektesymptomen aanwijzingen geven over waar de pijn zit.
Traumatische gebeurtenissen worden niet altijd als zodanig ge en herkend. Om te
kunnen achterhalen welke gevoelens zo’n gebeurtenis heeft nagelaten hoeft de
geschiedenis meestal niet tot in de puntjes uitgeplozen te worden. De baby die tijdens
de geboorte vastzat in het geboortekanaal heeft daar later in zijn leven geen bewuste
herinnering aan. Het kan zich op verschillende manieren openbaren, bijvoorbeeld in
angst voor besloten ruimtes. Waar het om gaat is het onder ogen zien van de herkomst
van oude keuzes en het durven maken van nieuwe keuzes. Met hulp van symbooltaal
in tekeningen, dromen en visualisaties wordt zichtbaar gemaakt wat zich intern
aandient. Omdat de deze beeldentaal niet zo expliciet is als woorden, wordt er in de
dialoog tussen cliënt en therapeut verder onderzocht naar wat het onbewuste aanreikt,
om welke diepere verlangens het gaat en welke mogelijkheden tot verandering er
aangeboord kunnen worden. De therapeut ondersteunt de zelfredzaamheid, draagt
daartoe hulpmiddelen aan als dat nodig is, opdat de cliënt in de toekomst zelf in staat
is zijn onbewuste te raadplegen als zich opnieuw ogenschijnlijk onontwarbare
problemen aandienen.
• Evaluaties. In tussentijdse evaluaties wordt gekeken naar wat afgerond is en of er
nieuwe thema’s zijn waar nog aan gewerkt moet worden.
Doel van de therapie: verstarrende patronen opsporen en in beweging zetten waardoor
belemmerd werkende oude patronen opgelost worden en een nieuwe, eigen levenswijze
vanuit de kern van deze unieke mens zich kan ontwikkelen. De mens gaat zich thuis
voelen in het eigen lichaam, wordt vrij om eigen keuzes te maken en leert de weg kennen
naar zijn eigen ziel, hetgeen betekent dat hij zelfstandig zijn eigen weg kan vervolgen.
Duur van de therapie: 15 tot 35 sessies verspreid over 1 tot 2 jaar.
Benodigde vaardigheden van de therapeut: De therapeut is volgend, luisterend maar ook
confronterend. Haar grondhouding: empathie, respect, oprecht. Behalve het gesprek
hanteert zij lichaamstaal en beeldentaal. Zij kan omgaan met creatieve werkvormen en
heeft oog voor symboliek en metaforisch denken.
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5. Doelgroep.
Indicatie: Volwassenen met algemene en/of dieperliggende problemen zoals verwerken
van verlies, echtscheiding, trauma, problematiek rond werk, relaties, zingeving, angst,
depressie, ongekend verdriet.
Contra-indicatie: Alcohol en drugsverslaving.
Toepassingsvormen: Individueel en relatietherapie.
6. Relevante literatuur.
- J. Campbell. De held met de duizend gezichten. Contact, 2000. ISBN: 902549529
- G. Corneau. Afwezige vaders, verloren zonen. Kosmos, 1992. ISBN: 9021585065
- J. Culberg. Moderne Psychiatrie. Ambo, 1993. ISBN: 9026313608
- M. van Doorn. Levensthema’s. Vrij Geestesleven, 1995. ISBN: 9060383623
- P. Ferruchi. Heel je leven. Een nieuwe oriëntatie door psychosynthese. De Toorts,
1981. ISBN: 9060203429
- G.M. Furth. Tekeningen, beeldtaal van het onbewuste. Lemniscaat, 1998. ISBN:
9060697898
- R. Hartzema. De psychologie van vrijheid. Karnak, 2003. ISBN: 9063500920
- C. G. Jung. De mens en zijn symbolen. Lemniscaat, 1966. ISBN: 9060698304
- M. van Kalmthout. Persoonsgerichte psychotherapie. De Tijdstroom, 1997. ISBN:
9035217810
- L. Leonard. De gekwetste vrouw. Lemniscaat, 1982. ISBN: 9060695453
- A. Miller. Drama van het begaafde kind. Unieboek, 1981. ISBN: 9026926634
- N. Nicolai. Vrouwenhulpverlening en psychiatrie. Babylon-De Geus, 1997. ISBN:
9062222242x
- N. Nicolai. Handboek psychotherapie na seksueel misbruik. De Tijdstroom, 2003.
ISBN: 9058980359
- Estés Pinkola. De ontembare vrouw. Becht, 1998. ISBN: 9023008499
- H. Stone & S. Winkelman. Thuiskomen in jezelf. Mesa Verde, 1986. ISBN:
9071298019
- B. Voorhoeve. Beelden als inspiratiebron. Christofoor, 2002. ISBN: 9062387691
7. Opleiding en opleidingsduur.
Andragogiek kon gestudeerd worden in Nijmegen, Groningen en Amsterdam, maar is
inmiddels opgeheven.
Katholieke Universiteit Nijmegen, Faculteit Pedagogische en Andragogische
Wetenschappen. 4 jaar doctoraal studie. Adres: Radboud Universiteit Nijmegen, Postbus
9104, 6500 HE Nijmegen. www.ru.nl
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Persoonsgerichte Counselling ( In de USA: ‘counseling’ )
1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie.
Humanistische psychologie
2. Oriëntatie van de therapievorm.
Gesprekstherapie.
3. Wat is persoonsgerichte Counselling ( UK ) / Counseling ( USA )?
Dit is een procesbenadering, voortgekomen uit het werk van Carl Rogers en vele anderen
na hem, die ingezet kan worden bij alle in het dagelijks leven voorkomende storende
moeilijkheden, onzekerheden en onvrede. Kortom alle dilemma’s, die teveel hinder of pijn
geven voor het individu en zijn sociale omgeving. Counselling onderscheidt zich van
psychologie of psychotherapie enerzijds in het aanbieden van een ruimer veld ter
exploratie dan het werkveld binnen de DSM-lV condities en anderzijds door het
laagdrempelige karakter, waardoor problemen sneller aangepakt en verlicht of verholpen
kunnen worden.
• Uitgangspunten.
o De therapeutische relatie staat centraal en de cliënt wordt als uniek persoon
benaderd op holistische wijze. Dit staat in scherp contrast tot diagnosebehandeling of symptoomgerichte methodes die de mens normeren en reduceren
tot het zieke deel van zijn wezen.
o De cliënt is de expert in die zin dat gewerkt wordt vanuit zijn persoonlijke
referentiekader.
o De relatie vraagt een transparante opstelling en de volledige inzet van de therapeut.
o Als noodzakelijke en voldoende grondhoudingen gelden 3 therapeutvariabelen:
empathie (inzichtelijk luisteren), onvoorwaardelijke positieve waardering/respect,
openheid en eerlijkheid.
o Deze grondhoudingen dienen in voldoende mate aan de cliënt te worden
doorgegeven en door hem te worden ontvangen.
o Therapeutische verandering is een doorgaand proces en niet iets eenmaligs of
statisch.
• Mensvisie.
o De mens is geneigd tot leven en tot groei, ook al is dit soms tot een zwakke impuls
vergroeid die veel steun nodig heeft. Er is altijd een reden voor gedrag en
aangenomen kan worden dat mensen zich inspannen om er, onder de gegeven
omstandigheden, het beste van te maken
o Een pasgeboren kind wordt aanvankelijk geleid door zuiver zintuiglijke
ervaringen, die echter snel ingeperkt worden door opgelegde condities van ouders
en anderen. Het kleine kind kan hier niet aan ontkomen door een inherente
behoefte aan liefde, geborgenheid en acceptatie.
o Hoe meer opgelegde condities strijdig zijn met de eigen ervaringen des te
moeilijker is het uit te groeien tot een gezonde persoonlijkheid. Dit kan leiden tot
ego deficiëntie (verminderd vermogen tot inschatten, oordelen, kiezen), verstoorde
relaties met anderen en een al te negatief zelfbeeld
o Er bestaat voor eenieder een fundamenteel dilemma tussen de drang naar
autonomie en de behoefte aan verbondenheid.
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Persoonsgerichte counselling kan mensen helpen meer zichzelf te worden en een meer
authentiek leven te leiden en daardoor de relatie met zichzelf én met anderen te
verbeteren.
4. Werkwijze in de praktijk van de hulpverlening.
o De counsellor/ therapeut treedt cliënten met een open vizier tegemoet als persoon
(professioneel en ervaren maar niet schuilgaand achter expertise, theorie of techniek)
en luistert met grote aandacht en inzet om de belevingswereld van de cliënt te
begrijpen en hierop met respect en empathie te reageren. Eigen gevoelens en reacties
worden waargenomen en ingebracht als het nuttig lijkt voor de therapie. Door deze
transparantie worden begrippen als overdracht en afhankelijkheid onderkend, maar
niet tot hoofdzaak gemaakt. De cliënt krijgt ruimte om naar eigen inzicht en behoefte
de problemen te onderzoeken en tot gewaarwording te komen van de betekenis ervan.
Dit geldt ook voor existentiële vraagstukken. De counsellor/ therapeut interpreteert of
adviseert niet, maar geeft terug wat zij denkt te horen en wat dit lijkt te betekenen voor
de persoon, met uitnodiging tot verdieping van de exploratie. Op die manier kan de
cliënt diepgaand inzicht bereiken in de problematiek wat kan leiden tot verandering in
handelen, denken of voelen en persoonlijke groei vanuit de cliënt zelf.
Doel van de therapie: De cliënt, die zich als hulpzoekende onzeker en zwakker voelt, kan
in een heilzame therapeutisch relatie egosterkte herwinnen. Dit maakt vrije exploratie en
daardoor inzicht in eigen moeilijkheden en gedrag mogelijk. Er komt ruimte voor andere
mogelijkheden (inzicht, acceptatie, verwerking of verandering) en een meer genuanceerde
opstelling. Die flexibiliteit doet openstellen voor allerlei ervaringen, waardoor beter kan
worden omgegaan met postmoderne onzekerheid en tegenstrijdigheden (men kan het
leven beter aan). Er is minder verzuim of ziekte en meer voldoening.
Benodigde vaardigheden van de therapeut: Respect voor zichzelf en anderen behelst
duidelijke afspraken, grensstelling, integriteit en betrouwbaarheid, aanwezigheid in de
diepste zin van het woord. Van belang is een zo volledig mogelijke professionele en
persoonlijke ontwikkeling en een attitude naar mensen toe die zich niet limiteert tot de
werksfeer. Ook de persoonlijke fysieke conditie en geestelijk evenwicht behoeven de
nodige aandacht. Interculturele kennis, ervaring en communicatieve vaardigheden maken
effectief werk met mensen van diverse culturen en achtergronden mogelijk. Duidelijke
richtlijnen worden in acht genomen zoals vermeld in het ‘Ethical Framework for Good
Practice in Counselling and Psychotherapy’ van de British Association for Counselling
and Psychotherapy’. Lidmaatschap van tenminste één gedegen beroepsvereniging, met
klacht- en tuchtrecht, is een vereiste.
Duur van de therapie: de therapie varieert van enkele sessies van een uur per week op een
afgesproken dag en tijd tot een van te voren afgesproken aantal, dat in overleg verlengd
kan worden. Dat wil zeggen: van kortdurend naar ‘open-ended’ (zonder een vooraf
vastgestelde tijdslimiet). De regel is: zo kort mogelijk, maar wel zo lang als nodig is.
5. Doelgroep.
Persoonsgerichte counselling is geschikt voor individuen en echtparen of partners. Er kan
ook groepsgewijs gewerkt worden.
Indicatie: De therapie kan ingezet worden bij elke problematiek. Zelfs personen met
meervoudige problemen of serieuze pathologie kunnen er baat bij hebben. Men dient
echter als professional de eigen competentie en begrenzing goed te kennen en altijd
binnen deze grenzen te werken.
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6. Relevante literatuur.
- M. Cooper. Existential therapie. London, SAGE, 2003. ISBN: 0761973206
- A. Damasio. Het gelijk van Spinoza. Vreugde, verdriet en het voelende
brein.Wereldbibliotheek, 2004. ISBN: 9028420029
- M. van Kalmthout. Heeft de client-centered therapie nog toekomst? Tijdschrift voor
Psychotherapie, 1994, 20. pp 74-89 en 108-110.
- M van Kalmthout. Persoonsgerichte psychotherapie. De Tijdstroom, 1997. ISBN:
9035217810
- H. Kirschenbaum & V. Hand Hederson. The Carl Rogers Reader. London, Constable,
1989. ISBN: 0094698406
- M. Leijssen. Gids voor gesprekstherapie. De Tijdstroom, 2005. ISBN: 9058980154
- G. Lietaer, J. Rombouts & R. van Balen (eds.). Client-centered and experiential
psychotherapy in the nineties. Leuven University Press, 1990.
- Dave Mearns & Brian Thorne. Person-centred counselling in action. London, SAGE,
1999. ISBN: 0761963162
- Dave Mearns & Brian Thorne. Person-centred therapy today: New frontiers in theory
and practice. London, SAGE, 2000. ISBN: 0761965602
- G. Prouty. Theoretical evolutions in person-centred/experiential therapy: Applications
to schizophrenic and retarded psychoses. Westport, Praeger, 1994.
- C. Rogers. Client-centered therapy. London, Constable, 1951. ISBN: 0094539901
- C. Rogers. A theory of therapy, personality, and interpersonal relationships, as
developed in the client-centered framework. In: S. Koch (ed.). Psychology: A study of
a science, Vol.3. Formulations of the person and the social context. New York, Mc
Graw-Hill, 1959.
- C. Rogers. On becoming a person. London, Constable, 1967. ISBN: 0440515300
- P. Schmid. Face to Face – the art of encounter. In: B. Thorne & E. Lambers (Eds).
Person-centred therapy: A European perspective, pp 74-90. London, SAGE, 1998.
ISBN: 0761951547
- P. Schmid. Person-zentriert. Grundlagen von Theorie und Praxis. Mainz, Grünewald,
1991.
- J.M. Shlien. A Countertheory of Transference. In: P. Sanders (Ed.). To lead an
honorable life: Invitations to think about client-centered therapy and the clientcentered approach, chapter 8. Ross on Wye, UK, PCCS Books, 2003. ISBN:
1898059462
- M.S. Warner. A client-centered approach to therapeutic work with dissociated and
fragile process. In: L. Greenberg, J. Watson & G. Lietaer (Eds.). Handbook of
experiential psychotherapy, pp 368-87. New York, Guilford Press, 1998.
- D. van Werde. “Anchorage” as a core concept in working with psychotic people. In:
B. Thorne & E. Lambers (Eds.). Person-centred therapy: A European perspective, pp
195-205. London, SAGE, 1998. ISBN: 0761951547
Voor een vergelijking van persoonsgerichte counselling en psychotherapie, zie:
- E. Barkema-Sala. Psychotherapie en counselling: verschil, overeenkomst, competitie
of toegevoegde waarde? Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 2005, 43, 3, pp.
209-214
Opleiding en opleidingsduur.
In de UK worden opleidingen aangeboden onder auspiciën van de ‘British Association for
Counselling and Psychotherapy’ of vergelijkbare organisaties. Een Postgraduate Diploma
in Counselling kan in 1 jaar full-time behaald worden, afhankelijk van vooropleiding/
praktijk, maar veronderstelt daarna doorgaande studie, werk en supervisie.
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Universitair niveau en academische ontwikkeling, alsmede vaardigheden in
persoonsbenadering, taalkunde en persoonlijke/professionele ervaring zijn van groot
belang. Een persoonsgerichte attitude omvat openheid om zich te blijven ontwikkelen als
persoon en als professioneel en zich zoveel mogelijk in te zetten voor ontwikkeling van
persoonsgerichte theorie en praktijk. In Nederland is, via de Vereniging voor
Cliëntgerichte Psychotherapie, een opleiding in voorbereiding. VCgP, Maliebaan 50 B,
3581 CS Utrecht. Tel.: 030-2522044. Website: www.vcgp.nl E-mail: vcgp@ision.nl

Familietherapie of Contextuele therapie
1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie.
Humanistische Psychologie.
2. Oriëntatie van de therapievorm.
Gesprekstherapie.
3. Wat is Familietherapie / Contextuele therapie?
Contextuele therapie is ontwikkeld door de Hongaars-Amerikaanse psychiater en
familietherapeut dr. Ivan Boszormenyi-Nagy en steunt op twee peilers, namelijk de
individuele therapie en de systeemgerichte gezinstherapie. De term “context” is gekozen
om de dynamische verbondenheid van een persoon met zowel de generaties uit het
verleden als die naar de toekomst toe, te benadrukken.

Uitgangspunten.
•

•

De werkelijkheid van mensen is relationeel en intergenerationeel.
Ieder mens maakt deel uit van een familiaal netwerk en verhoudingen. De contextuele
hulpverlener houdt, ook als hij werkt met een enkeling, dit intergenerationele netwerk
voortdurend in het oog. Ook de belangen van de afwezigen en van de komende
generaties worden in aanmerking genomen.
De relationele werkelijkheid van een persoon omvat 4 dimensies:
o De dimensie van de feiten: erfelijkheid, lichamelijke eigenschappen,
gebeurtenissen in het leven van een persoon zoals echtscheiding, adoptie,
invaliditeit, werkloosheid, oorlog, etc.
o De dimensie van de psychologie: persoonlijkheidseigenschappen,
afweermechanismen, ego-sterkte, etc. “Wat speelt zich af in het individu aan
behoeften, gevoelens, gedachten, fantasieën en motivaties?”.
o De dimensie van de interacties: gezinsstructuren, systeemregels,
feedbackmechanismen, zondebokmechanismen, coalitievorming etc. Door
welke patronen wordt het waarneembaar gedrag gekenmerkt en hoe zit het met
de communicatie tussen personen onderling?
o De dimensie van de relationele ethiek: De verbinding tussen de beïnvloeding
van het individu voortkomende uit verworvenheden van vorige generaties en
de wijze waarop eenieder deze invloed gebruikt in zijn of haar levensontwerp
en de daaruit voortvloeiende invloed op toekomstige generaties: loyaliteit,
vertrouwen, verdiensten en schuld.
o
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Voor de contextuele hulpverlener is deze laatste dimensie de belangrijkste leidraad zonder
echter de andere dimensies uit het oog te verliezen. Tijdens zowel de diagnose als de
behandeling moeten ook de feiten, de psychologie en de interacties in de beschouwing
worden meegenomen.
Loyaliteit, de band tussen ouders en kinderen, is een kernwoord binnen deze relationele
ethiek.
Deze band kan niet verbroken worden, nooit houdt men op de moeder of vader van dat
kind te zijn en nooit houdt men op de zoon of dochter van die ouders te zijn (verticale
loyaliteit).
Loyaliteit is niet zozeer een gevoel als wel een zijnsgegeven, hetgeen veronderstelt dat
loyaliteitsconflicten eigen zijn aan het leven zelf. Verbreken, vermijden of ontkennen van
die verticale loyaliteit zal ernstig lijden veroorzaken in nieuwe relaties met de partner of
de kinderen.
4. Beschrijving van de werkwijze in de dagelijkse praktijk.
De grondhouding van de contextuele hulpverlener is ‘de meerzijdige partijdigheid’. Hij is
bekommerd om al diegenen die door zijn hulpverlening worden beinvloed. Hij streeft naar
een zo eerlijk mogelijke relatie tussen de cliënt en zijn context en is gericht op het
doorbreken van isolement en het herstellen van de dialoog. Methodisch hanteert hij een
aantal specifieke contextuele interventies:
• erkenning voor het onrecht dat de cliënt werd aangedaan (erkenning voor het
slachtoffer) en erkenning voor datgene wat hij doet voor anderen (erkenning van
verdienste).
• het opzoeken en aanwenden van (resterende) hulpbronnen: wie in de context kan wat
doen, dat positief bijdraagt tot de betrouwbaarheid van de relatie?
• Een voortdurende, consequent volgehouden en expliciete verwachting van de
hulpverlener dat de cliënt actie zal ondernemen, die deel uit maakt van verantwoord
ouderschap, kind zijn of partnerschap. Een zorgvuldige timing is daarbij uiteraard
noodzakelijk.
Duur van de therapie: afhankelijk van de mate waarin relaties in een gezin/familie zijn
verstoord. Minimaal 5 zittingen van 1,5 uur met de cliënt. Soms ook met ouders of partner
(en eventueel kinderen).
5. Doelgroep.
Indicatie: relatie en opvoedingsproblemen, familieproblemen (rouw, incest, faalangst).
Contra-indicatie: psychotische cliënten.
6. Relevante literatuur.
I. Boszormenyi-Nagy en B. Krasner. Tussen geven en nemen, over contextuele therapie.
1994.
- A. van Heusden A. en E.van den Eerenbeemt. Balans in beweging. 1983.
- I. Boszormenyi-Nagy. Grondbeginselen van de contextuele benadering. 2000.
- Puck van der Land. Vertel mij je verhaal, op zoek naar de context van studieproblemen.
2002.
Bovengenoemde boeken zijn allen uitgegeven bij uitg. De Toorts in Haarlem
- M. Michielsen, W. van Mulligen en L. Hermkens. Leren over leven in loyaliteit.
Acco,1998.
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7. Opleiding en opleidingsduur.
- Na HBO-MW en voortgezette opleiding kan op de Hogeschool van Amsterdam een aparte
tweejarige cursus voor contextuele familietherapie gevolgd worden . Inlichtingen bij Joke
van Dongen, j.van.dongen@interact.hva.nl
- In Utrecht en Antwerpen organiseert Leren over leven de tweejarige basisopleiding
contextuele hulpverlening (voor hulpverleners die een introductiecursus hebben gevolgd)
en voor hulpverleners die de tweejarige basisopleiding hebben afgerond de tweejarige
vervolgopleiding contextuele hulpverlening. Verder worden door Leren over leven
diverse korte cursussen en trainingen georganiseerd.
- Adres: Varenvelden 9, 2310 Rijkevorsel. Tel.: 003233142598. E-mail:
lerenoverleven@pandora.be Website : www.lerenoverleven.be
- Balans, Centrum voor agogische vorming en begeleiding biedt een 4 jarige opleiding
tot contextueel therapeut aan. Adres: Antwerpse Steenweg 473, 9040 Gent. Tel.:
003292291538. E-mail: balans@vspw Website: www.vspw.be/balans.htm

Creatieve therapie
Met als specialisaties: drama, beeldend vormen, muziek.
1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie.
Humanistische psychologie, Psychoanalyse (Jung).
2. Oriëntatie van de therapievorm.
Nonverbaal (drama, beeldend vormen, muziek), via het lichaam in combinatie met spel en
gesprekken.
3. Wat is creatieve therapie?
Mensen leven niet alleen. Een mens wordt pas zichzelf in contact met de ander. Leven is
samen, dus wederkerigheid. Ik druk me uit naar de ander, laat zien wie ik ben, probeer
duidelijk te maken wat er in me leeft én ik sta de ander toe een indruk op mij te maken,
laat me (aan)raken, laat de ander toe, binnenkomen. Communicatie is een levensprincipe
en taal is een belangrijk communicatiemiddel. Maar daar waar woorden niet toereikend
zijn om iets wezenlijks uit te drukken kan de diepere werkelijkheid getoond en
gecommuniceerd worden door middel van tekeningen en schilderijen, in allerlei vormen
van spel (naspelen, rollenspel, uitbeelden, verbeelden) en met de hulp van muziek en
klank. Creatieve therapie wordt al sinds de jaren twintig van de vorige eeuw ingezet
binnen de psychiatrie, de gehandicaptenzorg en het speciaal onderwijs en steeds meer in
de eigen beroepspraktijk. Kliphuis, Wils e.a. ontwikkelen in1973 de Creatieve
Procestheorie en geven daarmee een impuls aan verdere groei en ontwikkeling van de
creatieve therapie in Nederland.
• Uitgangspunten:
o Het actief (maar soms ook passief) handelen en vormgeven staat centraal. Het zelf
scheppen spreekt de sterke kant van de persoon aan omdat het een beroep doet op
zijn gezonde kanten. Het (her)vinden van de eigen krachten draagt bij aan het
herstel en de vergroting van de draagkracht.
o Belevingen, gevoelens, gedachten, angsten, conflicten of wensen kunnen via een
handeling geuit en uitgewerkt worden. Gedachten en ervaringen kunnen zich
aandienen vanuit het onderbewuste of gewoon er zijn in beeld, kleur of klank. De
keuze van materiaal of instrument is een eerste aanzet daartoe.
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o Creatieve therapie biedt diagnostische mogelijkheden, weerspiegelt de mate van
contact van de cliënt met de realiteit en geeft aanknopingspunten voor
behandeling. Via vormgeving worden de copingsmogelijkheden vergroot. Van
daaruit kan het contact met de werkelijkheid verstevigd en uitgebreid worden.
o Creativiteit is de, in elk mens aanwezige, kwaliteit zich te verhouden tot
veranderende situaties. De creatieve vermogens kunnen om welke reden dan ook
geblokkeerd zijn. Via methodisch gericht hanteren van spel, beelden en muziek
kan de innerlijke creativiteit opnieuw aangeboord en geactiveerd worden. In het
creatief proces gaat het niet om de activiteit of het te bereiken resultaat, maar om
de weg er naar toe met bijbehorende piekervaringen, obstakels en hobbels in
wisselwerking met gedachten, gedragingen en gevoelens.
4. Werkwijze in de praktijk van de hulpverlening.
Een levensproces is een proces van verandering en ontwikkeling. Wanneer in de
vroegkinderlijke faseontwikkeling een leemte ontstaat, wordt deze leemte meegenomen in
de daaropvolgende ontwikkelingsfasen.
Dit kan een verstarde verhouding naar anderen of naar de omgeving toe tot gevolg
hebben.
o In de kennismakingsfase wordt afgestemd op de hulpvraag en het doel dat de cliënt
voor ogen heeft. Er worden specifieke materialen of spelvormen aangeboden
binnen het medium. Daarbij kan het gaan om het vormgeven van een levenslijn,
het schilderen van een landschap, het maken van een tableau vivant van de huidige
of gewenste situatie (beeldend vormen). Dit kan ook zijn: het laten klinken van
gevoelens en gedachten met behulp van muziekinstrumenten (muziek), of
rolbeschrijvingen van bijvoorbeeld sprookjesfiguren (drama). Via deze ingangen
wordt zichtbaar hoe de cliënt zijn leven structureert en hoe hij met zichzelf, zijn
omgeving en de problematiek omgaat. Hierna kan een gezamenlijk behandeldoel
geformuleerd worden inclusief een inschatting van de duur en werkwijze van de
therapie.
o In de vervolgsessies zijn meerdere werkwijzen te onderscheiden. Genoemd kunnen
worden: structurerend werken, ontdekkend werken, toedekkend werken, het
werken aan acceptatie en verwerking, ontwikkelingsgericht werken, ondersteuning
in de palliatieve fase.
o Het aanbod aan materiaal en werkvormen van het creatieve medium helpt om
hetgeen ‘van binnen’ leeft actueel te doen worden in kleur, klank, beweging of
vorm. Daarmee worden het gevoel of andere tot dan onbewuste zaken zichtbaar,
hoorbaar en tastbaar. Het gericht bespreken van het ervarene kan de betekenis
ervan verduidelijken. De cliënt ervaart en wordt zich bewust van allerlei
gevoelens, oordelen, opvattingen, waarden, idealen en verlangens, maar ook van
wat energie geeft of energie neemt en van wat hem bezielt.
o Na een vooraf bepaalde periode wordt samen met de cliënt gekeken naar de
voortgang, de resultaten en verbeteringen tot dan toe. Indien nodig wordt het
behandelingsplan bijgesteld.
o De behandeling wordt afgesloten als de cliënt en therapeut van mening zijn dat de
therapiedoelen optimaal gerealiseerd zijn, maar ook als de therapeut van mening is
dat de cliënt beter geholpen kan worden door een andere deskundige.
o Waar nodig wordt samen gewerkt met huisarts, andere hulpverleners en instanties.
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Doel van de therapie:
- Het zodanig opheffen of verminderen van problemen, blokkades, beperkingen,
waardoor het leven van alledag weer doorgang kan vinden of op een zo goed
mogelijke manier met de beperkingen te leven is.
- Het verhogen van de draagkracht en verminderen van de draaglast.
- Het uitbreiden van gedragsrepertoire en copingstrategieën waardoor de cliënt zich
beter dan voorheen staande kan houden.
- Het ontdekken van de eigen kracht en hoe deze in te zetten in allerlei levenssituaties.
Benodigde vaardigheden van de therapeut: Van de therapeut wordt voldoende kennis van
het desbetreffende creatieve medium verwacht, er flexibel mee om kunnen gaan,
beheersing van het creatieve medium en kundigheid in het gebruik van materialen en
hulpmiddelen. Inlevingsvermogen is belangrijk, maar ook kennis van de
psychopathologie, psychologische en psychotherapeutische stromingen en methoden
inclusief gesprekstechnieken passend bij het creatieve medium.
Duur van de therapie: De duur is afhankelijk van de aard van de problematiek, de
diagnose en de prognose. Gemiddeld 10-20 sessies van 45 tot 75 minuten.
5. Doelgroep.
Creatieve therapie kan ingezet worden bij: kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen.
Zowel individueel als in de groep. In het bijzonder is creatieve therapie geïndiceerd in
situaties waarin communicatie op verbaal niveau onvolledig of onmogelijk is, zoals bij
een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking of handicap. Eveneens voor sterk
rationaliserende personen en allerlei psycho-sociale problemen.
Indicatie: emotionele problematiek, identiteitsproblematiek, zingevingvragen,
verwerkingsproblematiek, relationele problematiek, angstproblematiek,
gedragsproblematiek.
Contra-indicatie: De contra-indicaties zijn afhankelijk van de deskundigheid, voorkeuren
en ervaring van de therapeut. De zwaarte van de problematiek is medebepalend. Gedacht
wordt aan fobieën, meervoudige psychiatrische problematiek en
persoonlijkheidsstoornissen, verslavingsproblematiek, een te hoog angstniveau ten
aanzien van veranderingsprocessen, geen affiniteit met het creatieve medium of
overspoeld raken door wat het aanbod van het medium oproept.
6. Relevante literatuur.
- Berendt. Nada Brahma. East-West Publications, 1999. ISBN: 9070104652
- V.d. Berg. De helende stem. Ankh-Hermes, 2001. ISBN: 9020243594
- Jonathan Goldman. Genezende klanken. East-West Publications, 1992. ISBN:
9053400362
- Evelien Grabau en Henriette Visser. Creatieve therapie. V.Loghum Slaterus, 1987.
ISBN: 9036800226
- Edith. Kramer. Childhood and Art therapy. Ad Donker bv, 1980. ISBN: 9061001757
- Louise Montello. Essential musical intelligence. The Theosophical Punlishing House,
2002. ISBN: 083560814x
- H. Smeijsters. Handboek voor creatieve therapie. Coutiho, 2000. ISBN: 9062831680
7. Opleiding en opleidingsduur.
De basisopleiding creatieve therapie op HBO niveau duurt 4 jaar en wordt gegeven op
verschillende hogescholen in Nederland. Op het moment van schrijven zijn er
veranderingen gaande op de Hogescholen. Het wordt aanbevolen contact te zoeken met de
opleidingen voor de meest recente informatie.
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-

Christelijke Hogeschool Noord Nederland, Leeuwarden. Website: www.chn.nl
Conservatorium Enschede. Website: www.saxion.nl
Hogeschool Leiden. Website: www.hsleiden.nl
Hogeschool Limburg, Sittard. Heeft ook een Masteropleiding muziektherapie.
Website: www.hszuyd.nl
- Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Website: www.han-cto.nl
- Hogeschool Utrecht. Website: www.ct.hvu.nl
Bijscholing voor ervaren creatief therapeuten:
- Instituut voor Creatieve Therapie & Expressieve Psychotherapie. Kon.
Wilhelminalaan 28, 3818 HP Amersfoort. Tel.: 033-4614202. Website:
www.ictep.com Duur: 3 jaar part-time.
- RINO. Websites: www.rinogroep.nl / www.rino.nl / www.rinozuid.nl
- De kleine Tiki, Olympiastraat 30, 4818 TP Breda. Tel.: 076-5141017. E-mail:
info@dekleinetiki.nl Website: www.dekleinetiki.nl
Beroepsvereniging voor vaktherapeuten (voorheen NVCT, Nederlandse Vereniging voor
Creatieve Therapie): FVB, Federatie Vaktherapeutische Beroepen, Fivelingo 253, 3524
BN Utrecht. Tel.: 030-2800432 E-mail: info@creatievetherapie.nl Website:
www.vaktherapie.nl
De FVB is onderverdeeld in medium specifieke verenigingen:
NVBT: Nederlandse Vereniging Beeldende Therapie
NVDT: Nederlandse Vereniging Drama Therapie
NVDAT: Nederlandse Vereniging Dans Therapie
NVMT: Nederlandse Vereniging Muziek Therapie

Danstherapie
1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie.
Nonverbale psychotherapie in een humanistisch kader.
2. Oriëntatie van de therapievorm.
Lichaamsgerichte therapie met afrondend gesprek.
3. Wat is danstherapie?
Danstherapie is een vorm van psychotherapie waarbij gebruik wordt gemaakt van het
medium dans, ondersteund door muziek. Charlotte Querido, geboren 12-08-1927
ontwikkelde, vanuit haar ervaringen als psychiater, een methode waarin muziek helpt bij
het gevoel te komen en dans en beweging de middelen zijn het te uiten. Met name daar
waar woorden te kort schieten en de ervaring moeilijk te benoemen is.
Kerngedachten.
o De mens verdringt de positieve gevoelens in zijn ziel het meest en het diepst. Zijn
dagelijkse handelen, zijn in de wereld zijn, wijkt daardoor af van zijn
oorspronkelijkheid en zijn uniciteit. Wordt het verschil te groot dan is de spanning
daaraan evenredig en kan hij zowel lichamelijk als geestelijk niet goed
functioneren.
o Die verdringing vindt zijn oorzaak in de teleurstellingen die het leven op aarde met
zich meebrengt.
o De weg terug naar het oorspronkelijke Zelf wordt geopenbaard in de diepste
verlangens van de wezenskern.
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o Met dans is het mogelijk te raken aan die diepere laag van het bestaan, de
oergrond. Daar is het oerritme van het leven. De mens die daar ook maar het
minste van heeft ervaren heeft iets van die oorspronkelijkheid te pakken. Dat is de
eerste stap naar genezing.
De ervaringen die zijn opgedaan tijdens de dans worden, in het gesprek na de danssessie,
concreet gemaakt door ze te benoemen. Dit benoemen maakt bewuster en dat is de basis
voor meer inzicht in de eigen verlangens, de verdringingsmechanismen en de patronen
van de persoonlijkheid.
4. Werkwijze in de praktijk van de hulpverlening.
Een danstherapie sessie heeft een aantal vaste onderdelen. Er wordt begonnen met een
openingsdans die bedoeld is als warming up om het contact met het lichaam te vergroten.
De daaropvolgende dans(en) zijn gericht op de bewustzijnsontwikkeling ten opzichte van
het eigen lichaam, de ruimte en de groep. Er is een dans voor het naar binnen richten van
het gevoel. Daarna komt een dansoefening waarin een gevoel toegelaten, doorleefd en
uitgebeeld wordt. Door de boosheid, het verdriet, de angst of de jaloezie daadwerkelijk te
laten zijn en ruimte te geven in de dans kan de danser ook bij het bijbehorende positieve
gevoel komen (vrede, vreugde, vertrouwen, liefde en het verlangen daarnaar), dat daar
onder verborgen zit. Het dansgedeelte wordt afgerond met een kort eindgesprek.
Doel van de therapie: het bewust worden en uitbeelden van de eigen gevoelswereld, het
opheffen van verdringingen en het loslaten van compensaties en foutieve
(dwang)gedachten en de daarmee gepaard gaande fysieke blokkades.
Benodigde vaardigheden van de therapeut: Van de therapeut wordt verwacht dat zij
gerichte dansopdrachten kan maken en begeleiden, met de juiste muziekkeuze.
Daarnaast is het van belang dat zij bepaalde lichaamshoudingen en bewegingspatronen,
lichaamstaal, kan herkennen en interpreteren en ermee kan werken ter ondersteuning van
het bewustwordings en veranderingsproces van de cliënt.
Duur van de therapie: de duur van de therapie is afhankelijk van de hulpvraag en kan
variëren van 3 tot 12 maanden, 1 sessie per week. Langduriger begeleiding is mogelijk.
Een groepssessie duurt twee uur. Een individuele sessie duurt 1 uur. Beide inclusief het
gesprek.
5. Doelgroep.
Indicatie: Bijna iedereen, ongeacht leeftijd, fysieke gesteldheid of hulpvraag, kan in
aanmerking komen voor danstherapie. Wel vragen sommige doelgroepen aanpassingen
van de sessie of de situatie. Voor ouderen en kinderen zijn de sessies korter en sluiten aan
bij de belevingswereld.
Contra-indicatie: psychiatrische aandoeningen als psychose, manie en zware depressie,
alsmede drugs en (zware) alcoholverslving. Fysieke handicap is geen contra-indicatie,
maar vraagt wel aanpassing aan de handicap.
6. Relevante literatuur.
- Bonny Bainbridge-Cohen. Body-mind centering. Contact Editions, 1993. ISBN:
0937645036
- Linda Hartley. Wisdom of the body moving. Nort Atlantic Books, 1995. ISBN:
1556431740.
- Charlotte C. Querido. Genezen door dan en gebaar. Ankh Hermes, 1985. ISBN:
9020249568
- Charlotte C. Querido. Leven in dans. Leerboek danstherapie. Fagus, 1996. ISBN:
9070017202
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7. Opleiding en opleidingsduur.
Conservatorium Enschede afdeling danstherapie, Van Essengaarde 10, Postbus 70.000,
7500 KB Enschede. Tel.: 053-4871730. Website:
www.conservatoriumenschede.saxion.nl. E-mail: baliecons.she@saxion.nl
Het is een driejarige deeltijdopleiding van één dag per week. Dat komt neer op 160 uur
per jaar.

Gestalt(therapie)
1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie.
Humanistische psychologie.
2. Oriëntatie van de therapievorm.
Gesprekstherapie waarin lichaamsbeleving en de wisselwerking tussen de cliënt en zijn
omgeving een belangrijke plaats inneemt.
3. Wat is Gestalttherapie?
Gestalttherapie is ontwikkeld door Fritz en Laura Perls (1893-1970) en is gebaseerd op de
fenomenologische grondhoudingen zoals die zijn uitgewerkt door Buber en Levinas. Zij
maakt gebruik van de inzichten van de veldtheorie van Lewin over de wisselwerking
tussen de mens en zijn omgeving (veld). Het is met name aan Goodman te danken dat veel
van het Boeddhistische gedachtegoed verwerkt is in de gestalttherapie. Het is een
belangrijke bijdrage aan de afstemming op de existentiële en spirituele behoeften en
inzichten van de mens.
Als procesgerichte vorm van psychotherapie gaat het in gestalttherapie meer om hóe en
vanuit welke veronderstellingen de cliënt kijkt en reageert op bepaalde gebeurtenissen en
minder om de gebeurtenissen zelf. Een mens heeft fysieke (voedsel, seksualiteit) en
emotionele (erkenning, aandacht) behoeften. Wanneer niet in die behoeften wordt
voorzien, ontwikkelt hij creatieve mechanismen om niet teveel last te hebben van het
tekort of om het tekort te overleven. Die mechanismen blijven vaak intact, ook als ze niet
meer nodig zijn. Dan wordt zo’n mechanisme een belemmering. Mensen kunnen ook
worstelen met existentiële vragen en vragen over zingeving. “Ik heb alles wat mijn hartje
begeert en toch ben ik niet gelukkig. Hoe zit dat?”
In Gestalttherapie als contacttherapie is het de relatie tussen therapeut en cliënt, waarin de
cliënt kan ervaren hoe hij contact maakt met zichzelf en met zijn omgeving. Het gaat om
inzicht in de oplossingsstrategieën die hij gebruikt en de beperkingen daarvan. Ook is van
belang dat hij zich verhoudt tot de mogelijkheden en onmogelijkheden van zijn omgeving.
Uitgangspunt hierbij is dat wat er is, in het hier en nu. De cliënt onderzoekt en herkent in
hoeverre hij zich laat bepalen door ervaringen uit het verleden of wensen ten aanzien van
de toekomst. Hij leert hoe hij zelf vorm (gestalte) kan geven aan zijn leven in
wisselwerking met zijn omgeving. In de veilige situatie van de therapiekamer mag
geëxperimenteerd worden met nieuw gedrag en nieuwe inzichten.
Mensvisie.
• Elk mens vormt een onlosmakelijk geheel met zijn omgeving (het veld).
• Elk mens wil van oorsprong leven in verbinding, erbij horen, ertoe doen, een plaats
hebben. Dit is een geboorterecht.
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• De mens is een holistisch wezen. Als lichaam, gevoel, verstand en bezieling goed op
elkaar zijn afgestemd zit de mens goed in zijn vel. Hij vindt zijn weg dan op een
vanzelfsprekende manier. De maatschappij waarin we leven overwaardeert het doen en
denken. Voelen en spirituele zingeving daarentegen worden ondergewaardeerd. Het is
belangrijk dat mensen op elk van de genoemde niveaus leren de signalen, die het leven
aanreikt, te verstaan in termen van onderliggende behoeften en wensen.
• Van daaruit is het mogelijk om de juiste actie, op de juiste plek, te ondernemen en in
elke situatie een gepast antwoord beschikbaar te hebben (respons-ability). “Lose your
mind, come to your senses” (Perls).
• Het is slechts in contact met de medemens dat iemand zichzelf kan leren kennen.
Zonder begrenzing en grenzen verliest de mens het contact met de omgeving, maar
vooral met zichzelf. Dus zonder grenzen geen eigen ik en daarmee geen verbinding.
• De algemene reactie op pijn is “dat wil ik niet”. Juist door permanent de pijn te
verdringen gaat deze zich meer en meer opdringen. Pijn wordt in de gestalttherapie
echter gezien als de richtingaanwijzer naar belangrijke wensen in het leven, naar de
onderliggende behoeftes en wezenlijke verlangens en zingeving. Het geeft
levenskracht om die weer boven tafel te krijgen.
4. Werkwijze in de praktijk van de hulpverlening.
Het gestalttherapeutisch proces begint met een intake waarin de leervraag van de cliënt
duidelijk wordt. In de daaropvolgende sessies wordt telkens een deel van de leervraag
uitgewerkt. De sessies hebben iedere keer een andere vorm omdat de therapeut zich in
elke sessie laat leiden door wat er zich aandient. Deze manier van werken heeft als
voordeel dat boven water komt wat op dát moment belangrijk is.
De werkvormen variëren sterk: gesprekken, lichaamsgericht werken, verkennen van het
zelfbeeld en het beeld van de wereld, werken met de lege stoel, uitwerken van dromen,
werken met beelden en creatieve werkvormen.
Vrijwel altijd wordt begonnen met wat de cliënt ervaart, voelt en beleeft. Pas wanneer de
cliënt zijn probleem/pijn herkent en erkent wordt zijn beleving zonodig in een cognitief
kader geplaatst. De gestalttherapeut geeft geen adviezen, maar helpt de cliënt zijn eigen
helderheid te vinden. Dat stelt de cliënt in staat in vrijheid zijn eigen levensweg te kiezen
Doel van de therapie:
De cliënt krijgt inzicht in de manier waarop hij contact aangaat, pijn omzeilt en daarmee
de weg dwarsboomt naar vervulling van levensbehoeften en existentiële wensen. Door de
therapie leert de cliënt zijn eigen signalen en de signalen uit de omgeving beter verstaan.
Met het doorzien van de eigen mechanismen, leert iemand dat het mogelijk is om andere
keuzes te maken.
Duur van de therapie: de therapie kan kortdurend zijn van 3 tot 12 zittingen, maar kan ook
langer duren.
Benodigde vaardigheden van de therapeut:
• de cliënt een veilig contact bieden (respectvol, mild oordeelvrij).
• van daaruit de cliënt uitnodigen zich te laten zien
• zichzelf als instrument in kunnen zetten in de wisselwerking tussen therapeut en de
cliënt,
• aansluiten bij wat zich zowel intra- als interpersoonlijk voor doet,
• nabij en betrokken zijn en tegelijkertijd in het eigen centrum blijven en
• registreren wat er gebeurt om dat te vertalen naar interventies die de cliënt verder
helpen,
• woorden geven aan wat de cliënt poogt uit te drukken maar waarvoor hij nog geen
woorden heeft,
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•
•
•

voelbaar maken waar de schoen wringt en buiten woorden en redeneringen om laten
ervaren waar het om gaat,
beeldend taalgebruik beheersen omdat beelden vaak meer vermogen te zeggen dan
woorden,
het helpen betekenis geven aan de ervaringen die de cliënt opdoet in therapie.

5. Doelgroep.
Indicatie: Psychosomatische klachten, depressieve klachten, stress en burnout,
relatieproblematiek, rouwverwerking, onzekerheid, minderwaardigheidsgevoelens,
zingevingsproblematiek, opvoedingsproblemen
Contra-indicatie: Ernstige psychiatrische problematiek en ernstige
verslavingsproblematiek.
6. Relevante literatuur.
- Riekje Boswijk-Hummel. Liefde in wonderland. De Toorts, 2002. ISBN: 9060207564
- James L. Kepner. Body Process: Working with the body in Psychotherapy, Jossey-Bass
Inc Pub, 1993. ISBN 1555425860
- George Lambrechts. De gestalttherapie tussen toen en straks, Epo, 2001. ISBN:
9064452105
- Hans Laurentius. De vreugde van verlichting. Ankh-Hermes, 2000. ISBN: 9020270214
- Alexander Lowen. Bio Energetica. Servire,1976. ISBN: 9063252749
- Alexander Lowen. De Spiritualiteit van het lichaam. Servire, 1992. ISBN: 9063254164
- G.F. Perls, P. Goodman, R.F. Hefferline. Gestalt Therapy Excitement and growth in the
Human Personality. Harmondsworth Penguin Books, 1951. ISBN: 0939266245
- Daan van Praag. Gestalttherapie, een procesbenadering. Acco, 1987. ISBN: 9033490110
- Daan van Praag. Gestalttherapie, veld en existentie. Elsevier, 1998. ISBN: 9035220196
- Bruno Paul de Roeck. Gras onder mijn voeten. De Toorts, 2001. ISBN 9060201876
- Thich Nhat Hanh. Het hart van Boeddha’s leer. Altamira-Becht, 1998. ISBN: 9023010272
- Ken Wilber. No Boundary. New Science Library, 1981. ISBN: 0394748816
- Irvin D. Yalom. De therapeut. Uitgeverij Balans, 2005. ISBN: 9050186769
- Irvin D. Yalom. Therapie als geschenk. Uitgeverij Balans, 2001. ISBN: 9050185568
- Jozef Zinker. Creative process in Gestalttherapy. Vintage Books, 1977. ISBN:
0394725670
- Jozef Zinker. In search of good form. GICPress, 1994. ISBN: 0881632937
7. Opleiding en opleidingsduur.
Opleidingen voor gestalttherapie
- Multi-Dimens. Pastoor van Looystraat 22, B-2250 Olen België. Tel.: 010-2410310
(doorgeschakeld). E-mail: kantoor@multidimens.nl Website: www.multidimens.nl
- Instituut Boswijk in Hurwenen. Barbara van Arkel, Kapelweg 53, 3818 BE Amersfoort.
Tel.: 033-4328189. E-mail: b.vanarkel@euronet.nl Website: www.boswijkinstituut.nl
- Faculteit voor Mens en Samenleving (FMS), Stationsstraat 82, 2300 Turnhout. Tel.:
+32(0)14415398. E-mail: fms@aula.com Website: www.aula.com/fms/index.htm
- Nederlandse Stichting Gestalt, Oudeszijds Kolk 13-3, 1012 AL Amsterdam. Tel. 0206256450. E-mail: info@nsgestalt.nl; Website: http://www.nsgestalt.nl
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Geestelijke zorg (in internationaal verband: ‘spiritual care’)
Geestelijke zorg is een academische discipline binnen de psychosociale zorg, en behartigt op
specialistisch niveau het therapeutische belang van betekenisverlening op grond van geloof en
levensovertuiging voor het adequaat omgaan met uiteenlopende lijdenssituaties.
Therapievorm
De therapievorm is gesprekstherapie met gedragsoriënterende doelen. In de therapie staat de
betekenisverlening door de cliënt aan zijn/haar leven en lijden centraal. De therapeut
verheldert bij de cliënt de interne dialoog van de betekenis van geloof en levensovertuiging
voor dit lijden en draagt bij tot de vormgeving van de externe dialoog hiervan.
Het therapeutische object van geestelijke zorg vormen de existentiële of levensthema’s. Dat
zijn thema’s die gegeven zijn met de ‘condition humaine’, d.w.z. het ‘menselijk tekort’, en
waarin cliënten in het kader van psychosociale problemen worstelen met vragen van
heteronomie (lot, toeval, grenzen) en autonomie (zelfbepaling, zelfredzaamheid, kwaliteit van
leven). Dergelijke zingevingvragen liggen vervat in themaclusters van identiteit (relatie tot het
eigen innerlijk), normaliteit (relatie met de sociale omgeving), contingentie (omgang met het
lot, met wat je overkomt), ritualiteit (ceremoniële uitdrukking van betekenis),
levensovertuiging (beginsel van eigen levensinrichting), en habilitatie (verwerving van
handelingsbekwaamheid). Cliënten kunnen dergelijke thema’s een immanente (seculiere) of
een transcendente (religieuze) betekenis verlenen.
Het therapeutische doel van geestelijke zorg is:
1. Het diagnostiseren van de problematiek van heteronomie en autonomie in het kader
van de psychosociale zorg.
2. Het verhelderen van levensthema’s in het kader van het levensverhaal van de cliënt
aan de hand van narratieve analyse.
3. Het ondersteunen en ontwikkelen van zingeving door de cliënt aan het eigen leven
door het helpen integreren van betekenisbronnen uit de tradities van cultuur en religie
met het oog op het hanteren van de eigen ( psychosociale) problematiek.
De therapeutische werkwijze van de geestelijk verzorger is gestoeld op
geesteswetenschappelijke en gedragswetenschappelijke kennis van en inzicht in de
verschillende culturele en religieuze en culturele bronnen van betekenisverlening, en op de
hermeneutische vaardigheden om dergelijke bronnen in de setting van psychosociale
problematiek te accommoderen aan het levensverhaal van de cliënt. Dat bevordert de
handelingsbekwaamheid van de cliënt waardoor bijgedragen wordt aan herstel en preventie.
De standaardprocedure in de werkwijze volgt een gefaseerd model. In de exploratieve fase
wordt in een eerste gesprek de psychosociale problematiek verkend en het gesprekscontract
gesloten. Dan worden in twee vervolggesprekken de levensthema’s in dialoog met de cliënt
verkend. Daarbij worden behalve counselingvaardigheden en gesprekstherapeutische
inzichten ook specifiek ontwikkelde narratieve onderzoekstechnieken ingezet. In de daarop
volgende valideringsfase worden in twee vervolggesprekken bronnen uit de betekenistradities
van cultuur en religie aangereikt die het proces van betekenisverlening door de cliënt beogen
te bevorderen. De geestelijk verzorger put uit zijn/haar diepgaande kennis van
symboolsystemen in cultuur en religies,en de mogelijkheden van de mens om te anticiperen
op het oncontroleerbare in het leven .(ziekte, dood, ongeluk) In deze fase wordt een verband
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aangebracht tussen de levensthema’s uit de narratieve analyse en betekenisverlenend
handelen. Deze standaardprocedure van 5 gesprekken (1 uur elk) varieert, afhankelijk van de
sociale problematiek van de cliënt over het algemeen van 1 tot 7 gesprekken.
Indicaties
Identiteitscluster:
• Verstoorde zingeving.
• Betekeniscrisis in het eigen leven.
• Verlies van geloof of vertrouwen in het leven.
• Behoefte tot het opmaken van de levensbalans.
Normaliteitscluster:
• Morele of ethische vragen.
• Schuld, schaamte, vergeving.
• Vragen over de zin van een behandeling.
• Problemen met sociaal-culturele veranderingen of tijdsgewricht.
Contingentiecluster:
• Vragen over het levenseinde, sterven, voortbestaan.
• Omgaan met verlies, in het bijzonder (stagnerende) rouw.
• Gevoelens van hopeloosheid en depressie.
• Stagnatie bij veranderde levensverwachting.
Ritualiteitscluster:
• Behoefte tot uitdrukken en valideren van betekenis in het eigen gedrag.
• Behoefte aan rituelen.
• Vragen rond het valideren van zingeving in het eigen leven.
Overtuigingscluster:
• Verstoorde zingeving.
• Vragen over het beginsel van het eigen leven, de levensinrichting.
• Behoefte tot zingeving en betekenisverlening.
Habilitatiecluster:
• Psychosociale remming in de uitdrukking van betekenis of levensovertuiging.
• Problemen bij het inrichten van het eigen leven.
• Ontbrekende ‘life-skills’.
• Isolement of sociaal integratieverlies bij ziekte, handicap of stoornis.
Contra-indicatie
Bij elk van bovengenoemde indicaties kunnen psychische stoornissen met een psychiatrische
of gespecialiseerd psychische indicatie aanleiding zijn tot het niet in behandeling nemen van
cliënten, of doorverwijzen naar andere specialisten.
Literatuur
Argyle, M. (2000). Psychology and Religion. An introduction. London, Routledge.
Andriessen H.A. Spiritualiteit en levensloop Meinema Zoetermeer
Doolaard, J. (Ed.) (2006). Handboek Geestelijke Verzorging. Kampen, Kok.
Heitink, G. (1999). Practical Theology: History, Theory, Action Domains.
Manual for
Practical Theology. Grand Rapids, Eerdmans.
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Hermans HubertJ.M., Hermans-Jansen, de grondmotieven van het mensenlik bestaan.Hun
expressie in het persoonlijk waarderingsleven. Lisse, Zets en Zeitlinger.
Hermans Hubert ,E.hermans-Jansen Selfnarratives,The Construction of meaning in
psychtherapie New York Guilford-press
Hood, R., Spilka, B., Hunsberger, B., & Gorsuch, R. (2003). The Psychology of Religion. An
Empirical Approach. New York: Guilford, 3nd ed.
Knippenberg T. van , Existentiële zielzorg. Tussen naam en identiteit Meinema Zoetermeer
Koenig, H. (Ed.) (1998). Handbook of Religion and Mental Health. San Diego, Academic
Press.
Loewenthal, K. (2006). Religion, Culture and Mental Health. Cambridge, Cambridge
University Press.
Nagy B. en Krassner B.R. Tussen geven en nemen , over contextuele therapie de Toorts
Nelson, J. (2009). Psychology, Religion and Spirituality. New York, Springer.
NCCN Distress-management practice Guidelines in Oncology 2008
Paloutzian, R.; Park, C. (Ed.) (2005). Handbook of the Psychology of Religion and
Spirituality. London, The Guilford Press.
Pargament, K. (1997). The Psychology of Religion and Coping. Theory, Research, Practice.
New York, Guilford Press.
Pargament, K. (2007). Spiritually Integrated Psychotherapy. Understanding and Addressing
the Sacred. New York, The Guilford Press.
Schilderman. H. (2006). Kwalificaties van geestelijke verzorging. Nijmegen, RU.
Schilderman, H. (2009). Wat is er geestelijk aan de geestelijke zorg? Nijmegen, RU.
Spilka, B. Mc.Intosh, D. (Ed.) (1997). The Psychology of Religion. Theoretical Approaches.
Boulder, Westview Press.
Ven, J. (1998). Education for Reflective Ministry. Louvain, Peeters.
Waaijman, K, Spiritualiteit –vormen, grondslagen en methoden Kok Kampen
Wulff, D. (1997). Psychology of Religion (sec. ed.). Classic and Contemporary Approaches.
John Wiley and Sons.
Opleiding
1. Opleiding Theologie of Religiewetenschappen aan een Nederlandse of daaraan gelijk
te stellen universiteit, met als master-specialisatie geestelijke verzorging (MA), waarin
voorzien is in onderzoekstraining, vaardigheidstraining, stage en supervisie. In
Nederland betreft dit universiteiten van Groningen, Utrecht/Tilburg, Nijmegen,
Kampen, en Utrecht (Humanistiek).
2. Postinitieel academisch opleidingstraject van een jaar. In het opleidingstraject bestaan
waarborgen voor geestelijke zorg volgens eerder genoemde indicaties.
3. Klinisch Pastorale Vorming (3 maanden). De KPV is een training- en supervisietraject
dat gericht is op persoonlijke professionele ontwikkeling, voortgezette counseling in
een klinische situatie.
4. Additionele kwalificaties op het terrein van psychische diagnostiek (DSM IV) en de
kwalificatie-eisen zoals die geformuleerd zijn in de beroepsstandaard van de VGVZ.
5. Aantoonbare band met een levensovertuiging of religieuze traditie.(zie de statuten van
het WVGV)
Als aan bovenstaande voldaan is vindt registratie plaats in het beroepsregister van het
Werkverband voor Vrijgevestigd Geestelijk Verzorgers( WVGV) of dat van de Vereniging
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voor Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ).De verenigingen erkennen elkaars
register. Leden van het werkverband kunnen ook lid worden van de vakgroep van het NVPA.
Om de registratie te behouden moet jaarlijks een quotum geaccrediteerde academische
studiepunten behaald worden. Tevens is ieder jaar intervisie

Haptotherapie
1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie.
Humanistische psychologie (waarbij aangetekend dat Frans Veldman nadrukkelijk stelt
dat haptonomie op geheel eigen wijze de menselijke ontmoeting in kaart brengt, anders
dan Rogers of Terruwe).
2. Oriëntatie van de therapievorm.
Lichaamsgerichte therapie in combinatie met gesprekstherapie.
3. Wat is haptotherapie?
De haptotherapie is een begeleidingsvorm gebaseerd op de beginselen van de haptonomie.
Haptonomie is een samenvoeging van de woorden hapsis dat tast, gevoel, gevoelsbeleving
of tact betekent en nomos dat staat voor wet, regel of norm. De grondlegger, Frans
Veldman, begint met zijn levenswerk halverwege de tweede wereldoorlog (1942). Hij
definieert de haptonomie als volgt: “De wetenschap van het gevoel en het gevoelsleven,
die inzicht verleent in de affectieve hoedanigheid van intermenselijke relaties en
ontmoetingen”. Haptonomie omvat enerzijds de gevoelsbeleving als een innerlijk ervaren
en anderzijds de manier waarop zich dat openbaart naar buiten toe in de vorm van
beweging, zelfexpressie, gedrag en handelswijzen. Alles wat de mens beweegt en bezield
wordt verkend. Als medisch-psychologische fenomenologische wetenschap steunt de
haptonomie op fenomenen van de menselijke ontmoeting die op empirische wijze
waargenomen, onderzocht en beschreven zijn.
Uitgangspunten.
• De basis van de haptotherapie is het bevestigend contact dat, via aanraking, met
behulp van oefeningen en in het gesprek, door de therapeut voelbaar wordt gemaakt
bij de cliënt.
• ‘Heel de mens’, in zelfontwikkeling en zelfbeleving, in het bevorderen van het
welbevinden en het zo optimaal mogelijk functioneren, staat centraal. De mens wordt
gezien als een eenheid van lichaam en geest. Hij heeft niet alleen zijn lichaam, hij is
zijn lichaam. Het lichaam is ‘drager’ van gevoelens en heeft een geheugen voor
positieve en negatieve gevoelservaringen.
• De ervaringen die iemand heeft opgedaan via tasten en voelen vinden hun weerslag in
voorkeurshoudingen en –bewegingen, in blokkades in bewegingspatronen, in
gespannen spieren, in de wijze waarop contacten worden aangegaan en beleefd, in
remmingen van gevoelsbelevingen.
• Mensen kunnen leren hun tastvermogens optimaal te benutten. Zij kunnen leren
gevoelscontact te maken met zichzelf en anderen en daarin ervaren hoe ze zelf een
bijdrage kunnen leveren aan de harmonisering van hun leefwereld.
• Aandacht voor de gevoelens en de rol die het lichaam daarin speelt, ontwikkelt de
contactmogelijkheden en vestigt of versterkt het gevoel van veiligheid,
(zelf)vertrouwen, zekerheid. Het verhoogt de draag- en veerkracht.
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•

Het verandert de context van de problemen waardoor deze verdwijnen of beter
verdragen worden. Er komt ruimte tot zelfverwezenlijking.
Ieder individu reageert op zijn heel eigen specifieke manier op conflictsituaties. Bij de
verstoring tussen gevoel en verstand, tussen wat de persoon moet, wil en kan kunnen
klachten ontstaan van allerlei aard, zowel op het niveau van het lichaam als op het
niveau van de psyche.

4. Werkwijze in de praktijk van de hulpverlening.
• De eerste sessie is een kennismakingsgesprek waarin het gaat om:
- het verhelderen van de hulpvraag.
- het samen bespreken van het doel van de begeleiding.
- het uitsluiten of signaleren van psychopathologie.
- informatie over en eventueel iets laten ervaren van haptotherapie.
In de daarop volgende sessies gebruikt de haptotherapeut aanraking, ervaringsoefeningen
en gesprek. De opgedane ervaringen worden besproken teneinde meer helderheid te
krijgen ten aanzien van de hulpvraag.
• Na enkele (meestal 4 à 5) sessies is er een evaluatiemoment waarin besproken wordt
wat de therapie tot nu toe heeft opgeleverd en hoe het contact tussen therapeut en
cliënt verloopt. Indien de cliënt en therapeut gezamenlijk besluiten de therapie voort te
zetten kunnen de behandeldoelen nader vastgesteld worden, met daarbij een indicatie
van de duur en frequentie van de therapie.
• Binnen elke haptotherapeutische sessie staat het affectief bevestigende intermenselijke
contact centraal. De cliënt wordt gestimuleerd zichzelf te voelen en te ervaren, zijn
affectieve vermogens te ontdekken en verder te ontplooien. Hij leert waarnemen met
al zijn zintuigen en verwerft inzicht over zijn leefwereld waardoor hij beter
onderscheid kan maken tussen wat goed en wat slecht voor hem is. Dat leidt tot
basisvertrouwen en meer innerlijke zekerheid. Het contact dat tussen cliënt en
therapeut ontstaat wordt gekenmerkt door een toetsbare en verifieerbare verandering
in de totale lichaamsspanning (tonus) van de cliënt. Kenmerken van deze tonus zijn
stevigheid, souplesse en zachtheid. Door middel van aanraking is het mogelijk de
cliënt te laten voelen wat aanwezig zijn in contact, het open zijn, in zijn lijf verandert.
Doel van de therapie: De cliënt herwint het vermogen de eigen problemen aan te pakken.
Duur van de therapie: De behandelduur wisselt sterk afhankelijk van de aard van de
hulpvraag en de ernst van de problematiek. Soms is één sessie genoeg. Soms duurt de
behandeling enkele jaren. De frequentie is maximaal 1 sessie per week van 3 kwartier tot
een uur.
Benodigde vaardigheden van de therapeut:
- Een haptotherapeut heeft inzicht in hoe zij zich beweegt ten opzichte van de cliënt bij
het tot stand komen en onderhouden van de therapeutische relatie en het werken aan
de doelstelling van de behandeling.
- Een haptotherapeut bezit de vaardigheid om in afstemming met de cliënt een op
ontwikkeling gericht proces te begeleiden.
- Een haptotherapeut kan kritisch reflecteren op het eigen voelen, denken en handelen.
- Een haptotherapeut dient bekwaam te zijn in het uitvoeren van interventies op basis
van de basisprincipes uit haptonomie.
- Een haptotherapeut kan de werkwijze/methode aan belangstellenden en
belanghebbenden verwoorden en presenteren.
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5. Doelgroep.
Indicatie:
- Relatie en communicatieproblemen m.b.t. intimiteit/nabijheid/seksualiteit, het voelen
en stellen van grenzen, omgaan met conflicten, omgaan met en uiten van gevoelens.
- Gestagneerde ontwikkeling, door de betrokkene gevoeld als een niet op zijn plek zijn,
een niet lekker in zijn lijf zitten, onvrede met de bestaande situatie, een niet weten wat
hij wil en voelt of wat hem bezielt.
- Problemen die verband houden met de overgang van de ene naar de volgende
levensfase.
- Tijdelijk overbelast zijn: stress, overspannenheid, burn-out.
- Acceptatieproblemen ten aanzien van verlies, ziekte of handicaps.
- Lichamelijke klachten met een mogelijke psychosomatische oorzaak.
- Chronische pijnklachten.
- Specifieke indicaties voor kinderen:
- Problemen op relationeel gebied, zoals weinig weerbaar naar anderen toe, brutaliteit,
moeilijk bereikbaar, erg volgzaam, niet samen kunnen spelen, grote gevoeligheid,
problemen in de opvoeding, puberteitsproblematiek.
- Verstoringen in het gedrag zoals onzekerheid, faalangst, zwaarmoedigheid, snel
afgeleid zijn, hyperactiviteit, bedplassen, eet- en slaapstoornissen.
- Leerproblemen waaronder concentratiestoornissen, terugval in de schoolprestaties,
niet naar school willen.
- Problemen in de motoriek, met name onhandigheid, allerlei ongelukjes, een letterlijk
op de tenen lopen.
- Huil- en/of onrustige baby’s.
Contra-indicatie: Bij (ernstige) psychopathologie wordt verwezen naar of
samengewerkt met een hulpverlener deskundig op het betreffende terrein.
6. Relevante literatuur.
- Bob Boot. Haptonomie een kwestie van gevoel. Archipel, 2004. ISBN: 9063051190
- T..A.C. M. Gerritse. Over kleine dingen. Een inleiding in de haptonomie. Elsevier,
2000. ISBN: 9035222105
- Els Plooij. Haptotherapie. Praktijk en theorie. Harcourt book publishers, 2005. ISBN:
902651762
- W. Pollmann-Wardenier (red.). Verkenningen in de haptonomie. A.W Bruna
Uitgevers BV, 1998. ISBN: 9022984087
- Frans Veldman. Haptonomie. Wetenschap van de affectiviteit. Erven J. Bijleveld,
1987. ISBN: 9061319765
- Frans Veldman. In contact zijn. Authentieke haptonomie, een andere kijk op
hulpverlenen. Noord Nederlandsche Boekhandel, 2004. ISBN: 9023239989
7. Opleiding en opleidingsduur.
Een afgeronde opleiding in de haptotherapie duurt 4 jaar (inclusief een basisjaar). Hierna
volgt een praktijkjaar (supervisie en intervisie).
- Synergos, Regentesselaan 21, 3818 HH Amersfoort. Tel.: 033-4638817. E-mail:
info@synergos.nl
- Academie voor Haptonomie, Jan Ligthartlaan 1, 3941 BG Doorn. Tel.: 0343-515178.
E-mail: info@haptonomie.nl
- Instituut voor Toegepaste Haptonomie, Postbus 1, 6570 AA Berg en Dal. Tel.: 0246452451. E-mail: info@ith-haptonomie.nl
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-

Wetenschappelijk Instituut voor Haptonomie, Korte Rogstraat 2b, 5361 GJ Grave.
Tel.: 0486-473227.
Overige organisaties op het gebied van haptonomie: www.haptonomischcontact.nl

Integratieve kindertherapie
Werken met kinderen

1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie.
Kenmerkend voor de integratieve kindertherapie is dat zes verschillende vakgebieden, te
weten het gedragstherapeutische model, het psychodynamische model, het communicatie
model, het transpersoonlijke model, het medisch model en het stressmodel, integreren tot
één geheel.
2. Oriëntatie van de therapievorm.
Therapeutisch spel met daarin conversatie, drama, visualisaties, suggesties, metaforen,
imaginaties en aandacht voor lichaamstaal.
3. Wat is Integratieve Kindertherapie?
De grondlegger van deze kortdurende en intensieve therapie is Charlotte Visch, verbonden
aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie. Zij ontwikkelde een korte vorm van
psychotherapie voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, waarin het kind de mogelijkheid geboden
wordt om op geheel eigen wijze aan de klacht te werken. De kindertherapeut gaat ervan
uit dat kinderen uiteindelijk precies weten wat ze nodig hebben en ook de oplossing, in
ieder geval op onbewust niveau, voor hun probleem kennen. Via het aanboren en
versterken van de al aanwezige hulpbronnen, wordt met hulp van spel- en
interventietechnieken, naar de oplossing toegewerkt. Samenwerking met de ouders is
daarbij van groot belang.
Uitgangspunten:
• Ieder kind is uniek en heeft recht op een benadering die op zijn of haar situatie en
mogelijkheden is gericht. Niet het behandelmodel maar het kind staat centraal.
• Vanuit de integratieve benadering kan de kindertherapeut, al naar gelang de
behoeften en de mogelijkheden van het kind, gebruik maken van spel- en
interventietechnieken uit zes verschillende invalshoeken.
o Het onverwerkte verleden (psychodynamisch model).
In de therapie kan een nare ervaring uit het verleden verwerkt worden.
o Het helpen zoeken naar zingeving en vorming van identiteit (spiritueel
model).
In de therapie kan het kind zich op speelse wijze bezinnen op zijn sterke
kanten en onderzoeken wie ben ik, wat wil ik.
o Het gezin (systeemgericht model).
Mogelijk probeert het kind met zijn gedrag zijn omgeving iets te vertellen.
De ouders kunnen leren die boodschap te verstaan.
o Wat vertelt het lichaam (medisch model).
Soms worden psychische klachten in het lichaam gevoeld. In het op de
juiste waarde schatten van de (vage) lichamelijke pijnen en gevoeligheden
kan lichaam en geest geïntegreerd worden.
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o Draagkracht/draaglast verhouding (stressmodel). Er kan gewerkt worden
aan het vergroten van de draagkracht, maar ook aan het verkleinen van de
draaglast.
o Het aan- en afleren van gedrag (gedragstherapeutisch model). Waar nodig
kunnen sociale vaardigheden aangeleerd worden.

4. Werkwijze in de praktijk van de hulpverlening.
• Na aanmelding (op initiatief van de ouders of op aanraden van leerkracht, arts e.a.)
volgt eerst een intakegesprek met de ouders op basis van een vooraf toegestuurde
vragenlijst.
• Dan volgt de diagnosefase bestaande uit 5 wekelijkse sessies, waarin het gaat om
onderzoek en verheldering van de klacht. De therapeut gebruikt materialen als
knuffels, poppen, spellen, verkleedkleren en boeken die aansluiten bij de
belangstelling en belevingswereld van het individuele kind. Er kan ook gebruik
gemaakt worden van een speciaal voor dit kind geschreven verhaal (metafoor), het
samen spelen van een verhaal (imaginaties) en op band ingesproken
ontspanningsoefeningen (passieve imaginaties).
• Aan de hand van de bevindingen wordt een procesplan, inclusief een schatting van
het aantal sessies dat nodig lijkt, opgesteld voor het vervolg van de therapie. Deze
zogenaamde momentane diagnose en het daarbijbehorende behandelplan wordt
aan de ouders voorgelegd en met hen doorgesproken. Zijn er adviezen voor de
ouders dan komen die ook ter sprake in dit tweede oudergesprek.
• Na elke 5 kindsessies is er opnieuw een oudergesprek waarin het proces dat het
kind doormaakt aan de orde komt. Eventuele communicatie en
begeleidingsadviezen krijgen ruime aandacht. Inhoudelijke zaken worden alleen
met toestemming van het kind besproken. Indien van belang wordt er meer of
minder met de ouders gewerkt of contact opgenomen met andere belangrijke
personen rondom het kind zoals de leerkracht.
• Het moment van afronding wordt vaak aangegeven door het kind zelf. Soms
verbaal, meestal non-verbaal via lichaamstaal en veranderde aandacht voor het
spelmateriaal. Het kind laat merken dat de gewenste toestand (GT) is bereikt. In
overleg met de ouders wordt besloten om af te ronden.
• Er wordt afgesloten met een ouderevaluatiegesprek
Benodigde vaardigheden van de therapeut. De therapeut moet in staat zijn een sfeer
van veiligheid en vrijheid te creëren in de spelkamer en contact kunnen maken met het
kind. Via lichaamstaal, beeldentaal, metaforisch, verbaal en creatief inspelend op het
kind moet zij in staat zijn mee te bewegen in de manier waarop het kind zijn
binnenwereld tot uitdrukking brengt. De therapeut is volgend, maar ook
confronterend. Ze is in staat om op het juiste moment de geschikte interventies in te
zetten.
Doel van de therapie: het kind ondersteunen in het hernemen van de controle over het
eigen leven en het ontwikkelen van keuzemogelijkheden ten aanzien van de klacht,
zodat het zich weer gelukkig voelt, op gezonde wijze verder kan en op een prettige
manier kan functioneren in het dagelijks leven. Het kind stimuleren vanuit zijn
autonome positie weer de baas te worden over zijn eigen binnenwereld.
Duur van de therapie: Afhankelijk van de vraag van minimaal vijf tot maximaal
twintig sessies.
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5. Doelgroep.
Indicatie: kinderen van 4 tot 12 jaar, met:
- emotionele problemen, zoals angsten, fobieën, traumaverwerking,
rouwverwerking,gevolgen van een echtscheiding.
- lichamelijke klachten, zoals buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, eczeem.
- aangeleerde probleemgewoontes, zoals nagelbijten, duimzuigen, tandenknarsen,
onzichtbaar maken, geen aandacht vragen.
- gedragsproblemen, zoals woedeaanvallen, stelen, liegen, gebrek aan concentratie.
- Ontwikkelingsproblemen, zoals slaap, eet en zindelijkheidsproblemen,
hechtingsproblematiek.
Contra-indicatie: vitale depressie, psychose, gesloten gezinssysteem.
6. Relevante literatuur.
- Annemarie Geelhoed, Charlotte Visch, e.a. Kinderen en eigen wijsheid. Over de
wijsheid van kinderen en hoe volwassenen daarmee omgaan. Kosmos Z&K, 2003.
ISBN: 9021535688
- Robert de Klerk en Marianne Langemeijer. Anders bekeken. Een holistische
benadering van opvoeding. Servire, 2004. ISBN: 9021543753
- Charlotte Visch. Kinderen en angst. Over de praktijk van de integratieve
kindertherapie met tips voor ouders en opvoeders. Kosmos Z&K, 2004. ISBN:
9021544555
- Charlotte Visch. Kinderen en gescheiden ouders. De emotionele toekomst van je kind
veilig stellen. Kosmos Z&K, 2005. ISBN: 9021583631
7. Opleiding en opleidingsduur.
De opleiding Integratieve Kindertherapie op de Nederlandse Academie voor
Psychotherapie te Amsterdam is een 4-jarige post HBO opleiding opgezet volgens de
richtlijnen van de European Association for Psychotherapy (EAP), Andreas
Schelfhoutstraat 48c, 1058 HV Amsterdam. Tel.: 020-6150494. Website: www.academiepsychotherapy.nl

Individualpsychologisch counselen (IP – counselen)
1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie.
Individualpsychologie of Adleriaanse psychologie heeft raakvlakken met zowel de
humanistische als de cognitieve psychologie.
2. Oriëntatie van de therapievorm.
Gesprekstherapie.
3. Wat is Individualpsychologisch counselen?
De Individualpsychologie is ontwikkeld door Alfred Adler, een collega van Sigmund
Freud. De beide therapeuten hebben in hun beginjaren nauw met elkaar samengewerkt en
elkaar beïnvloed. Vervolgens heeft de Individualpsychologie een eigen ontwikkeling
doorgemaakt met andere uitgangspunten dan de psychoanalyse.
• Basisaannames mensvisie:
o de mens is een sociaal wezen: een mens heeft andere mensen nodig om zich te
kunnen ontwikkelen en zich gelukkig te voelen. De mens heeft een natuurlijke
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behoefte om ergens bij te horen en zich nuttig te maken en is bereid hier veel voor
te doen.
o de mens is een doelgericht wezen: de dingen die hij doet, doet hij omdat hij er een
bepaald doel mee voor ogen heeft. Hij doet de dingen zoals hij ze doet omdat hij
geleerd heeft dat het doel zo bereikt kan worden.
o de mens als ondeelbaar individu met een eigen verantwoordelijkheid: ‘Individual’
komt van het Latijnse werkwoord ‘individere’ dat ondeelbaar betekent. Gedachten,
gevoelens en gedrag zijn op een gezamenlijk doel gericht, ook al kunnen ze elkaar
op het eerste gezicht tegenspreken. Adler ziet de mens als schepper van zijn eigen
leven hetgeen wil zeggen dat hij verantwoordelijkheid kan dragen voor zijn
handelen, maar ook voor wat hij voelt en denkt.
o de mens ontwikkelt een levensstijl: in zijn eerste levensjaren bouwt de mens, aan de
hand van zijn ervaringen en de conclusies die het kind daaruit trekt, een beeld op
van zichzelf, van de ander, van de wereld en van het leven. Deze verzameling van
cognities wordt levensstijl (of levensplan) genoemd. Dit levensplan is het
grondpatroon van waaruit de mens zichzelf en zijn omgeving waarneemt en op de
gebeurtenissen in zijn leven reageert.
o Misinterpretaties tijdens de ontwikkeling: foutieve aannames in de ontwikkeling
van dit levensplan kristalliseren zich uit in de vorm van een
minderwaardigheidsgevoel, het gevoel er niet bij te horen of niets bij te kunnen
dragen in de maatschappij. Een dergelijk gevoel van ontmoediging kan tot allerlei
vormen van onproductief gedrag leiden, variërend van zich niet gedragende
kinderen tot (ernstig) vluchtgedrag zoals een psychose.
4. Werkwijze in de praktijk van de hulpverlening.
De Individualpsychologie is een wetenschappelijke stroming binnen de psychologie met
ideeën en handreikingen voor het psychisch welzijn van mensen en is als zodanig
toepasbaar bij alle mogelijke vormen van psychologisch of psychiatrische hulpverlening.
Counseling beperkt zich tot kortdurende hulp gericht op mensen die vastlopen in een
bepaald aspect van hun leven, die kunnen (blijven) functioneren binnen de maatschappij,
maar wel hulp nodig hebben om inzicht te verkrijgen in hun situatie of bij het aanleren
van nieuwe vaardigheden.
• Methodieken en technieken:
De methodieken en technieken die gebruikt worden tijdens het gesprek zijn gericht op
het analyseren van de onderliggende doelstellingen en de bijbehorende foutieve
aannames die de problematiek hebben doen ontstaan of in stand houden. Inzicht in de
bouwstenen van het levensplan is het begin van het bijstellen en veranderen ervan.
Daarnaast gebruikt de therapeut ondersteunende technieken om de verandering in gang
te brengen.
o Jeugdherinneringen van de cliënt en zijn gezinsconstellatie. Jeugdherinneringen
geven op eenvoudige wijze de basis van iemands zelf en wereldbeeld weer. De
plaats in de kinderrij en de gezinssfeer geven aanvullende informatie en
aanknopingspunten tot verdere analyse.
o Cognitieve herstructurering. In het achterhalen van gedachten (levensstijl) en het
toetsen hiervan aan de realiteit kunnen storende gedachtepatronen worden
aangepast zodat een meer realistische kijk op de werkelijkheid ontstaat. Dit kan
worden gerealiseerd met technieken uit RET of andere cognitieve methodieken.
o Ervaringsgerichte oefeningen en opdrachten. Waar een gebrek aan vaardigheid
een rol speelt of als bepaalde ervaringen, door angst, nooit zijn opgedaan krijgt de
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cliënt via allerlei denkbare oefeningen de kans zich in de ontbrekende schakels te
bekwamen.
o Bemoediging. Het hele arsenaal van dingen die ieder mens kan doen om zichzelf of
een ander het gevoel te geven ‘ik ben goed genoeg zoals ik ben’ en ‘ik ga er (weer)
voor’. Het gaat om het accepteren van de eigen menselijkheid inclusief de
menselijke onvolmaaktheid.
Het zelfvertrouwen en de eigenwaarde kunnen groeien in het besef dat er naast de
minnen minstens evenveel plussen staan. De bewustwording hiervan is een extra
drijfveer voor de natuurlijke impuls tot verdere ontwikkeling en verbetering van de
eigen (sociale) situatie.
• Therapeutische fasen:
Vanuit didactisch oogpunt kunnen er fasen in de therapie onderscheiden worden,
zowel binnen een enkel gesprek als binnen de therapie als geheel. In de praktijk van de
therapie lopen ze door elkaar heen.
- Introductie, opbouwen van de vertrouwensrelatie.
- Het duidelijk formuleren van de hulpvraag door en voor de cliënt.
- Analyse van het probleem door op het onderwerp door te vragen, het
vragen naar en analyseren van jeugdherinneringen, gezinsconstellatie en
eventueel dromen.
- Psycho-educatie door de therapeut in de vorm van verheldering van en het
betekenis geven aan de onderliggende redenen van het problematisch
gedrag.
- Afsluiten met praktische opdrachten en bemoediging (al dan niet gevolgd
door een nieuwe afspraak).
Doel van de therapie:
- Het opsporen en herzien van foutieve aannames.
- Het opbouwen en verstevigen van het zelfvertrouwen.
- Het vergroten van het gemeenschapsgevoel met het actief innemen van de eigen
plek in de maatschappij.
Duur van de therapie: IP-counseling is een kortdurende therapie van ca. 2 tot 10
gesprekken.
5. Doelgroep.
IP-counseling heeft meestal de vorm van individuele gesprekken. Daarnaast worden er
trainingen gegeven en zijn er lezingen, workshops en therapiegroepen.
Indicatie: specifieke vraagstelling of problemen op een bepaald gebied (werk/studie,
relatie, kinderen, ouders, sociaal)
Contra-indicatie: psychiatrische problematiek.
6.
-

Relevante literatuur.
Alfred Adler. Human Nature. Hazelden, 1992. ISBN: 1568381956
Alfred Adler. Understanding life. Hazelden, 1998. ISBN: 1568381964
Dr. Jaap Bij de Vaate. Psychologie van het dagelijks leven. Alfred Adlers
Inbdividualpsychologie. SWP, 2004. ISBN: 9066656077
Theo Schoenaker. Moed doet goed. De Encouraging-Training. Anode, 2000. ISBN:
9076907013
Theo Schoenaker, Julitta Schoenaker & John M Platt. Kinderen opvoeden en vrede in het
huishouden. Anode, 2003. ISBN: 9076907021

7. Opleiding en opleidingsduur.
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De opleiding tot Individualpsychologisch counselor is (in Europa) vooralsnog alleen in
Duitsland te volgen aan het Adler-Schoenaker Instituut. De opleiding duurt 2½ jaar (23
weekenden en 5 blokweken van 5 dagen) en bestaat uit:
- grondige bestudering en verdieping in de theorie van de Individualpsychologie.
- analyse van de eigen levensstijl en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.
- praktische methoden en technieken
Voor meer informatie: Adler-Schoenaker-Institut, Mohlstrasse 47, 78532 Tuttlingen,
Deutschland. Tel.: +49(0)7461-911089. E-mail: info@adler-schoenaker-institut.de
Website: www.adler-schoenaker-institut.de

Integratieve therapie
1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie.
Integratieve therapie integreert verschillende vakgebieden tot één geheel. De integratief
therapeut maakt daartoe gebruik van paradigma’s en behandelmethoden uit de:
- psychodynamische of psychoanalytische vakgebieden
- cliënt- en ervaringsgerichte therapieën
- cognitieve- en gedragsmodificerende (leertheoretische) stromingen
- lichaamsgerichte en energetische kennisgebieden
- communicatietheorie en systeemtherapie
- humanistische-, existentiële- en spirituele richtingen
2. Oriëntatie van de therapievorm.
Gesprekstherapie in combinatie met (energetisch) lichaamswerk.
3. Wat is Integratieve Therapie?
Tot begin jaren tachtig in de twintigste eeuw stonden er huizenhoge schotten tussen de
verschillende belangrijke psychotherapiescholen. De dialoog vond plaats met
gelijkgestemden binnen de eigen kring. Onvrede hiermee voedde de behoefte tot
integratie. Het besef brak door dat elke traditionele therapieschool zijn sterke kanten en
zijn beperkingen had. Beroepsbeoefenaren stelden, vanuit een open wetenschappelijke
houding, de vraag wat de verschillende stromingen gemeenschappelijk hebben. Wat kan
er, voorbij de grenzen van de eigen school, geleerd worden over psychotherapie en
gedragsverandering van andere denkwijzen?
• Gemeenschappelijk werkzame therapeutische factoren.
In 1936 wees de Amerikaan S. Rosenzweig als eerste auteur op het bestaan van een
aantal werkzame factoren die in alle psychotherapie een rol spelen en dus niet schoolspecifiek zijn. Zijn artikel bleef lang onopgemerkt tot J.D. Frank (1961) erop
voortborduurde met het theoretisch model van de algemene psychotherapiefactoren.
Deze “common factors” bestaan onder andere uit het bieden van hoop, het geven van
informatie en uitleg, de houding van de therapeut met als kernbegrippen empathie,
warmte en echtheid.
• Therapie-integratie
In 1950 vonden J. Dollard en N.Miller gehoor voor hun schooloverstijgende interesse.
Zij vertaalden psycho-analytische begrippen als regressie, angst, en verdringing in
leertheoretische termen. Norcross & Newman beschrijven, in 1992, drie verschillende
routes waarlangs integratie kan plaatsvinden. Naast de benadering van de algemene
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therapiefactoren onderscheiden zij technisch eclecticisme en theoretische integratie.
Technisch eclecticisme is het combineren van technieken zonder de theoretische
achtergrond van de scholen waarbinnen de technieken werden ontwikkeld over te
nemen.
Vanaf de jaren ’80 en ’90 leverden tal van auteurs, met zeer verschillende
achtergronden, hun bijdrage aan het tot bloei komen van de theoretische integratie.
Met name vanuit de psycho-analytische, cognitieve en cliëntgerichte stromingen zijn
integratieve benaderingen ontwikkeld. Het gaat om een aantal gebieden in het
psychisch functioneren, het werken met emoties in het algemeen en depressie,
angststoornissen en interpersoonlijke disfuncties in het bijzonder.
• Multidimensionale, integrale therapie.
De beroepshouding van de beoefenaren kenmerkt zich door verkennen, ontdekken en
verder onderzoeken.
Op dit moment is de professionalisering op het gebied van theorievorming en
methodiekontwikkeling zozeer toegenomen dat steeds meer integratief therapeuten de
stap zetten van eclectisch naar integraal werken. In de integrale therapie worden de
essenties van diverse therapiemodellen samengebracht in, zo niet samengesmolten tot,
een nieuw en overkoepelend model. Waar het in deze visie om gaat is dat therapie zich
tegelijkertijd op alle dimensies van het psychisch en sociaal functioneren beweegt. Dit
gebeurt door middel van:
- reorganisatie van psychodynamiek.
- affectieve en cognitieve herstructurering.
- loslaten van conditioneringen.
- positieve beïnvloeding van somatische processen.
- verbetering van het communicatiesysteem.
- verbinding met het innerlijk weten of de “zijnsgrond”.
4. Werkwijze in de praktijk van de hulpverlening.
De inhoudelijke werkwijze verschilt per praktijk al naar gelang belangstelling, opleiding
en ervaring van de integratief therapeut. Gemeenschappelijke kern in de praktijkvoering is
de cliënt als mens die alle bestaandimensies in zich verenigt op fysiek, emotioneel,
cognitief, spiritueel, interpersoonlijk en maatschappelijk niveau. De therapeut kijkt naar
de hulpvraag van de cliënt vanuit een breed, school-overstijgend referentiekader dat de
verschillende aspecten van het klachtenpatroon beziet in de onderlinge samenhang.
• Intake en diagnostische fase: De relatie tussen cliënt en therapeut begint met de
afspraak een beperkt aantal zittingen met elkaar te werken, Dit zijn er meestal drie. In
het eerste gesprek gaat de integratief therapeut na in welke mate problemen in het
emotionele, cognitieve, fysieke, spirituele, sociale en maatschappelijke domein
meespelen, niet alleen in de oorzaak, maar ook bij de instandhouding van de klacht.
Op basis van de verkregen informatie bespreekt de therapeut de voorlopige diagnose.
In de tweede en de derde zitting vindt een verdere verkenning van de problematiek
plaats en wordt een begin gemaakt met de behandeling. Deze zittingen hebben een
tweeledig doel. De cliënt doet ervaring op met de therapeut en diens benadering en
kan op basis daarvan gefundeerd beslissen of hij genoeg contact voelt met de therapeut
en vertrouwen heeft in diens werkwijze. De therapeut krijgt de gelegenheid de
diagnose te verfijnen en ondervindt hoe de cliënt op bepaalde typen interventies
reageert. Tenslotte bespreekt de therapeut het behandelplan en wordt de
behandelovereenkomst getekend.
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•

•

Behandelfase: In deze fase wordt uitgegaan van situaties en gebeurtenissen die, in het
nu, onbehagen oproepen bij de cliënt. Ook als het gaat om onverwerkte conflicten en
trauma’s uit het verleden. De cliënt wordt begeleid naar het in het bewustzijn toelaten
van gevoelens en emoties die als overlevingsstrategie op grond van vroegere ervaring
zijn afgeweerd. Aandacht voor het lichaam en werken met de ademhaling spelen
hierbij een belangrijke rol.
De cliënt leert de specifieke mechanismen om (doods)angsten af te weren bij zichzelf
te herkennen en hiervoor verantwoordelijkheid te nemen. Als de oude
conditioneringen en overlevingsstrategieën geleidelijk aan zijn losgelaten ervaart de
cliënt meer energie, innerlijke rust en vrijheid. Dit uit zich in een positievere interactie
met de buitenwereld.
Afronding: Het eind van de therapie wordt gewoonlijk ingeluid doordat de intervallen
tussen de sessies groter worden. Tijdens de laatste zitting vindt een terugblik plaats op
het verloop van het proces en vult de cliënt een evaluatie formulier in.

Duur van de therapie: Dit is afhankelijk van de aard van de problematiek. Kortdurende
ondersteunende therapie of vaardigheidstraining is voldoende bij symptoomreductie en
verbetering van ‘copingvaardigheden’. In de praktijk van de integratief therapeut komen
echter vooral cliënten met een vraag om fundamentele verandering van emotioneel
perspectief. Dit vraagt meer tijd. In het geval van langduriger therapie is het inlassen van
tussentijdse evaluatiemomenten wenselijk.
Toepassingsvormen: Individuele therapie, relatie- en systeemtherapie.
5. Doelgroep.
Indicatie: Volwassenen en jong volwassenen met emotionele problematiek, zoals
onzekerheid, angsten, fobieën, depressie, traumaverwerking en bestaanspijn; problematiek
als gevolg van de overgang naar een andere levensfase; problematiek als gevolg van
overbelasting in het werk of verlies van werk; psychosomatische klachten,
rouwverwerking en ziekte. Daarnaast kunnen ook persoonlijke groei en spirituele
ontwikkeling motiveren tot deze vorm van therapie.
Contra-indicaties zijn afhankelijk van het ervaringsgebied van de desbetreffende
therapeut. Gewoonlijk zijn dit: verslavingsproblematiek, psychosen, dissociatieve
identiteitsstoornis en ernstige persoonlijkheidsstoornissen.
6. Relevante literatuur.
- Dr. S. Colijn, drs. J.A. Snijders, dr. R.W. Trijsburg. Leerboek Integratieve
Psychotherapie. De Tijdstroom, 2003. ISBN: 9058980332
- J. Dollard & N. Miller. Personality and psychotherapy: an analysis in terms of
learning, thinking and culture. New York, Mc Graw-Hill, 1950.
- J.D. Frank. Persuasion & Healing. A comparative study of psychotherapy. Baltimore,
The Johns Hopkins University Press, 1961. Derde herziene uitgave door J.D. Frank &
J.B Frank, 1991.
- J.C. Norcross & C.F. Newman. Psychotherapy integration: Setting the context. In J.C.
Norcross & M.R. Goldfried (eds). Handbook of psychotherapy integration (pp. 3-45).
New York, Basic Books, 1992.
- S. Rosenzweig. Some implicit common factors in diverse methods in psychotherapy.
American Journal of Orthopsychiatry, 6, 412-415, 1936.
- R. W. Trijsburg, S. Colijn, E.C.A. Collumbien & G. Lietaer (red.). Handboek
Integratieve Psychotherapie, De Tijdstroom, 1998. ISBN: 9035219570
Tijdschriften:
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-

Journal of Psychotherapy Integration.
Journal of Integrative and Eclectic Psychotherapy.
Integrative Psychiatry.

7. Opleiding en opleidingsduur.
- Het STIPO, de Stichting Integratieve Psychotherapie Opleidingen biedt als aanvulling
op bestaande specifieke therapie opleidingen een opleiding aan van 3 jaar in 11
modules. De therapeut/student bestudeert daarin actief de verschillende
psychotherapeutische stromingen en leert te diagnosticeren in termen van DSM lV.
Ook verzorgt het instituut bij- en nascholingen om de integratieve basis van de
therapeut te verstevigen. Tel.: 072-5207860. Website: www.stipo.com Het STIPO
werkt overeenkomstig de eisen van de European Association of Psychotherapy (EAP)
die in Wenen zetelt, met de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP) als
vertegenwoordiger op nationaal niveau. De EAP geeft op voordracht van de NAP het
European Certificate of Psychotherapy (ECP) uit. Tel: 072-5070433. Website:
www.nap-psychotherapie.com
- Naast het STIPO zijn recent andere integratieve (psycho-)therapie opleidingen gestart,
zoals de vierjarige beroepsopleiding van de Nederlandse Academie voor
Psychotherapie, Andreas Schelfhoutstraat 48, 1058 HV Amsterdam. Tel.: 0206150494. Website: www.academie-psychotherapie.nl

Jungiaans Analytische therapie
1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie.
Psychoanalyse.
2. Oriëntatie van de therapievorm.
Gesprekstherapie.
3. Wat is Jungiaans Analytische therapie?
De basis van de theoretische beschouwingen van Jung, grondlegger van de analytische
psychologie, is zelfonderzoek van persoonlijk onbewust materiaal dat zich onder andere
via dromen en tekeningen aandient. Met zijn theorie over het onbewuste en het belang dat
Jung toekent aan collectief menselijke beelden en archetypische symboliek heeft hij een
belangrijke bijdrage geleverd aan het zichtbaar en begrijpelijk maken van zielsprocessen.
Problemen aangaande levensprocessen of levensfasen worden meer inzichtelijk en
daardoor beter behandelbaar. Symbooltaal, de taal waarin het onbewuste tot ons spreekt,
vindt zijn weerslag in mythen, sprookjes en kunstuitingen. Het is de enige taal die in staat
is een brug te slaan tussen menselijke gedragingen, culturen en religies.
Basisbegrippen.
Jung heeft in zijn levenswerk basisbegrippen ontwikkeld die beschouwd kunnen worden
als bouwstenen van de menselijke psyche. De typisch Jungiaanse betekenis ontlenen deze
begrippen aan een kader waarin de psyche onderverdeeld is in lagen: het bewuste, het
persoonlijk onbewuste en het collectief onbewuste.
• Het Bewustzijn is dat deel van de psyche dat voor het ego (ik) toegankelijk is. Het
maakt mogelijk aangeleerde vaardigheden en gebeurtenissen te onthouden. De mens
weet daardoor wie hij is en wat zo ongeveer zijn geschiedenis is.
o Het ‘ik’ is als het centrum van het bewustzijn te beschouwen. Het censureert alles
wat het bewustzijn wil binnenkomen.
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o De persona (betekent masker) is dat deel van het ik dat zich toont aan de
buitenwereld, hoe de persoon zich laat zien. Het uit zich in gelaatsuitdrukking,
uiterlijk, kleding, intonatie en taalgebruik, in de inrichting van het huis en
aanverwante zaken. De persona kent meerdere gezichten die voor een deel
bepaald worden door wat de omgeving op een bepaald moment verwacht.
o De ontwikkeling van de persona en het leren kennen van de eigen gewenste
mogelijkheden zoals het exploreren van het eigen kunnen, ontwikkelen van
vaardigheden, opdoen van kennis, aanpassen aan de maatschappij en sociale
oriëntatie vindt vooral plaats in de jeugd. In de tweede levenshelft is de mens meer
ontvankelijk voor introspectie, een reis door de innerlijke ervaringswereld.
• Het persoonlijk onbewuste bevat al datgene wat wij ons niet, of niet meer, bewust zijn.
Het heeft een groot raakvlak met het bewustzijn en er is sprake van wederzijdse
beïnvloeding en energie-uitwisseling. Door introspectie en het aandacht schenken aan
dromen, dagdromen, spontane tekeningen en dergelijke kunnen delen van deze laag
bewust worden.
• Het collectief onbewuste met de archetypen (oerbeelden) kan gezien worden als de
gemeenschappelijke architectuur in de menselijke psyche, vergelijkbaar met de
anatomische structuur van het lichaam, die voor alle mensen in grote lijnen hetzelfde
is.
o Het menszijn wordt gekenmerkt door ervaringen en reactiepatronen die een
tegenstelling in zich dragen: hechten versus loslaten, autonomie versus
afhankelijkheid, door aanpassingen gebonden versus vrij zijn, omgaan met
machtsverhoudingen binnen de gemeenschap.
o In de menselijke psyche zijn de archetypen diep in het onbewuste de ordenende
principes die zich manifesteren in oerbeelden. Oerbeelden van de moeder, de
vader, de held, maar ook van het kwaad en de duivel. In mythologieën, sprookjes
en heldenverhalen, evenals in persoonlijke dromen, verhalen en fantasieën krijgen
deze archetypen vorm en stem. Ze tonen zich als heksen, boze tovenaars, monsters
en prinsessen.
• Een complex is een cluster van beelden en ideeën in het onbewuste, gerangschikt rond
een kern met een sterke emotionele lading. Het uit zich in het bewustzijn in een
vooringenomenheid die moeilijk te verklaren is, die sterk de waarneming kleurt en de
wil en het gedrag beïnvloedt.
o De kern van het complex, die altijd onbewust blijft, bestaat meestal uit een
verdrongen, sterk emotionele ervaring, een moreel conflict of een psychisch
trauma. Een deel van de psyche is verstoten en leeft ondergronds voort als een
afgesplitste persoonlijkheid, een ‘stoorzender’. In dromen verschijnt zo'n deel
meestal als een ander persoon, los van het ‘ik’.
o De kern van het complex is een soort psychische magneet. Naarmate de lading
sterker is worden meer psychische inhouden aan het complex gekoppeld. Al deze
inhouden zullen de gevoelstoon, de emotie van de oorsprong van het complex, het
zogenaamde ‘affect’ oproepen. Deze affecten waaronder woede, verdriet en angst
drukken zich uit in lichamelijke gewaarwordingen als rood worden, snikken,
hartkloppingen of symbolisch in beelden.
o Complexen zijn gezonde onderdelen van de psyche die de psychische energie doen
stromen. Een al te sterk en overheersend complex kan echter een flinke
stoorzender zijn en het dagelijks leven negatief beïnvloeden. Het ik-complex is een
cluster van emoties die het gevoel van eigenwaarde uitdrukt. Bekend zijn het
meerderwaardigheidscomplex en het minderwaardigheidscomplex.
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4. Werkwijze in de praktijk van de hulpverlening.
• In het intakegesprek vindt de anamnese plaats. Deze bestaat uit het nagaan van de
personalia, wat de vraagstelling precies is, hoe het probleem ontstaan is (oorzaak en
verloop), vragen over de huidige en voorgaande relaties en het doornemen van de
doelstellingen. Vervolgens wordt er een diagnose gesteld op basis van de onderdelen
psychodynamiek achter de klacht, samenhang met de persoonlijkheid (DSM IV),
levensitems en zingeving.
• Het startpunt van de therapie is de klacht zoals verwoord bij binnenkomst. Al
associërend en met gebruikmaking van dromen en herinneringen wordt er gezocht
naar gebeurtenissen in de biografie die samenhangen met dit thema. Dat brengt de
klacht in relatie met de levenservaringen van de cliënt waardoor het besef ontstaat dat
de klacht geen op zichzelf staand fenomeen is, maar ingebed zit in het geheel van
overlevingspatronen.
• Om nog dieperliggende en veelal onbewuste motieven van handelen te ontdekken en
te onderzoeken wordt gebruik gemaakt van actieve imaginatie. Dit is een lichte trance,
een naar binnen gerichte concentratie waarbij de therapeut er voor waakt dat het
contact met de cliënt niet verbroken wordt.
De cliënt verwoordt zijn ervaringen met de imaginatie. De therapeut ondersteunt de
cliënt door onbewuste reacties voortkomende uit patronen en complexen onder de
aandacht te brengen en tot bewustzijn te laten komen. Dat opent wegen ter exploratie
van nieuw gedrag en geeft de cliënt de kans oude patronen om te zetten in zelfgekozen
actie. De cliënt leert zichzelf zien als activator van de eigen biografie. Het levendige
contact met het onbewuste wordt een belangrijk instrument in het richting geven aan
zijn levensloop.
• De therapie wordt afgesloten als de cliënt zich bewust is van het
probleemveroorzakende patroon en dit kan ombuigen naar eigen wens en inzicht.
Doel van de therapie: Het komen tot een ik-bewustzijn met een gevoel van volledigheid
en heelheid op basis van een vereniging van het bewustzijn met inhouden van het
onbewuste. Jung spreekt in dit opzicht van de ‘vereniging der tegenstellingen’. De
transcendente functie van de psyche geeft hiertoe de mogelijkheid. De mens is meer en
meer in staat degene die hij in wezen is, die unieke mens, ook daadwerkelijk in de wereld
te zetten. Dit proces van zelfverwerkelijking wordt het individuatieproces genoemd.
Enkele belangrijke facetten in deze ontwikkeling zijn: het loskomen van de ouders en het
oudercomplex, het ervaren van de vrouwelijke of mannelijke identiteit en de verruiming
van het ik-complex door innerlijke groei.
Benodigde vaardigheden van de therapeut: Onvoorwaardelijke acceptatie en respect,
integriteit en zelfinzicht, communicatieve, methodische en analytische vaardigheden.
Duur van de therapie: Afhankelijk van de problematiek, leeftijd en wensen van de cliënt
worden kortlopende of langer durende trajecten ingezet. De sessies duren ± 1 uur en
vinden één keer per week plaats. Na een periode van 6 gesprekken vindt een evaluatie
plaats, waarna zonodig een planning voor langere termijn wordt gemaakt.
5. Doelgroep.
Jungiaanse analytische therapie is een therapie voor volwassenen, die kan worden ingezet
bij vrijwel elke psychische problematiek. De diepgaande Jungiaanse analyse is met name
geschikt voor mensen in de tweede levenshelft.
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Indicatie: psychosomatische en depressieve klachten, minderwaardigheidsgevoelens,
traumatische ervaringen, verlies en rouw, relatie- en gezinsproblemen, stress en burn-out
verschijnselen, identiteitsvragen, zingevingvraagstukken.
Contra-indicatie: ernstige verslavingsproblematiek.
6. Relevante literatuur.
- Aalders, Plokker, Quispel, Jung. Een mens voor deze tijd. Rotterdam, 1975. ISBN:
9060692535
- R. Bosnak. Sporen in de wildernis van dromen. Lemniscaat, 1996. ISBN: 9056370170
- R. Bosnak. Dreaming with an Aids patient. Boston, Shambhala,1989. ISBN:
0877735026
- M.L. von Franz. Het kwaad in het sprookje. Lemniscaaat, 1983. ISBN: 9060695216
- M.L. von Franz. De werkelijkheid in het sprookje. Lemniscaat, 1970. ISBN:
9060694619
- M.L. von Franz. De vrouw in het sprookje. Lemniscaat, 1980. ISBN: 9060694341
- M.L. von Franz. Over dromen en de dood. Mirananda, 1984. ISBN: 9062717527
- G.M. Furth. Tekeningen. Beeldtaal van het onbewuste, Lemniscaat, 1989. ISBN:
9060697898
- C.G. Jung. Psychotherapie. in De kleine Jungbibliotheek,1993². ISBN: 906069516X
- C.G. Jung. Verzameld werk. Lemniscaat, 1985-1995. ISBN: 9060699718
- C.G. Jung. Werkcolleges. Lemniscaat, 1991. ISBN: 9060697158
- E. Jung. Animus en Anima. Lemniscaat, 1980. ISBN: 9056372432
- V. Kast. De vrije wereld van de verbeelding. Lemniscaat, 1989. ISBN: 9060697081
- A. Samuels, Shorter, Plaut. Jung-lexicon. Lemniscaat, 1986. ISBN: 9056370545
- M. Stein. Landkarte der Seele: eine Einführung. Düsseldorf, 2000. ISBN: 3530400742
- A. Stevens. Over Jung. Lemniscaat, 1999. ISBN: 9056370537
- R.J. Woolger. Herinnering. Lemniscaat, 1991. ISBN: 9060697855
7. Opleiding en opleidingsduur.
De opleiding tot Jungiaans analytisch therapeut kan gevolgd worden aan het Jungiaans
Instituut, Lankforst 26-10, Postbus 38315, 6503 AH Nijmegen. Tel.: 024-3440084. Email: info@jungiaanainstituut.nl Website: www.jungiaansinstituut.nl
De opleiding duurt vijf jaar en staat open voor iedereen die geschoold is op WO, HBO, of
vergelijkbaar niveau. De minimum leeftijd voor toelating is 26 jaar.

Lichaamsgerichte therapie
1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie.
Psychoanalyse.
2. Oriëntatie van de therapievorm.
Lichaamsgerichte therapie in combinatie met gesprekstherapie.
3. Wat is lichaamsgerichte psychotherapie?
Lichaamsgerichte therapie omvat een breed een scala aan behandelmethodieken. Het
belangrijkste gemeenschappelijk uitgangspunt van de verschillende insteken in het
werkveld is dat lichaam en geest een geheel vormen. De psychische gesteldheid van de
cliënt wordt in verband gebracht met en benaderd via het lichaam. Gedragspatronen die in
het - verre - verleden de functie van beschermende weerstand hadden, hebben zich
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ontwikkeld tot blokkades. Deze blokkades hebben invloed op het dagelijks functioneren
en kunnen, op mentaal, emotioneel of gedragsniveau, tal van lichamelijke en psychische
problemen veroorzaken. Door middel van een combinatie van lichaamswerk (waarin
aandacht voor de ademhaling en spierfuncties), massages, gesprekken en visualisaties
ontstaat bewustwording. De cliënt krijgt zicht op zijn eigen specifieke manier van omgaan
met klachten, emoties en spanningen en hoe dat uitwerkt op lichamelijk, mentaal en
gedragsniveau.
• Mensvisie.
Lichaamsgerichte therapie gaat uit van het zelfgenezend vermogen van de mens. Het
lichaam heeft in oorsprong, bij voldoende veiligheid en rust, het vermogen te
herstellen na een ingrijpende gebeurtenis en is in staat om deze zowel fysiek als
psychisch te verwerken.
Biodynamische therapie.
Grondlegger van deze lichaamsgerichte methode is Gerda Boyesen, een Noorse klinisch
psychologe en fysiotherapeute, die tot 1968 in Noorwegen woonde en werkte en daarna
naar Londen verhuisde. Zij stond aan de wieg van ‘de theorie van de psychoperistaltiek’:
het inzicht dat de cliënt verwerft wordt fysiologisch verwerkt in het lichaam en met name
in de darmen. De darmgeluiden zijn, voor het menselijk oor, duidelijk hoorbaar met de
hulp van een stethoscoop.
• Uitgangspunten.
o De drang tot zelfverwerkelijking ligt ten grondslag aan alle gevoelens, gedachten
en handelingen.
o Lichamelijke blokkades ontstaan daar waar het voor het kind moeilijk of zelfs
onmogelijk is om zich emotioneel te uiten en de drang tot zelfverwerkelijking te
verwezenlijken. Het past zich aan en gaat door de omgeving gewenst gedrag
vertonen. Deze ‘beschermende weerstand’ heeft gevolgen voor de lichamelijke en
psychische gesteldheid.
o Naarmate het individu opgroeit, wordt het contact met de eigen emotie, met de
eigen levensenergie steeds minder gevoeld. Latere persoonlijke problemen hebben
dan ook veelal hun wortels in verdrongen conflicten uit de kindertijd.
o Het lichaam heeft een oorspronkelijk vermogen te herstellen na een gebeurtenis
die spanning oproept, het zelfregulerend vermogen. Het spijsverteringskanaal,
door Gerda Boyesen het Id-kanaal genoemd, en met name de darmen spelen
daarbij een belangrijke rol omdat zij, naast de alom bekende functie, ook
spanningen en hormonale resten verteren.
o Waar het zelfregulerend vermogen ontoereikend is, is hulp nodig met aandacht
voor het lichaam in combinatie met erkenning van de vroege noodzaak tot
bescherming, waardoor het mogelijk wordt de ontstane problematiek te verwerken.
De emotionele cyclus zal pas voltooid zijn, wanneer de emotionele lading letterlijk
in het Id-kanaal is afgedaald, verteerd en uitgescheiden.
4. Werkwijze in de praktijk van de hulpverlening.
o De behandeling begint met een intake die tot doel heeft kennis te maken met elkaar en
samen te onderzoeken of een samenwerkingsverband een redelijke kans van slagen
heeft. Naast de personalia en een korte anamnese wordt de hulpvraag besproken
inclusief de verwachtingen van de cliënt van de behandeling en de behandelaar. De
intake wordt afgesloten met een contract waarin cliënt en therapeut zich voor een
aantal sessies, in eerste instantie meestal vijf, en een bepaalde doelstelling zich aan
elkaar verbinden. Daarna vindt een evaluatie plaats, waarin het verloop bekeken wordt
en afspraken gemaakt worden voor een eventueel vervolg.
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o De sessies, na de intake, beginnen altijd met een kort, of wat langer gesprek, waarin
stilgestaan wordt op wat er op dit moment speelt in het leven van de cliënt. Wat zorgt
er voor last, spanning of angst? Hoe gaat de cliënt er mee om? Welke gevoelens
spelen een rol en welke uitwerking heeft dit op het lichaam? Afhankelijk van wat de
cliënt aangeeft en de toestand waarin hij zich bevindt maakt de therapeut een keuze uit
het arsenaal aan methodieken waaruit deze kan kiezen. Het kan gaan om
lichaamsgerichte oefeningen gericht op de ademhaling of spanningreducerende
oefeningen alsmede visualisatie en in alle gevallen massage. Voor de massage wordt
de cliënt uitgenodigd plaats te nemen of te gaan liggen op de massagetafel. De
massage bewerkstelligt dat de cliënt de thema’s, waar hij aan gewerkt heeft, integreert
op een basaal lijfelijk niveau en zich de verkregen inzichten – opnieuw – toeeigent.
Doel van de therapie: Het leggen van verband tussen de lichamelijke beleving, het geuite
gedrag en de emotionele lading, waardoor de geblokkeerde energie weer vrij gaat stromen
en de lichamelijke en psychische klachten verminderen en verdwijnen. De cliënt is in staat
oude overtuigingen te veranderen, patronen te doorbreken, stagnerende emoties op te
helderen en de energie in de stagnerende gebieden weer te laten stromen.
Benodigde vaardigheden van de therapeut: De therapeut moet over goede verbale
vaardigheden beschikken en goed kunnen luisteren, ook ‘tussen de regels door’ naar de
onderliggende processen. Heeft een uitgebreid arsenaal manuele vaardigheden inclusief
het vermogen tot energetisch voelen. Is sensitief en heeft de mentale vermogens om de
nodige verbindingen te leggen. Is in staat een veilige leeromgeving te scheppen en daarin
het diepere contact met de ander aan te gaan. De therapeut heeft geen geldingsdrang of
waarderingsbehoefte, maar wel een flinke dosis humor.
Duur van de therapie: De therapieduur varieert van een paar maanden tot enkele jaren. Er
is vaak al op korte termijn sprake van verlichting. Het wezenlijk veranderen van gedrag en
houding met daarbij behorend een vermindering van de klachten vraagt meer tijd, daar
met name lichamelijke veranderingen tijd nodig hebben voor een blijvend resultaat.
5. Doelgroep.
Indicatie: lichamelijke klachten, zonder medische oorzaak, behoefte aan ondersteuning bij
ziekte of de gevolgen daarvan, verschijnselen van stress en de neiging tot overbelasting,
oververmoeidheid door slecht slapen, spanningen of angst, klachten van psychosomatische
aard, lijden aan de gevolgen van trauma of een ernstig verlies en als alleen praten over
problemen onvoldoende helpt.
Contra-indicatie: delirium, dementie, amnestische stoornissen en verslaafden.
6. Relevante literatuur.
- A.H. Almaas. De innerlijke diamant. Altamira Becht, 1996. ISBN: 9069633639
- J. Anodea. Chakra werkboek. Gottmer/Becht, 1989. ISBN: 9023006798
- J. Bradshaw. Wanneer koesteren hoop betekent. Spectrum/Scala, 1992. ISBN:
902742909X
- G. Corey. Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. Brooks/Cole ITP,
1996. ISBN: 0534338569
- G. Corey. Case approach to counseling and psychotherapy. Brooks/Cole ITP, 1996.
ISBN: 0534265804
- A. Freud. Het Ik en het afweermechanisme. Ambo bv, 1966. ISBN: 9026320116
- J.L. Herman. Trauma en herstel. Wereldbibliotheek, 1993. ISBN: 9028416536
- P. Langendijk. De parasympaticus. Ank Hermes, 1989. ISBN: 9020252046
- Ch. Longaker. Het licht van afscheid. Forum, 1997. ISBN: 9022538506
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A. Lowen. Leven zonder angst. Servire, 1989. ISBN: 9063253729
A. Lowen. Lichaamstaal en karakter. Cothen, 1992. ISBN: 9063253729
A. Miller. Het drama van het begaafde kind. v.Holkema & Warendorf, 1995. ISBN:
9026966695
N. Totton & E. Edmonson. Reichiaans lichaamswerk. Inzichten en werkvormen van
W. Reich. Karnak, 1997. ISBN: 9063500815
W. Vandereycken, C..A.L. Hoogduin en P.M.G. Emmelkamp. Handboek
psychopathologie. Bohn Stafleu van Loghum, 1994. ISBN: 9031316687

7. Opleiding en opleidingsduur.
- Een vierjarige opleiding bij het NIBB (Nederlands Instituut voor Biorelease en
Biodynamische Psychologie) te Amsterdam. Specialisaties o.a. een eenjarige opleiding
Deep Draining. Het NIBB is erkend door het EABP (European Association for Body
Psychotherapy). Instapvoorwaarde voor de toelating tot deze opleiding is HBOniveau. Brouwersgracht 266, 1013 HG Amsterdam. Tel.: 020 – 6254084. E-mail:
Swaen@biorelease.net Website: www.biorelease.net
- Bijscholingen bij het STIPO (Stichting Integratieve Psychotherapie Opleidingen):
DSM-IV, Psychopathologie en Vergelijkende Neuroseleer. Totale tijdsduur: anderhalf
jaar. Onderwijsburo: Sonnenburg 9, 1823 HM Alkmaar. Tel.: 072 – 52007860.
Website: www.stipo.com/content/home.html Apollolaan 65, 1077 AH Amsterdam. Email: fbpeet@worldonline.nl
- EKV (Extra Kommunicatieve Vaardigheden). Een driejarige opleiding diagnostische
vaardigheden en transformatieprocessen. Vervolgopleidingen: een éénjarige opleiding
‘stervensbegeleiding’ en een tweejarige masterclass. Margriet van Bentum.
Uiterwaarden 392 ll 1079 DE Amsterdam. Tel.: 020 – 6736014. E-mail:
bentem@dds.nl

Neuro-Linguistische Psychotherapie (NLPt)
1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie.
Cognitieve gedragstherapie aangevuld met elementen uit de communicatie en
systeemtherapie.
2. Oriëntatie van de therapievorm.
Gesprekstherapie.
3. Wat is Neuro-Linguistische Psychotherapie?
NLPt is de therapeutische uitwerking van Neuro Linguistisch Programmeren, zoals dat
eind jaren 70, begin jaren 80 van de vorige eeuw in de VS ontstond door het werk van
Richard Bandler en John Grindler. De basis van NLP is hun uiterst gedetailleerd
onderzoek naar de succesvolle ingrediënten in het werk van grote therapeuten als F. Perls,
V. Satir en M. Erickson. De therapie is gericht op het verwerven van inzicht (emotioneel
en rationeel) in denken, voelen en handelen, het herkennen van de patronen die
belemmerend werken en hoe deze om te zetten in meer adequate en passende
handelswijzen.
• Uitgangspunten:
o Ieder mens construeert in de loop van zijn leven een eigen, uniek model van de
werkelijkheid aan de hand waarvan de grote hoeveelheid nieuwe informatie die via
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de zintuigen binnenkomt geordend en verwerkt wordt. Iedereen leert op een geheel
eigen manier betekenis te geven aan de feiten.
De subjectieve ervaring van de mens bestaande uit zintuiglijke waarnemingen,
gevoelens en overtuigingen, taal, verbeelding en betekenisverlening is opgebouwd
uit patronen van een herkenbare regelmaat.
Binnen elke menselijke ordening van de werkelijkheid zijn zowel belemmeringen
als mogelijke hulpbronnen voorhanden. Onbewuste patronen kunnen bewust
gemaakt worden.
Het geheel is meer dan de som der delen. De mens is meer dan een optelsom van
gevoel, verstand en handelen of van ziel, geest en lichaam. De drie componenten
zijn op complexe wijze met elkaar verweven en werken op elkaar in.
De mens is onderdeel van een groter geheel in tijd (verleden – heden - toekomst)
en ruimte. Hij is geplaatst in een context en gaat een relatie aan met zijn sociale
omgeving.

4. Werkwijze in de praktijk van de hulpverlening.
o In de intakefase wordt de klacht van de cliënt grondig verkend. Bedoeld is te
onderzoeken hoe denken, voelen en handelen rondom het probleemgebied is
georganiseerd en hoe de eigen patronen van informatieverwerking, taalgebruik en
betekenisverlening het probleem in stand houden.
o NLPt is een ervaringsgerichte therapie. Vanaf het kennismakingsgesprek is er veel
aandacht voor hoe de cliënt informatie ordent en verwerkt. Het gaat erom inzichtelijk
te maken hoe de cliënt door middel van zijn ordeningen blijft vastzitten in het eigen
problematisch patroon. Inzicht in dat patroon betekent mogelijkheden van
patroonverandering. De interventies van de therapeut richten zich op het veranderen
van de patronen in een meer gewenste richting.
o In nauwe samenwerking met de therapeut wordt de cliënt uitgedaagd de eigen
leerdoelen zo concreet mogelijk te verwoorden en te verbeelden. De NLP therapeut zal
de cliënt ondersteunen met het formuleren ervan in positieve termen en helpen met het
meetbaar maken waardoor ze binnen de eigen controle komen. Zowel de hulpbronnen
als de mogelijke belemmeringen bij het behalen van de doelen worden in kaart
gebracht.
o De therapeut biedt interventies aan die het karakter hebben van een nauwkeurig
beschreven protocol, een soort stappenplan. Dit stappenplan wordt in oefenvorm aan
de cliënt aangeboden. De oefeningen krijgt hij mee om ze thuis te herhalen.
o De therapeutische interventies hebben betrekking op:
- Verwerking van blokkerende ervaringen in het verleden.
- Het komen tot positieve in plaats van negatieve overtuigingen en affirmaties.
- Inzicht in eigen, voorheen onbewuste, creatieve vermogens teneinde die effectief
in te zetten bij centrale vraagstukken.
- Inzicht verwerven in de eigen mentale programma’s en zintuiglijke verwerking
van informatie teneinde deze om te buigen in een meer gewenste richting.
- Het in balans brengen van gedrag en capaciteiten met zingeving, missie en
identiteit.
- Inzicht in en herstel van communicatieve en empathische vermogens.
o Tijdens de afronding van de therapie wordt een terugkoppeling gemaakt naar de in de
intake geformuleerd gewenste resultaten.
Aard en doel van de therapie:
- De cliënt leert persoonlijke, concrete en haalbare doelen formuleren, die waar nodig of
zinvol gedurende het therapeutisch proces bijgesteld kunnen worden.
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De cliënt verwerft inzicht in de eigen patronen die ten grondslag liggen aan de ervaren
problematiek.
- Met behulp van concrete interventies en oefeningen die het karakter hebben van een
stappenplan of protocol wordt de cliënt in het proces ondersteund in de richting van de
gewenste doelen.
- Tijdens de evaluatie wordt gekeken in hoeverre de doelen behaald zijn.
Benodigde vaardigheden van de therapeut: De therapeut is in staat aan te sluiten bij de
belevingswereld van de cliënt en kan doelgericht werken, een samenwerkingsrelatie
aangaan en die professioneel hanteren. Deze heeft inzicht in de eigen professionele en
menselijke grenzen en mogelijkheden.
Duur van de therapie: 10 – 15 zittingen van 1,5 tot 2 uur.
5. Doelgroep.
Indicatie: NLPt is, als individuele therapie, geschikt voor alle leeftijdscategorieën en alle
soorten problematiek, met name op het gebied van fobieën en traumabehandeling.
Contra-indicatie: psychosen.
6. Relevante literatuur.
- Lucas Derks & Jaap Hollander. Essenties van NLP. Servire, 1996. ISBN: 9063254784
- L.M. Hall, Bob G. Bodenhammer, Richard Bolstad an Margot Hamblett. The structure
of personality. UK, Crown House, 2001. ISBN: 1899836675
- Piet Weisfelt. Op weg naar gezondheid. Nelissen, 2000. ISBN: 9024414474
7. Opleiding en opleidingsduur.
De NLPt training omvat een vierjarige opleiding, inclusief leertherapie en supervisie.
Deze training kan gevolgd worden bij Het Dutch Institute voor NLPt. Website:
www.nlpt.nl Het volgen van deze opleiding biedt uitzicht op het verwerven van het
European Certificate for Psychotherapy.
Het eerste en tweede jaar kunnen eventueel ook gevolgd worden bij een door de NVNLP
erkend instituut. Zie voor erkende instituten: www.nvnlp.nl
Officiële vertegenwoordiger van NLPt voor de EAP is Willem van de Horst, Potmarge 2,
80 32 LD Zwolle. Tel.: 038-4542329 E-mail: mee-ander@hetnet.nl
Website: www.mee-ander.nl

Opvoedingsondersteuning/pedagogisch adviseren.
Werken met ouders
1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie.
Humanistische psychologie en cognitieve gedragstherapie.
2. Oriëntatie van de therapievorm.
Vraaggerichte adviesgesprekken.
3. Wat is opvoedingsondersteuning/pedagogisch adviseren?
Opvoedingsondersteuning omvat alle activiteiten gericht op ouders en andere
(beroeps)opvoeders om het pedagogisch handelen te verbeteren. Kort gezegd: opvoeders
helpen opvoeden. Het speelt in op de behoefte van ouders aan steun bij de zorg voor een
optimale ontwikkeling van kinderen.
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Pedagogisch adviseren is een methode binnen het werkveld van opvoedingsondersteuning.
Het neemt een plek in tussen het reguliere aanbod van eerstelijns – en basisvoorzieningen
en de meer gespecialiseerde vormen van hulp bij opvoedingsproblemen vanuit de
jeugdhulpverlening en geestelijke gezondheidszorg. De grondlegger van pedagogisch
adviseren is Geraldien Blokland (1996, Nederlands instituut voor Zorg en Welzijn).
Uitgangspunten.
o Opvoeden is een natuurlijk, vanzelfsprekend en dynamisch proces waarin ouders en
kinderen elkaar beïnvloeden.
o Ideeën van ouders over opvoeding en opvoedingsdoelen worden bepaald door hun
eigen opvoeding en persoonlijkheidsontwikkeling, door het sociale netwerk van
familie en bekenden en door de maatschappelijke en culturele omgeving. Ouders
hebben een eigen visie, in ieder gezin weer anders en uniek, over wat belangrijk is in
de opvoeding en dat bepaalt hoe zij het gedrag van hun kind beleven en beoordelen.
o De ontwikkeling van het kind is een voortdurend veranderingsproces. Het is niet nodig
eindeloos stil te staan bij slechte ervaringen in vroege jaren, omdat er zich telkens
opnieuw mogelijkheden aandienen ongunstige ontwikkelingen om te buigen en
positieve invloeden te versterken.
o Hoeveel veerkracht het kind opbouwt wordt bepaald door een wisselwerking tussen
kindfactoren, ouderfactoren en omgevingsfactoren. Het ene kind ontwikkelt zich
anders in hetzelfde gezin dan het andere. Het ene kind is moeilijker op te voeden dan
het andere. Een probleem heeft meerdere oorzaken. Het zijn niet altijd de ouders die in
gebreke blijven. Standaardadviezen werken vaak niet en soms blijkt een probleem
onoplosbaar om uiteenlopende redenen (transactioneel ontwikkelingsmodel, Arnold
Samaroff, 1975 en levensloopmodel, Marian Riksen-Walraven, 1989).
o Effectief ouderschap is mogelijk als draagkracht en draaglast in evenwicht zijn. Dit
evenwicht bepaalt of de ouders de opvoeding ‘aankunnen’. Risicofactoren
ondermijnen het evenwicht en beschermende factoren vergroten het evenwicht.
o Risico - en beschermende factoren zijn er op het niveau van kind, ouder en omgeving.
Een laag geboortegewicht is een risicofactor op het niveau van het kind. Een stabiele
relatie is een beschermende factor op het niveau van de ouder. Een prettige woonbuurt
is een beschermende factor op het niveau van de omgeving (Balansmodel, Ina Bakker,
1997).
4. Werkwijze in de praktijk van de hulpverlening.
Kenmerken van pedagogisch adviseren.
o Gemakkelijk toegankelijk. Dat betekent dicht bij huis, laagdrempelig en op korte
termijn terecht kunnen zonder verwijzing, zonder intakeprocedure of wachtlijst.
o Kortdurend. Soms kan een enkel gesprek al voldoende zijn. Gemiddeld zijn er 3 tot 5
gesprekken per cliënt.
o Individuele ondersteuning. Het gaat om contacten met ouders (of opvoeders die een
niet-professionele relatie met de aan hun zorg toevertrouwde kinderen hebben), advies
op maat en is gericht op de vraag van één of beide ouders.
o Opvoedingsvragen. Er zijn geen echte problemen. Er is voldoende steun in het eigen
netwerk. De ouder voelt zich competent en heeft behoefte aan specifieke informatie
vanuit interesse.
o Opvoedingsproblemen. Als er sprake is van opvoedingsspanning is de
opvoedingsvraag niet soepel oplosbaar. De vraag wordt een probleem: doe ik het fout?
De steun vanuit het eigen netwerk is niet altijd voldoende en de ouder heeft behoefte
aan informatie vanuit onzekerheid. Er kan ook sprake zijn van een opvoedingscrisis.
Dan is het probleem acuut geworden of begint te escaleren.
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De ouder kan het niet meer aan, is ambivalent tegenover het kind en voelt zich
incompetent en onmachtig. De ouder neemt ad hoc beslissingen en maakt
noodsprongen. De behoefte aan hulp en steun is groot en onvoldoende in het eigen
netwerk aanwezig.
o Er kunnen in het adviesgesprek een aantal fasen worden onderscheiden:
- Kennismaking en afstemming.
- Probleeminventarisatie, probleemanalyse, hypothesen vormen en een inschatting
maken van de ondersteuning die nodig is.
- De noodzaak van het maken van keuzes komt aan de orde en er is hulp bij het
stellen van haalbare doelen. Er wordt aandacht besteedt aan de praktische
uitvoerbaarheid en er worden afspraken gemaakt over de toepassing van één en
ander in de dagelijkse gang van zaken.
- De toepassingen worden besproken, ondersteund en eventueel bijgestuurd.
- Evaluatie en afronding.
o Ten grondslag aan de gesprekken ligt dat:
- Een goede opvoeding rekening houdt met de mogelijkheden en behoeften van het
kind en uitgaat van een positieve benadering die rust op drie pijlers.
1. Steunen: elk kind heeft recht op onvoorwaardelijke steun in de vorm van tijd,
liefde, aandacht en betrokkenheid.
2 Stimuleren: het bieden van ruimte aan het kind om zich te ontwikkelen
overeenkomstig de eigen capaciteiten, om uitdagingen aan te gaan en te leren
moeilijkheden te overwinnen.
3. Sturen: het bieden van structuur en houvast in de vorm van regels en grenzen
die bijdragen aan sociale aanpassing en goed burgerschap.
- Ouders, moeders en vaders de eerst verantwoordelijken zijn voor de opvoeding en
het beste willen voor hun kind al gaat opvoeden niet altijd vanzelf.
- Ouders een eigen deskundigheid en een eigen visie op opvoeden hebben die
gerespecteerd dient te worden.
- Ouders de regie hebben. Hun vragen en hun beleving van de situatie met het kind
staan centraal.
En verder:
- Wordt er gestreefd naar een open, wederkerige, betrokken, gelijkwaardige relatie
met de ouder(s).
- Richt de werkwijze zich op het versterken van de draagkracht, autonomie en
zelfregulatie van de ouders opdat zij greep krijgen en houden op hun eigen leven.
- Is er alle aandacht voor het creëren van ‘goede ouder’ ervaringen.
- Worden de sociale netwerken rond de ouders en hun kinderen geactiveerd.
Doel van de therapie: Het bewerkstelligen van een positieve ouder - kind relatie en het
bevorderen van effectief ouderschap.
Benodigde vaardigheden van de pedagogisch adviseur:
- Theoretische en praktische kennis op het gebied van opvoeding en ontwikkeling van
kinderen van 0 tot 18 jaar.
- Kennis van gezinsinteracties en opvoedingspatronen.
- Inzicht in de meest voorkomende opvoedingsvragen van ouders en factoren die daar
op inwerken.
- Op de hoogte van de sociale kaart in de directe omgeving en de mogelijkheden tot
verwijzing naar andere instanties en hulpverleningsinstellingen.
- Goede communicatievaardigheden.
- Analytisch vermogen en in staat om pedagogische kennis te vertalen naar bruikbare
informatie en adviezen aan ouders.
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In staat methodisch te werken en vorm te geven aan de vraaggerichte werkwijze.
Een positieve en ondersteunende houding naar ouders.
Verder kunnen kijken dan de eigen opvoedingservaringen en -opvattingen.

5. Doelgroep.
Indicatie: Ouders, moeders en vaders, met kinderen van 0 tot 18 jaar. De criteria om de
zwaarte van de vraag/ het probleem van de ouder in te schatten zijn:
- De beleving van de ouder(s).
- De steun die ze ervaren vanuit de omgeving.
- De veerkracht van de ouders.
- De duur en de omvang van het probleem.
Contra-indicatie:
- Het probleem heeft een duidelijk medische oorzaak.
- Het probleem heeft een kinderpsychiatrisch karakter.
- De opvoeding- en gezinssituatie is te gecompliceerd voor kortdurende pedagogische
hulp.
- Duidelijke leerproblemen.
- Ernstige problematiek van (een van) de ouders.
- Er is reeds contact met tweedelijns hulpverlening.
6. Relevante literatuur.
- Ina Bakker, Kees Bakker, Anke van Dijke, Linda Terpstra. O+O = O²: naar een
samenhangend beleid en aanbod van opvoedingsondersteuning en
ontwikkelingsstimulering voor kinderen en ouders in risicosituaties. NIZW, 1997.
ISBN: 9050505554
- Geraldien Blokland. Over opvoeden gesproken. Methodiekboek pedagogisch
adviseren. NIZW, 1996. ISBN: 9050503470
- M. Burggraaff-Huiskes, in samenwerking met Geraldien Blokland.
Opvoedingsondersteuning als bijzondere vorm van preventie. Coutinho, 1999. ISBN:
9062831400
- Walter Hellinckx, Hans Grietens, Liesel Geeraert. Hulp bij opvoedingsvragen.
Opvoedingsondersteuning tussen 0-3 jaar. Acco, 2002. ISBN: 903344882X
- M.M.W. Oosterhof-van der Poel. Opvoedingsproblemen 0-4 jarigen. Handleiding voor
opvoedingsondersteuners. Van Gorcum, 1999. ISBN: 902323202X
- M.M.W. Oosterhof-van der Poel. Opvoedingsvragen 4-12 jarigen. Handleiding voor
opvoeders. Koninklijke Van Gorcum, 2004. ISBN: 902324009X
- A van der Pas. Naar een psychologie van ouderschap. Handboek Methodische
ouderbegeleiding, deel 2. Ad Donker, 2001. ISBN: 9061004233
- J.M.A. Riksen-Walraven. Meten in perspectief. Een levensloopmodel als achtergrond
bij het meten en beïnvloeden van gedrag en interacties. Tijdschrift voor
orthopedagogiek, XXVIII, 1989, pag. 16-33.
- J. Rispens, J.M.A. Hermanns, W.H.J. Meeus. Opvoeden in Nederland. Van Gorcum,
1996. ISBN: 9023231651
- A.J. Samaroff en M.J. Chandler. Reproductive risk and the continuum of caretaking
casuality. In: F.D. Horowitz, M.J.M. Hetherington, S. Scarr-Salapatek en G. Siegel.
Review of Child Development Research, University of Chicago, 1975, pag. 187-244.
- Frank C. Verhulst. De ontwikkeling van het kind. Koninklijke Van Gorcum, 2005.
ISBN: 9023241215.
- Rita Vuyk. Opgroeien onder moeilijke gezinsomstandigheden. De Tijdstroom, 1995.
ISBN: 9035215621.
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Jo Weijenburg. Alledaagse opvoedingsvragen. Een wegwijzer voor groepsopvoeders
en ouders. Van Gorcum, 1994. ISBN: 902322874X

7. Opleiding en opleidingsduur.
Voor mensen met een HBO of universitair diploma menswetenschappen zijn er
verschillende vervolgopleidingen mogelijk.
- Universiteit Amsterdam, Master opvoedingsondersteuning, 1 jaar. Service en
informatiecentrum. Tel.: 020 – 5253333. Website: www.studeren.uva.nl/maopvoedingsondersteuning E-mail: info@uva.nl
- Fontys Hogeschool, Pedagogisch adviseren, Centrum Zorg en Welzijn, Postbus 347,
5600 AH Eindhoven. Tel.: 0877-870133. Website:
www.fontys.nl/opleidingen/pedagogischadviseren
- Rinogroep Utrecht, Opvoedingsadvisering. Tel.: 030 – 2308456. Website:
www.rinogroep.nl (B0872)
Voor meer informatie:
Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning Nederlands Jeugdinstituut (voorheen NIZW),
Postbus 19221, 3501 DE Utrecht. Tel.: 030 – 2306344, infolijn: 030 – 2306564. Website:
www.opvoedingsondersteuning.info

Pastorale therapie
1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie.
Integratie van christelijk pastoraat met één of meer hoofdstromingen in de hedendaagse
psychotherapie.
2. Oriëntatie van de therapievorm.
Gesprekstherapie in combinatie met aandacht voor lijfelijke beleving en expressie.
3. Wat is pastorale therapie/ counseling, christelijke counseling?
De opleving van moderne pastorale counseling begon halverwege de jaren ’20 van de
vorige eeuw met Anton Boisen als de belangrijkste grondlegger van de ‘Clinical Pastoral
Education’ beweging; in Nederland bekend onder de naam ‘Klinisch Pastorale Vorming’.
In de tweede helft van de 20e eeuw krijgt de stroming van ‘christelijke therapie’ in
Nederland een impuls door het werk van Bruce Narramore en Gary Collins.
• Oude traditie: De verschillende promotors van pastorale therapie baseren zich allen op
de rijke traditie aan hulpverlening vanuit de ‘toegepaste theologie’. De geschiedenis
daarvan gaat eeuwen terug op de persoon Jezus Christus, die met zijn aanwezigheid en
zijn woorden de toegang opende tot een innerlijk en aandachtig leven dat leidt tot
gezondheid en geestelijke groei.
De huidige pastorale therapie heeft in de afgelopen eeuw vorm gekregen onder
invloed van de verschillende hoofdstromingen in de psychologie: psychoanalyse,
humanistische psychologie, gedragstherapie en systemische benaderingen. Door
die voortgaande ontwikkeling, geïntegreerd met het beginsel dat het menselijke
proces en bestaan er is vanuit, met en gericht op God, kan de pastorale counseling
aangemerkt worden als een integratieve vorm van therapie.
• Mensvisie: de pastorale therapie gaat uit van een mensvisie zoals verwoord in de
bijbel door haar grondlegger: de mens is een eenheid van lichaam, ziel en geest,
geschapen door en in relatie met God, met zowel een bijna goddelijke waarde alsook
een narcistische neiging om zelf als God te willen zijn.
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Definitie: Door de diversiteit in de geschiedenis van pastorale counseling is er geen
‘meest oorspronkelijke’ definitie te geven van de discipline. Meer zeggend is het
wellicht om een van de meest recente definities te geven.
De Nederlandse ‘Associatie van Christelijke Counselors’ (ACC): pastorale
counseling is “die activiteit die er naar streeft mensen te begeleiden naar
constructieve verandering en groei in een specifiek of meerdere aspecten van hun
leven, en dit binnen de afgesproken grenzen van een hulpverleningsrelatie, in
overeenstemming met bijbelse uitgangspunten, doelstellingen en methoden,
gepraktiseerd binnen een kader van christelijke toewijding, inzicht en waarden.”
Dit komt ook mooi tot uitdrukking in Paul Tillich’s definitie van pastorale
counseling: “a helping encounter in the dimension of ultimate concern”.
• Het ‘woord’ heeft van oudsher een centrale plaats. Dit moet breder opgevat worden
dan alleen het gesprekselement van de therapie. Er is binnen de verbale ontmoeting
ook aandacht voor lijfelijke beleving en expressie. De ‘woorden’ van en tot God
(bijbel en gebed) kunnen onderdeel zijn van het therapeutisch proces. Daarbij gaat het
erom dat de ervaringswoorden van de bijbel zich kruisen met de menselijke innerlijke
ervaring.
4. Werkwijze in de praktijk van de hulpverlening.
De werkwijze van pastorale therapie / counseling komt in veel opzichten overeen met die
van de bekende psychotherapieën. De werkwijze wordt uiteraard gekleurd door de
persoonlijke en wetenschappelijk professionele vorming van de therapeut.
o De opbouw van een pastorale therapie hangt samen met de persoonlijke stijl en de
wetenschappelijke oriëntatie van de therapeut. Er wordt uitgegaan van de
gebruikelijke gesprekstherapeutische vaardigheden, die meer of minder
(non)directief kunnen zijn. De ene pastoraal therapeut werkt wel, de ander niet met
protocollen.
o Samenhangend met het spirituele aspect is een pastorale therapie eerder
persoonsgericht dan klachtgericht, met relatief veel nadruk op religieuze en
existentiële dimensies in het leven van de cliënt. Spirituele interventies, zoals het
gebruik van bijbelse verhalen, beelden en waarheden die aansluiten bij de beleving
van de cliënt, kunnen het persoonlijk proces bevorderen
o Vertrouwen op God kan van grote existentiële waarde zijn, bijvoorbeeld doordat
het hoop en zingeving kan bevorderen, moed geeft om problemen aan te gaan, of
helpt om deze te transcenderen. De relatie van de cliënt tot God kan besproken
worden, inclusief de belemmeringen daarin, projecties die het Godsbeeld
vertekenen en spirituele copingstrategieën. Zonodig wordt er plaats ingeruimd
voor het uitwerken van, voor gelovige cliënten vaak belangrijke, begrippen als
‘zonde’ en ‘vergeving’. Het besef van Gods presentie in het menselijk
ervaringsproces kan gevoeld worden als hulpbron, die moed geeft en een nieuw
perspectief aanreikt bij het werken aan de problemen.
Doel van de therapie: Klachtvermindering, persoonlijkheidsgroei, verbetering van de
relatie met het innerlijk zelf, de ander en God.
Benodigde vaardigheden van de therapeut/counselor: Naast de wetenschappelijke kennis
en professionele vaardigheden die elke therapeut moet hebben, is het voor een pastoraal
therapeut van belang om een bewuste eigen (christelijke) spiritualiteitbeleving te
ontwikkelen en onbevooroordeeld aan te kunnen sluiten bij cliënten uit andere tradities.
Duur van de therapie: De duur van de therapie kan uiteenlopen van een kortdurend
(klachtgerichte) therapie van 10 á 12 sessies (met een beperkte nadruk op de spirituele en
existentiële dimensie), tot een langdurige pastorale psychotherapie.
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5. Doelgroep.
Pastorale therapie is inzetbaar in de volledige breedte van de geestelijke gezondheidszorg
bij zowel As-I als As-II problematiek, zowel individuele als relatietherapie.
Pastoraaltherapeutische behandeling in groepen is ook mogelijk.
Indicatie: Vanuit de christelijke waarde van naastenliefde staat pastorale therapie open
voor alle hulpvragers. In de praktijk zijn het vooral christelijke cliënten met verschillende
kerkelijke achtergronden, die doelbewust therapie met pastorale elementen opzoeken.
Contra-indicatie: Beperkingen in toepasbaarheid lopen parallel aan de beperkingen in
kennis en ervaring van de behandelaar op specifieke gebieden van pathologie.
6. Relevante literatuur.
- J.D. Carter & B. Narramore. The integration of psychology and theology. Zondervan,
Grand Rapids, MI, 1979. ISBN: 0310303419
- H. Clinebell. Basic types of pastoral care en counseling. SCM Press, London, 1984.
ISBN: 0334018927
- G.R. Collins. Crhistian counseling. A comprehensive guide. Word, Dallas, TX, 1988.
ISBN: 0850093015
- M. van Kalmthout, T. Festen, B.P. de Roeck, H. de Dijn, A. Schreurs & F. Maas.
Spiritualiteit in psychotherapie? KSGV, 2001. ISBN: 9075886160
- M.R. McMinn. Psychology, theology and spirituality in christian counseling.
Wheaton, lll, Tyndale, 1996. ISBN: 084235252X
- A. Schreurs. Psychotherapie en spiritualiteit. Integratie van de spirituele dimensie in
de therapeutische praktijk. Van Gorcum, 2001 ISBN: 9023236475
7. Opleiding en opleidingsduur.
- Christelijke Hogeschool Ede verzorgt zowel een voltijd als een deeltijd opleiding
benevens meerdere losse cursussen. CHE, Oude Kerkweg 100, 6717 JS Ede. Tel.:
0318-696300. Website: www.che.nl E-mail: info@che.nl
- Klinisch Pastorale Vorming, Symfora groep, secretariaat KPV-centrum, gebouw De
Veste, postbus 3051, 3800 DB Amersfoort. Tel./fax: 033-4609641. Website:
www.symfora.nl/html/kpv1 E-mail: kpv@symfora.nl
- Klinische Pastorale Vorming als onderdeel van de Master Pastorale Studies aan de
Radboud Universiteit Nijmegen, postbus 9103 6500 HD Nijmegen. Tel.: 0243612427. Website: www.ru.nl/theologie E-mail: secretariaat@theo.ru.nl Het gaat bij
beide KPV’s om een intensief programma van 3 maanden.
- Pastorale psychologie / theologie aan verschillende universiteiten, faculteit theologie.
- Verschillende opleidingen (CPC, Koinonia enTabitha) aangesloten bij de Associatie
van Christelijke Counselors, ACC Nederland, postbus 941, 3300 AX Dordrecht. Tel.:
078-6315572. Website: www.pastoralecounseling.org/acc/ E-mail:
acc@pastoralecounseling.org
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Pesso-psychotherapie.
1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie.
Psychoanalyse, humanistische psychologie, systeemgerichte oriëntatie.
2. Oriëntatie van de therapievorm.
Lichaamsgerichte therapie in een groep.
3. Wat is Pesso-psychotherapie (Pesso-Boyden-System-Psychomotor)?
Pesso-psychotherapie is tussen1960 en 1970 ontwikkeld door het Amerikaanse echtpaar
Al Pesso en Diana Boyden en in 1992 in Nederland geïntroduceerd. In hun werk als
dansleraren ontdekten Pesso en Boyden een samenhang tussen fysieke beperkingen –
gestolde bewegingen- en psychische en emotionele blokkades. Om zowel in de fysieke als
de psychische problematiek beweging te krijgen is het uiten van de emotie niet voldoende.
Pas wanneer de emotie opgevangen wordt in een passende tegenbeweging volgt er
voldoening en ontspanning. Naast de lijfelijke gewaarwordingen en impulsen is er ook
aandacht voor het onder woorden brengen van de gevoelde beleving. De focus ligt op het
opdoen van nieuwe, positieve, symbolisch correctieve ervaringen, zodat deze een plaats
gaan innemen in het zelfbeeld.
Mensbeeld.
Ieder mens heeft een innerlijke drang tot zelfrealisatie en staat voor de taak de erfelijk
meegekregen mogelijkheden tot ontplooiing te brengen. De genetische potenties zijn eigen
aan de gehele menselijke soort, maar ook individueel verschillend en hebben een fysieke
en psychische dimensie. Het individuele, unieke deel noemt Pesso het ‘Ware Zelf’ of de
Ziel. Leven betekent het realiseren van het ‘Ware Zelf’, door trial and error, met als doel
dat de mogelijkheden realiteit worden. De mens wordt van binnenuit, vanuit het lichaam,
gedreven in dit proces van wording.
Uitgangspunten.
o De mens ontwikkelt zich binnen relaties (gezin, familie, school, buurt, vrienden). Zich
ontplooien in een vacuüm is onmogelijk. Het in relatie staan, verbonden zijn met
medemensen, de schepping en zichzelf, is een wezenlijk deel van mens zijn.
o Om het ‘Ware Zelf’ te kunnen verwezenlijken is het nodig dat aan een aantal
basisbehoeften, als een eigen plaats, voeding, steun, bescherming en begrenzing, is
voldaan. Deze basisbehoeften dienen op de juiste tijd (ontwikkelingsfase) en door de
juiste personen (ouders, broers, zussen, grootouders, leeftijdgenoten) op een passende
wijze vervuld te worden.
o Wanneer in voldoende mate aan de basisbehoeften voldaan is kan het kind de zorg van
ouders en belangrijke anderen verinnerlijken. In het stadium van volwassenheid
betekent dat: in staat zijn op jezelf te vertrouwen en zorg te dragen voor je eigen
behoeften, in een leven waarin het menselijk streven naar plezier, verbondenheid met
anderen, voldoening en zingeving, bewaarheid wordt.
o Wanneer niet op passende wijze voldaan is aan de basisbehoeften veroorzaakt dat pijn,
eenzaamheid, frustratie en vervreemding. Het afwijzen of negeren van de geuite
basisbehoefte wordt geïnternaliseerd, met als gevolg dat het volwassen ego het ‘Ware
Zelf’ afwijst of negeert. De wereld en de ander worden gezien door een bril gekleurd
door de ervaringen uit de jeugd en de daaraan verbonden conclusies.
o Innerlijke conflicten tussen de drang tot zelfverwerkelijking en de geïnternaliseerde
afwijzing openbaren zich in lichamelijke verschijnselen, spanning en pijn.
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o Aangezien conflicten en trauma’s ontstaan in wisselwerking met anderen zijn zij ook
alleen op te lossen in contact met andere mensen. Dat wat geschaad is in interactie met
de ander dient ook geheeld te worden in interactie met de ander.
o In de onwillekeurige motoriek, houding en lichaamssensaties van de persoon ligt het
verlangen naar interactie besloten. Het is het lichaam dat, in contact met het ware Zelf,
‘weet’ wat nodig is aan passende interactie.
4. Werkwijze in de praktijk van de hulpverlening.
Pesso-therapie is een op het individu gerichte therapie die gewoonlijk plaatsvindt binnen
een groep. Elementen eruit kunnen in de individuele setting gebruikt worden. Een
combinatie van structure-groep en individuele sessies is mogelijk.
o Een groep bestaat uit ongeveer 8 deelnemers. Er zijn groepen die wekelijks bij elkaar
komen op een vast tijdstip. Er zijn groepen met maandelijkse bijeenkomsten van twee
aaneengesloten dagen. Voorafgaande aan de structure-groepen krijgen potentiële
deelnemers in oefeningengroepen de gelegenheid kennis te maken met de manier van
werken.
o Centraal staat een veilig therapeutisch klimaat. Dat wordt vormgegeven middels: de
nadruk op ego-integratie, met als doel het functioneren van de persoonlijkheid als
geheel, de behoedzame manier waarop het lichaam in het therapeutisch proces
betrokken wordt en het aanmoedigen van de expressie van emoties zonder te forceren.
o Iedere deelnemer krijgt individuele werktijd, structure genaamd:
- De cliënt vertelt een onopgelost probleem in de groep. De begeleider vraagt, waar
nodig, door opdat zich uitkristalliseert waar aan gewerkt kan worden.
- Accomoderen: In een rollenspel worden oude ervaringen verwant aan het
probleem opnieuw in scène gezet, maar nu met de mogelijkheid te experimenteren
met ander gedrag dan vroeger aangeleerd is, dat wil zeggen vanuit een ander
handelingsperspectief. Op verzoek van de cliënt kunnen groepsgenoten fungeren
als rolfiguren met betrekking tot belangrijke personen uit het verleden.
- Polariseren: Door verschillende rolfiguren de negatieve en de positieve aspecten te
laten vertegenwoordigen kunnen tegenstrijdige gevoelens ten opzichte van die
belangrijke personen uitgespeeld worden. Dat werkt verhelderend en het maakt de
expressie van gevoelens gemakkelijker.
- Ideaalfiguren: Dit zijn de rolfiguren die nieuwe ervaringen mogelijk maken, met
name die ervaringen die nodig geweest waren maar die ontbroken hebben. Het
gaat om ideale ouders, ideale broers en zussen, ideale grootouders, ideale
leeftijdgenoten. De figuren hebben een symboolfunctie maar omdat de rollen
gespeeld worden door echte mensen is het voor de cliënt mogelijk aan de
ideaalfiguren nieuwe zintuiglijke ervaringen op te doen en die op te nemen zowel
in het lichaamsbewustzijn als op cognitieve wijze.
- Op symbolisch niveau worden basisbehoeften van de cliënt alsnog vervuld.
- Nieuwe oriëntatiepunten in het dagelijks leven: De nare ervaringen uit het verleden
verdwijnen niet. Door in het hier en nu bovenop de pijnlijke ervaring een nieuwe,
correctieve, symbolische, positieve ervaring te leggen, schuift de oude ervaring
naar achteren. De symbolisch nieuwe ervaringen kunnen de oriëntatie op de oude
ervaringen vervangen en een aanzet betekenen tot meer keuzemogelijkheden in het
huidige leven.
- De regie blijft in handen van de cliënt waardoor het zelfsturende en zelfhelend
vermogen aangesproken wordt.
o Na de structure krijgen de andere deelnemers gelegenheid te delen wat zij hebben
meebeleefd.
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o Naast de individuele werktijd zijn er gemeenschappelijke rondes en gestructureerde
oefeningen die als doel hebben te leren luisteren naar de signalen van het lichaam en
de betekenis ervan te onderzoeken.
Benodigde vaardigheden van de therapeut: Naast de algemene vaardigheden als
gespreksvaardigheid en empatisch vermogen dient de therapeut in staat te zijn een veilig
therapeutisch klimaat te scheppen waarin de cliënt zich gerespecteerd voelt, kan
experimenteren en zichzelf kan ontdekken. De therapeut moet in staat zijn het
therapeutisch proces te begeleiden als een volgzame gids. Zij is behalve op de inhoud van
het verhaal alert op wat de cliënt met gelaatsuitdrukking, lichaamshouding en beweging
communiceert.
Duur van de therapie: Dit varieert van een half jaar tot twee jaar. Een structure-groep
duurt gewoonlijk een half jaar. Daarna is er een evaluatie waarnaar ervoor gekozen kan
worden de therapie af te ronden of opnieuw in te schrijven voor nog een half jaar.
5. Doelgroep.
Indicatie: Een Pesso-groep is geschikt voor een ieder die in aanmerking komt voor
psychotherapie en bereid is om psychische problemen te onderzoeken en de confrontaties
die dat oproept aan te gaan. Het is in het bijzonder geschikt voor hen die merken met
praten alleen niet bij de kern van de problemen te komen en als lichaamsgericht werken
beter aansluit. Voorwaarden zijn dat de cliënt:
- symboliek en realiteit voldoende kan onderscheiden.
- niet te angstig is voor emoties, lijfelijkheid en in een groep kan zijn
- naast therapie relaties heeft waarin dingen kunnen worden doorgepraat
- in staat is een contract af te sluiten en zich daaraan te houden.
Een intake procedure is noodzakelijk om dat te beoordelen en na te gaan of iemand profijt
kan hebben van deze therapie.
Contra-indicatie: Het niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden.
6. Relevante literatuur.
- M. van Hattekum. Aan den lijve. Swets en Zeitlinger, 1997. ISBN: 902651502
- W. van Haver. Het gekwetste zelf. Pesso-psychotherapie als terugweg naar zichzelf.
Acco, 1990.
- A. Pesso. Experience in action. New York University Press, 1973.
- A. Pesso en J. Crandell. Moving Psychotherapy. USA Brookline Books, 1991. ISBN:
0914797727
- L. Perquin en A. Pesso. Pesso-therapie bij de behandeling van de gevolgen van
sexueel misbruik. RINO Noord Holland, 1997.
- L. Sommeling. Leren leven en studeren. Van Gorcum, 2001. ISBN: 9023236114
- Tijdschrift voor Pesso-psychotherapie. Redactieadres: Dr. G.H. Amshoffweg 3, 7909
AA Hoogeveen.
7. Opleiding en opleidingsduur.
De opleiding voor Pesso-psychotherapie duurt 4 jaar. Het eerst jaar, lichamelijke aspecten
van psychotherapie wordt verzorgd door het RINO Noord Holland, Leidseplein 5, 1017
PR Amsterdam. Tel.: 020-6250803. Website: www.rino.nl E-mail: info@rino.nl
De vervolgjaren worden verzorgd door De Vereniging voor Pesso-Psychotherapie.
Website: www.pessotherapie.nl E-mail: info@pessotherapie Informatie: Lowijs
Perquin, Frans van Mierisstraat 95, 1071 RN Amsterdam. Tel.: 020-6735234. E-mail:
lperquin@planet.nl
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Andere websites met informatie en literatuur : www.pesso.nl / www.de-wende.nl /
home.tiscali.nl/sommeling/pesso.htm

Psychomotorische therapie (PMT)
1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie.
Eclectisch: humanistische psychologie, cognitieve gedragstherapie, psychoanalyse,
systeemtheorie.
2. Oriëntatie van de therapievorm.
Lichaamsgericht of bewegingsgeoriënteerd in combinatie met gesprekstherapie.
3. Wat is psychomotorische therapie?
PMT vindt zijn oorsprong in de psychiatrie. Het is een paraplubegrip voor een aantal
psychotherapeutische methoden en technieken met beweging en lichaamservaring als
gemeenschappelijk uitgangspunt. Al vanaf 1776 worden lichaamsoefeningen
voorgeschreven als antwoord op zenuwziekten zoals hypochondrie, hysterie en
melancholie. Behalve ‘kamergymnastiek’ in de sportzaal worden ook wandelen en
paardrijden als therapie aangeboden. De ideeën van de Duitse arts H. Simon (1868-1948)
betekenen een kentering van een passieve naar een actieve benadering van patiënten.
Doelstelling van bewegen wordt het gezonde deel van de patiënt stimuleren en de onrust
verminderen. Van 1923 tot 1960 is er een ontwikkeling gaande vanuit de lichamelijke
opvoeding tot bewegingstherapie (later PMT, Klaas Roozendaal). Afhankelijk van de
medewerking en ondersteuning van de directeur van het psychiatrisch ziekenhuis krijgt de
bewegingstherapie steeds meer vorm en ruimte.
Gordijn (1909-1998), die begint als leerkracht lichamelijke opvoeding en later hoogleraar
is geworden, is bekend om zijn bewegingsleer waarin het niet gaat om biomechanische
principes, maar om de intentionele betrokkenheid van de beweger en het relationele aspect
in met name teamsporten. In 1986 onderscheidt Fahrenfort twee richtingen binnen de
PMT, de lichaamsgeoriënteerde en de bewegingsgeoriënteerde therapie.
• Uitgangspunten:
o In het werken als PMT-er staat het fenomenologisch denken centraal. Dat ziet
bewegen als een fundamentele zijnswijze van de mens. Naast de zintuiglijke
waarneming is bewegen de eerste schakel in het contact tussen persoon en wereld.
Dat begint al bij het jonge kind.
o In de manier waarop mensen bewegen geven zij uiting aan stemmingen,
gevoelens, gedachten, wensen en dus aan hun wijze van zijn.
o Het menselijk bewegen is een vanuit zichzelf bewegen. Het is bewegingsgedrag,
dat niet gereduceerd mag worden tot lichaamsbeweging. Het lichaam is subject en
niet langer enkel het object van bewegen.
o Bewegen stimuleert het gezonde deel van de mens. In het bewegen vindt de
ontmoeting plaats met de wereld en al zijn betekenissen. De (nieuwe) ervaringen
hierin opgedaan kunnen middels gesprekken op een hoger bewustzijnsniveau
worden gebracht en van daaruit leiden tot meer zelfinzicht en uiteindelijk tot
gedragsverandering.
o In de lichaamsgeoriënteerde therapie ligt de nadruk op het innerlijke beleven en
dan vooral op lichaamsbeleving en emoties, soms met het accent op het verleden.
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o De bewegingsgeoriënteerde therapie is gericht op wat zich tussen personen
afspeelt, het zogenaamd relationeel bewegingsconcept, in het hier en nu. Bewegen
is een manier van omgaan met elkaar, naast bijvoorbeeld spreken en waarnemen.
4. Werkwijze in de praktijk van de hulpverlening.
o De behandeling begint met het inventariseren van de klacht of klachten en het
formuleren van de hulpvraag.
o Dan volgt een bewegingsobservatie/onderzoek. Wat is er opvallend in het gedrag en
de bewegingspatronen van de cliënt?
o Hulpvraag en observatieverslag worden naast elkaar gelegd en besproken om te
komen tot een behandelingsdoel, inclusief de behandelingstermijn.
o De PMT-er, lichaamsgeoriënteerde therapie, zoekt vanuit de eigen deskundigheid naar
betekenisvolle therapeutische oefen- en ervaringsmomenten die zoveel mogelijk
aansluiten bij de problematiek. Relevante werkvormen hierbij kunnen zijn:
ontspanningsoefeningen, runningtherapie, ademhalingsoefeningen, Pesso-oefeningen
(een soort rollenspel waarin de lichamelijk uitgedrukte impuls op fysieke wijze wordt
beantwoord), massage, bio-energetica en non-verbale expressie.
o De activiteiten vanuit de bewegingsgeoriënteerde therapie zijn veelal ontleend aan
zaalsporten, aan sportief duel (stoeien, judo, boksen) en aan sport en
bewegingsonderwijs verwante vormen (oefeningen op de evenwichts balk, de
trampoline en andere toestellen, prestatieoefeningen, hardlopen). Daarnaast put de
therapeut uit het hele scala aan mogelijkheden dat runningtherapie, bewegen op
muziek en vertrouwensoefeningen bieden.
o Naast de bewegingsoefeningen wordt er steeds tijd ingeruimd om bespreekbaar te
maken wat zich toont in het bewegen. De cliënt wordt aangemoedigd zijn ervaringen
te verwoorden.
o Middels de tussentijdse evaluatie wordt onderzocht wat de therapie doet met de cliënt
en of en waar er bijgesteld moet worden.
o De therapie wordt, in overleg met de cliënt, afgerond als de doelen voldoende
gerealiseerd zijn of om welke reden dan ook toch niet haalbaar blijken. In het laatste
geval kan een doorverwijzing volgen.
Doel van de therapie: Met het opdoen van tal van doelgericht uitgekozen lijf- en
bewegingservaringen krijgt de cliënt inzicht in het eigen functioneren. Door denken,
voelen en handelen te oefenen, slijpen nieuwe patronen, inclusief ander gedrag in. Het
woorden geven aan de ervaringen leidt tot zelfinzicht.
Benodigde vaardigheden van de therapeut: De therapeutisch instrumenten zijn legio.
Iedere PMT-er gebruikt op basis van opleiding, ervaring en achtergrond die vaardigheden
waarin hij vakbekwaam is, zowel theoretisch als praktisch. De therapeut weet hoe om te
gaan met een hulpvraag, is respectvol naar de cliënt en durft zichzelf te bevragen. Het is
van wezenlijk belang de eigen ervaringen, als mens, te doorleven en te integreren.
Duur van de therapie: De duur is afhankelijk van de hulpvraag en de werkwijze van de
therapeut. Gemiddeld 20 tot 40 wekelijkse sessies van een uur. Ook wordt
geëxperimenteerd met kortdurende behandelingen waarbij de hulpvraag strikt wordt
afgebakend.
Toepassingsmogelijkheden: Behalve individuele therapie is ook echtpaarrelatietherapie,
groepsbehandeling en PMT met ouder en kind mogelijk. Soms wordt met individuele
therapie gestart om in een later stadium toetreding tot een groep mogelijk te maken.
Groepen worden vaak samengesteld op basis van problematiek, zoals eetstoornissen,
seksueel misbruik, autisme, ADHD.
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Voor kinderen is er de groep sociale vaardigheidstraining. Verder kan PMT ingezet
worden in een spelgroep voor kinderen uit de eerste lijn in samenwerking met de
kinderfysiotherapie.
5. Doelgroep.
Psychomotorische therapie is bedoeld voor mensen met psychische problemen en geschikt
voor alle leeftijdscategorieën: kinderen, jeugdigen, adolescenten, volwassenen en ouderen.
De werkvelden waarin PMT wordt toegepast zijn: geestelijke gezondheidszorg
(GGZ),verstandelijk gehandicaptenzorg (VGZ), forensische psychiatrie, vrijgevestigde
therapeuten.
Indicatie: De behandeling wordt voor zeer uiteenlopende problematiek ingezet. De
methode is extra geschikt voor zeer rationaliserende mensen die in het gesprek niet of
slecht bij hun gevoel kunnen komen, maar wel via concreet ervaren. Verder bereikt de
methode mensen die verbaal zwak zijn erg goed, omdat er frequent gebruik gemaakt
wordt van nonverbale werk- en oefenvormen.
Contra-indicatie: Zeer negatieve ervaringen op het gebied van sportief bewegen, met als
gevolg forse weerstand tegen alles wat met bewegingsspel of sportief duel te maken heeft.
6. Relevante literatuur.
- I. Baardman. Ingebeelde Lelijkheid. Academisch Proefschrift Vrije Universiteit.
Amsterdam. VU Uitgeverij, 1989.
- R.J. Bosscher Running therapie bij depressie. Academisch Proefschrift Vrije
Universiteit Amsterdam. Thesis Publishers, 1991.
- Brauwer, L. Konsten (red). Relationele lichaamsbeelden. Acco, 1994. ISBN:
9033430797
- Ch.W. Brooks. Sensory Awareness. New York: Viking Press Inc., 1974.
- C. Emck. (red). Zorglijn voor jongeren met psychotische stoornissen. Universitair
Medisch Centrum Utrecht, locatie AZU, divisie psychiatrie, jeugdcircuit, 1999. [Ook
opgenomen in het Regionaal Zorgprogramma Psychosen, Utrecht en omstreken.]
- C. Emck, H.vd Meijden-Van der Kolk, M Rekkers. In: M.v Hattum, G.
Hutschemaekers. In beweging. De ontwikkeling van producten voor
psychomotorische therapie. Utrecht: Trimbos-instituut, 2000. Trimbosreeks 2000 -11.
- J. Fahrenfort. Psychomotorische therapie. Een onderzoek naar het gebruik van
bewegings- en lichaamsgeörienteerde methoden in de psychiatrie. Amsterdam: VU
Uitgeverij, 1987.
- C.D. Frith, G. Hutschemaekers. In beweging. De ontwikkeling van producten voor
psychomotorische therapie. Utrecht: Trimbos-instituut, 2000. Trimbosreeks 2000 -11.
- Van Hattum, Hutschemaekers. In Beweging. De ontwikkeling van producten voor
psychomotorische therapie. Trimbos Instituut Utrecht, 2000. ISBN: 9052533369
- Van Hattum, Hutschemaekers. Vakwerk. Producttypering van vaktherapeuten voor het
programma stemmingsstoornissen. Trimbos Instituut Utrecht, 2000. ISBN:
9052533377
- G. Hutschemaekers, H.I. Kaplan, B.J. Sadock. Synopsis of Psychiatry. New York:
Williams & Wilkins, 1999.
- P. vd Klis. Prikken of een scheut azijn. Over kontekstmanipulatie als
behandelingsprincipe. Tijdschrift voor Psychomotorische Therapie. 1980,9:46-60.
- Krop J. Actietherapie. Nelissen, 1984.
- J. Kugel. Psychologie van het lichaam. Utrecht: Het Spectrum, zevende geheel
herziene druk, 1989. ISBN: 9027452342 [Ook verschenen als proefschrift:
Lichaamsplan, lichaamsbesef, lichaamsidee. Universiteit Utrecht
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-

De Lange, Bosscher. Psychomotorische therapie in de praktijk. Cure en Care
Publishersp, 2005. ISBN: 9076754497
De Lange. Een vak apart. Artikelen over psychomotorische therapie. Het Web, 2005.
ISBN: 9073218128
M. Probst. Het menselijk lichaam in de psychiatrie. Problematiek in beweging. In: D.
d Brauwer, L. Konsten (red). Relationele lichaamsbeelden. Acco, 1994.
M. Probst. Body experience in eating disorder patients. Dissertatie. Katholieke
Universiteit Leuven, 1997.
M. Probst, H.v Coppenolle, W Vandereycken. De videovervormingsmethode op
grootbeeldscherm: onderzoeksresultaten bij patiënten met eetstoornissen. Bewegen &
Hulpverlening. 1997;14:250-267.
G. Rebergen, e.a. Wat te doen met wie? Deventer: Brinkgreve / Zwolle: Hogeschool
Windesheim, afdeling Calo. Uitgave in eigen beheer, 1990.
Woertman L. Beelden van een lichaam. Swets & Zeitlinger, 1994.
Tijdschriften: Bewegen en hulpverlenen en Het tijdschrift voor vaktherapie.

7. Opleiding en opleidingsduur.
Er zijn diverse voorbereidende opleidingen die opleiden tot bewegingswetenschapper dan
wel tot bewegingsagoog/bewegingstherapeut:
- Rijksuniversiteit Groningen, vakgroep bewegingswetenschappen. Duur: 4 jaar. Tel.:
050-3633150
- Vrije Universiteit van Amsterdam, faculteit bewegingswetenschappen. Duur: 4 jaar.
Website: www.fbw.vu.nl
- Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht, bewegingswetenschappen. Duur: 4 jaar.
- Rijksuniversiteit Utrecht, bewegingswetenschappen, vakgroep pedagogiek. Duur: 4
jaar.
- Post HBO Psychomotorische Kindertherapie. Stichting Le Bon Depart, Breda. Duur: 3
jaar parttime. Tel.: 076-5602505. E-mail: secretariaat@lebondepart.nl Website:
www.lebondepart.nl
- Christelijke Hogeschool Windesheim. Basisopleiding psychomotorisch therapeut.
Postbus 10090, 8000 GB Zwolle. Tel.: 038-4699699. Website: www.windesheim.nl
Om geregistreerd psychomotorisch therapeut te kunnen worden dient men aansluitend
- de 2 jarige master PMT te volgen op Windesheim of
- De voortgezette opleiding Bewegingsexpressie therapie (VO-BET) in Tilburg.

Psycho-sociale therapie
1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie.
Eclecticisme, toepassing vanuit de verschillende vakgebieden binnen de psychologie:
cognitieve gedragstherapie, humanistische psychologie, psychoanalyse,
systeembenadering.
2. Oriëntatie van de therapievorm.
Gesprekstherapie, soms ondersteund door lichaamsgerichte therapie.
3. Wat is psycho-sociale therapie?
Behalve raakvlakken met de bovengenoemde vakgebieden in de psychologie heeft de
psycho-sociale benadering affiniteit met het maatschappelijk werk.
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De psycho-sociale therapie wordt bekend door het werk van Florence Hollis ongeveer
halverwege de 20e eeuw. Zij ontwikkelt de ‘psychosocial casework’ methode, een
cognitieve benadering gericht op inzicht. Van belang in de psycho-sociale begeleiding is
de afstemming op de hulpvraag en de behoeften van de cliënt, met de nadruk op de
positieve mogelijkheden die deze mens in zich heeft. Het creëren en onderhouden van de
werkrelatie tussen therapeut en cliënt neemt een centrale plaats in.
• Uitgangspunten:
o Elk aangedragen probleem, elke hulpvraag is een uiting van psycho-sociale
problematiek. Dit betekent dat de cliënt gezien wordt in interactie met de
buitenwereld. Psychische, somatische, sociale en materiele problemen
manifesteren zich in het individu in relatie met zijn omgeving.
o Het probleem kan zich relatief zelfstandig voordoen op één van de levensgebieden.
Het kan zich echter niet onafhankelijk van de andere levensgebieden handhaven.
Ontslag betekent verlies van werk (materiele levensgebied), maar daar blijft het
niet bij. Het zal invloed hebben op de stemming van de desbetreffende persoon
(psychische levensgebied), op zijn gevoel van lichamelijk welzijn (somatische
levensgebied) en op de relatie met zijn partner en kinderen (sociale levensgebied).
o De erkenning van de aparte en tegelijkertijd afhankelijke positie van problemen
vormt de basis van de psycho-sociale therapie. De psycho-sociaal therapeut moet
in staat zijn de aangemelde klacht in verband te brengen met klachten op de
overige levensgebieden, zodat er een complete analyse van de probleemsituatie tot
stand komt. Aan de hand daarvan kan, in samenspraak met de cliënt, een
behandelplan opgesteld worden.
• Mensvisie:
o Lichaam, geest en ziel zijn één. De mens is een holistisch wezen.
o De mens kan niet los gezien worden van zijn sociale context. Ieder mens kan en
wil zich, naar vermogen, verantwoordelijk opstellen in relatie tot zijn omgeving.
Mensen komen tot hun recht in het samenleven met elkaar en in de wisselwerking
met hun omgeving.
4. Werkwijze in de praktijk van de hulpverlening.
Psycho-sociale therapie is een ervaringsgerichte manier van werken, waarbij de therapeut
deskundig dient te zijn in het hanteren van communicatietechnieken. Het is belangrijk aan
te sluiten bij de persoon van de cliënt waardoor er beter maatwerk geleverd kan worden en
de therapie meer kans van slagen heeft.
De therapeut kan, afhankelijk van haar deskundigheid, putten uit de
toepassingsmogelijkheden van verschillende vakgebieden.
o Cliëntgerichte therapie: interventies vanuit een innerlijke betrokkenheid op de
cliënt, met een aanvaardbaar evenwicht tussen afstand en nabijheid.
o Lichaamsgerichte benaderingen: van belang zijn met name de basistechnieken, de
ontspannings-, aandachts-, ademhalings- en grondingoefeningen.
o Imaginatie en visualisatietechnieken: gericht op het ontwikkelen van een innerlijk
bewustzijn om in contact te komen met dieper liggende intrapsychische
weerstanden.
o Psycho-educatie: inzichtgevende informatie over de onderhavige problematiek.
o Training/coaching: taakgerichte hulpverlening om het zelfoplossend vermogen van
de cliënt te stimuleren.
Naast deze basisvaardigheden is verdere specialisatie mogelijk op meerdere terreinen.
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o Zijnsgerichte benadering: de nadruk ligt op werken in het hier en nu, zonder
overigens voorbij te gaan aan ervaringen uit het verleden. De cliënt leert in contact
te zijn met belevingen en gevoelens van het moment.
o Rouwtherapie en verliesverwerking: verliezen door de dood, maar ook bij
lichamelijke achteruitgang door ziekte en ouderdom, bij ontslag, echtscheiding en
verhuizing, verlies van eigenwaarde.
De contacten met de cliënt kunnen als volgt worden benoemd: aanmelding, intakegesprek,
probleembepaling, probleembespreking, opstellen van een behandelingsplan,
procesmatige behandeling, evaluatie, afsluiting.
Doel van de therapie:
o Een blijvende positief gerichte verandering van de persoonlijke, sociale en/of
maatschappelijke situatie van de hulpvrager.
o Een blijvende positief gerichte verandering op het intrapsychische niveau, de
beleving van de hulpvrager.
Benodigde vaardigheden van de therapeut/counselor: Onvoorwaardelijk acceptatie en
respect, communicatieve vaardigheden (zowel verbaal als non-verbaal), methodische
vaardigheden, zelfinzicht (het kunnen hanteren van eigen gedachten, gevoelens en
emoties), analyserende vaardigheden, vaardigheid in het persoonlijk leidinggeven,
evenwicht kunnen creëren tussen afstand en nabijheid, het kunnen opstellen van een
behandelingsplan.
Duur van de therapie: kortdurend tot maximaal 12 sessies.
Toepassingsvormen:
- Individueel.
- Relatie- en systeemgesprekken.
- Groepswerk: lotgenotengroepen en trainingsgroepen.
5. Doelgroep.
Kinderen (met hun ouders), jongeren,volwassenen, ouderen.
Indicatie:
- Psychische problematiek: psychosomatische klachten, depressieve klachten,
verlieservaringen, onzekerheid, minderwaardigheidsgevoelens, laag zelfbeeld.
- Sociale problematiek: relatie- en gezinsproblemen, problemen op het gebied van
assertiviteit.
- Materiele problematiek: problemen op het werk, werkeloosheid.
Contra-indicatie:
- Psychiatrische problematiek (tenzij in nauwe samenwerking met de behandelend
psychiater).
- Somatische problematiek (tenzij in nauwe samenwerking met de behandelend arts).
- Ernstige verslavingsproblematiek (met uitzondering van tabaksverslaving).
- Financiële problematiek (hiervoor kan verwezen worden naar de gemeentelijke sociale
dienst of de gemeentelijke kredietbanken).
6. Relevante literatuur.
- Roberto Assagioli. Psychosynthese. Servire, 1998. ISBN: 9063251947
- Drs.P. A. Boelen, drs. C.J.A.E. Huiskes, dr. C.W.M. Kienhorst. Rouw en
rouwbegeleiding. NIZW Uitgeverij, 1999. ISBN: 9050506607
- Prof. Dr. J. van den Bout, drs. P.A. Boelen, dr. J. de Keijser. Behandelingsstrategieën
bij gecompliceerde rouw en verliesverwerking. Bohn Stafleu Van Loghum, 1998.
ISBN: 9031366666
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Roel Bouwkamp & Sjef de Vries. Handboek Psycho-sociale Therapie. College
Uitgevers, 1992. ISBN: 9052560722
Emilie Fraterman en Trudy van Gils. Rouwgroepen. NIZW Uitgeverij, 2002. ISBN:
9050509754
Florence Hollis & Mary E. Woods. Casework, a Psychosocial Therapy. Random
House, New York, 1981. ISBN: 0394323688
Alfred Lange. Gedragsverandering in gezinnen. Wolters-Noordhoff, 1994. ISBN:
9001527388
Mia Leijssen. Gids voor gesprekstherapie. De tijdstroom, 1995. ISBN: 903521587
Eddy Loonstijn. Een wonder op twee benen, vormen van imaginatie in theorie en
praktijk. De Toorts, 1993. ISBN: 9060206894
Kees Meijer. Handboek Psychosomatiek. Uitgeverij Intro, 1992. ISBN: 902666124x
Henk T. van der Molen, Sandra Perreijn, Marcel A. van den Hout. Klinische
Psychologie. Wolters-Noordhoff, 1997. ISBN: 9001596339
Nelleke Nicolai. Vrouwenhulpverlening en psychiatrie. Babylon-De Geus, 1997.
ISBN: 9062222332x
Judith Viorst. Noodzakelijk verlies. Anthos, 1988. ISBN: 9041402128

7. Opleiding en opleidingsduur.
Basisopleiding:
- HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, 4 jaar. Hogeschool Arnhem en
Nijmegen (HAN), Ruiterberglaan 31, 6802 EJ Arnhem. Tel.: 026-3691555. E-mail:
info@han.nl Website: www.han.nl
Algemene aanvullingen:
- Cursus ‘Klinische psychologie – Psychopathologie en Persoonlijkheidsstoornissen’,
1½ jaar. Open universiteit, Valkenburgerweg 177, 6419 AT Heerlen. Tel.: 0455762888. E-mail: info@ou.nl Website.: www.ou.nl
- Trainingen 'Imaginatie', 'Imaginatie-vaardigheden' en 'Imaginatie in therapie', 12
dagdelen. School voor Imaginatie, Weteringschans 72, 1017 XR Amsterdam. Tel.:
020-6731395. E-mail: info@imaginatie.nl Website: www.imaginatie.nl
Specifieke aanvullingen:
- Training ‘Multidisciplinaire samenwerking in de psycho-sociale opvang na rampen’, 5
dagdelen. De Essenburgh, Zuiderzeestraatweg 199, 3849 AE Hierden. Tel.: 0341451841. E-mail: info@essenburgh.nl Website: www.essenburgh.nl
- VO-Vrouwenhulpverlening, 1 jaar. Cursus 'Werken met vrouwengroepen', 10
dagdelen. Cursus 'Lichaamsgericht werken' 12 dagdelen. Transact, Vinkenburgstraat
2a, 3512 AB Utrecht. Tel.: 030-2326500. E-mail: training-advies@transact.nl
Website: www.transact.nl
- 'Nabij blijven' (doelgroep C: professionele hulpverleners), 6 blokken van 2 dagdelen.
‘Creatieve middelen in rouwbegeleiding’, 4 dagdelen. Training ‘rouw bij jongeren en
rouw bij ouderen’, 4 dagdelen. Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR),
Bekkerstraat 120, 3507 LD Utrecht. Tel.: 030-2761500. E-mail: lsr@hetnet.nl
Website: www.verliesverwerken.nl
- Weekendtrainingen ‘Rouw bij kinderen’, 8 dagdelen. Stichting Achter de Regenboog,
Othellodreef 95, 3561 GT Utrecht. Tel.: 030-2368282. E-mail:
info@achterderegenboog.nl Website: www.achterderegenboog.nl
- Opleiding tot trainer ‘Stoppen met roken’, 10 dagdelen. Stivoro, Parkstraat 83, 2500
BB Den Haag. Tel.: 070-3120400. E-mail: site@stivoro.nl Website: www.stivoro.nl
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Psychosynthese
1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie.
Psychoanalyse uitgebreid met concepten uit de cognitieve gedragstherapie, de
humanistische psychologie en de transpersoonlijke psychologie.
2. Oriëntatie van de therapievorm.
Gesprekstherapie.
3. Wat is psychosynthese?
De oprichter, Roberto Assagioli (1888-1974), werd door zijn tijd- en vakgenoten Freud en
Jung gezien als een belangrijke uitdrager van de psychoanalyse in Italië. In plaats van de
orthodoxe freudiaanse psychoanalyse koos hij echter zijn eigen weg. Hij ontwikkelde een
theoretisch concept van de menselijke geest en psyche vanuit een multidimensionale
benadering (ideeën en gedachten uit de wetenschappelijke psychologie in combinatie met
inzichten uit de westerse filosofie en de mystieke tradities uit het oosten), die hij in 1926
officieel psychosynthese noemde.
• Kerngedachten.
o De mens beschikt over een zelfhelend vermogen. Dit vermogen kan opnieuw
aangesproken worden. Ook als het verborgen of kwijt geraakt is onder een groot
verlies, vastgeroeste patronen of andersoortige blokkades.
o Elk mens heeft een persoonlijk levensverhaal met de daarbijbehorende gedachten,
gevoelens, behoeften, idealen en kwaliteiten. Het behoort tot zijn unieke
mogelijkheden zich hiervan bewust te worden.
o Elk mens heeft een ziel met de wil als richtinggevend principe en heeft een solide
persoonlijkheid nodig gebaseerd op identiteit, bewustzijn en verantwoordelijkheid
in het hier en nu.
o De mens is een ondeelbaar geheel. De lichamelijke, emotionele, verstandelijke,
spirituele en relationele aspecten kunnen niet los van elkaar en evenmin als te
isoleren verschijnselen gezien worden.
o De verschillende kanten van de menselijke persoonlijkheid als geheel heten
subpersonen, elk bestaande uit de bovengenoemde aspecten. Subpersonen kunnen
zich kenbaar maken op velerlei wijzen en dus ook in de vorm van symptomen en
pathologische verschijnselen.
• Theoretische uitgangspunten: het ei van Assagioli

1. het lagere onbewuste
2. het middelste onbewuste
3. het hogere onbewuste of
bovenbewuste
4. het veld van bewustzijn
5. het bewuste zelf of ‘Ik’
6. het hogere Zelf
7. het collectieve onbewuste
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o Het lagere onbewuste (1): dit bevat de primitieve, biologische driften/complexen
en de ervaringen/trauma’s uit de jeugd en kindertijd.
o De persoonlijke dimensie: in de kern van het middelste onbewuste (2), dat
gemakkelijk toegankelijk is voor het menselijk bewustzijn (4) bevindt zich een
centrum van persoonlijke zelf of het ik (5). Dit zelf is erop gericht constructief
richting te geven aan de ontwikkeling van een solide persoonlijkheid die effectief
functioneert. In het zelf is de wil gesitueerd. De wil is een uitdrukking van
autonomie en heeft een leidende en regulerende functie.
o De transpersoonlijke dimensie: het zelf (5) is met een navelstreng verbonden met
de top van het ei: het Hogere Zelf (6), het hoogste punt van het hogere of
transpersoonlijke onbewuste (3). Het Transpersoonlijke Zelf is het integratieve
aspect van de mens en het bevindt zich op de grens van het persoonlijke en het
collectieve. Het staat zo hoog in het diagram om aan te geven dat het omringend,
doordringend en omvattend inwerkt op het hele Zijn in alle richtingen en lagen.
Op de laag van het transpersoonlijke onbewuste vormt zich intuïtie en spiritualiteit,
het gevoel voor zin en betekenis van het leven, de meest authentieke identiteit en
de diepste ervaring van Zijn. Dat kan zich uiten in artistieke, filosofische,
wetenschappelijke inspiratie, creatieve, ethische en contemplatieve belevingen,
verlichting en extase. Het Transpersoonlijke Zelf is de zetel van Hoger Bewustzijn,
Liefde en Wil. Vanuit deze plek kan de mens zich richten op de wereld buiten zijn
persoonlijke ik om een breder perspectief in te nemen en daarmee begeeft hij zich
op de laag van de zingeving.
o Het collectieve onbewuste (7). Dit is het onbewuste dat de mensheid tot zijn
beschikking heeft en waar het individu uit kan putten.
Alle grenzen tussen de delen van het ei zijn als stippellijnen weergegeven om te
benadrukken dat de onderscheiden lagen in het diagram elkaar doordringen.
4. Werkwijze in de praktijk van de hulpverlening.
• Algemeen.
o Belangrijk voertuig in de therapie is de therapeutische relatie. Uitgangspunten van
deze relatie zijn professionaliteit, gelijkwaardigheid, persoonlijk contact,
transparantie, echtheid en een betekenisvol evenwicht tussen nabijheid en
distantie.
o Kenmerkend is respect en acceptatie voor de ander en diens groeiproces. De
instellingswaarden van de hulpverlener, zoals waarachtigheid en vertrouwen, zijn
door heel het psychotherapeutisch proces cruciaal. Luisteren naar hetgeen de ander
te zeggen heeft, op alle lagen van de persoonlijkheid, is een basisvoorwaarde.
o De hulpverlener ziet, behalve het stadium van ontwikkeling, ook altijd het hoogste
en het beste in de cliënt.
o De hulpverlener stelt zich vragend op. Welke aspecten van de persoonlijkheid
hebben ontwikkeling nodig? Wat vraagt om harmonisatie of integratie? Waar
zitten zwaktes en blokkades? Wat zijn de sterke talenten en waar zitten de
mogelijkheden tot groei?
• Therapeutische fasen.
o Het eerste gesprek. Hierin wordt informatie verzameld en verstrekt. De motivatie
wordt gepeild en de wil. Op welke laag van de persoonlijkheid bevindt zich de
problematiek? Wat zijn de kwaliteiten van de cliënt? Verstarring in het verleden,
de onderkant van het ei-diagram, roept de vraag op naar wat er niet of
onvoldoende gehoord is.
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De bovenkant van het ei is relevant voor zingeving en toekomstperspectief en
vraagt naar wat er geboren wil worden. Op de middelste laag sluimert de vraag
naar wat er nu op dit moment moet gebeuren.
o Vervolg van de therapie.
- De cliënt wordt geholpen zijn problemen, als schuld, boosheid, angst, los te
zien van het Zelf. Het Zelf symboliseert het geheel, is het eigene van de mens.
Het probleem is slechts een deel van het geheel. ‘Ik heb een probleem’, niet:
‘ik ben mijn probleem.’ Het probleem is niet langer overweldigend of
absoluut.
- In het bewustzijn hierover gaat de cliënt ruimte voelen en ervaart hij de kracht
om keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen in het hier en nu.
- De wil is in deze een krachtig instrument. Om de motivatie en daadkracht te
ondersteunen wordt de wilspier getraind met hulp van relevante opdrachten en
uitdagingen.
- De verstarde, geblokkeerde of afgescheiden delen van de persoonlijkheid
krijgen, in een aan psychosynthese eigen vorm van drama, als subpersonen een
plek tegenover de cliënt. In de dialoog die op gang komt tussen de cliënt en dit
deel van zijn persoonlijkheid wordt de noodzakelijke verbinding gemaakt en
kan herkenning, integratie en synthese volgen.
- Imaginatie, geleide fantasie, symbolentaal en allerlei vormen van creativiteit
worden ingezet om de innerlijke bronnen van het eigen zelf en het innerlijke
intuïtieve weten aan te roeren en tot ontplooiing te helpen komen.
o Afronding. Deze is gericht op een zorgvuldige afsluiting met aandacht voor wat er
nog nodig is voor verdere ontwikkeling op eigen kracht.
Doel van de therapie:
o Een zoektocht naar de unieke behoeften van deze mens waarin de harmonie tussen
lichaam, gevoel en denken bevorderd en hersteld kan worden.
o Het vinden van verlichting voor de problemen met uitzicht op groei en zingeving:
transpersoonlijke verwerkelijking.
o Verantwoordelijkheid dragen voor en richting geven aan het eigen leven.
Benodigde vaardigheden van de therapeut: Van de therapeut wordt de bereidheid
verwacht zichzelf voortdurend verder te ontwikkelen. Gelijkwaardigheid en respect
dragen het therapeutisch proces.
Duur van de therapie: psychosynthese kan zowel kortdurend als langdurend zijn.
5. Doelgroep.
Indicatie: psychosynthese is geschikt voor mensen met psychische of sociale problemen
en levensvragen. En ook voor hen die verdieping zoeken en zich in psychologische of
spirituele zin willen ontwikkelen. In concreto: depressieve gevoelens en angsten,
relatieproblemen, problemen op het werk, psychosomatische klachten, stress en burnout
verschijnselen, traumatische ervaringen, verdriet en rouw, gevoelens van
minderwaardigheid, gebrek aan zelfvertrouwen, identiteitsvragen, vragen rond
levensfasen, zingeving.
Contra-indicatie: psychosynthese is minder geschikt voor mensen met ernstige
psychiatrische stoornissen.
6. Relevante literatuur.
- Roberto Assagioli. Over de wil: Sturend mechanisme in het menselijk handelen.
Servire, 1984. ISBN: 9063251866
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Roberto Assagioli. Psychosynthese. Een veelzijdige benadering van heel de mens.
Servire, 2002. ISBN: 9063253680
Roberto Assagioli. Transpersoonlijke ontwikkeling. Servire, 1991. ISBN: 9063253680
P. Ferucci. Heel je leven. Een nieuwe oriëntatie door psychosynthese. De Toorts,
1981. ISBN 9060203429
P. Ferucci. Rondleiding in de psychosynthese. Model voor persoonlijke groei. De
Toorts, 2000. ISBN: 9060207882
P. Ferucci. Zeven wegen naar het zelf. De Toorts, 1991. ISBN: 9060206088
J. Firman & A. Gila. The primal wound. A personal view of trauma, addiction and
growth. New York Press, 1997. ISBN: 0791432939

7. Opleiding en opleidingsduur.
Psychosynthese Studies: erkende 4/5 jarige EAP (European Association of
Psychotherapy) opleiding tot psychosynthese counselor en psychosynthese
psychotherapeut op HBO niveau volgens Europese richtlijnen. Psychosynthese Studies
Nederland, Hillegomstraat 45 hs, 1058 LR Amsterdam. Tel.: 020-3882722. E-mail:
post@psychosynthese-studies.nl Website: www.psychosynthese-studies.nl

Rationeel Emotieve Therapie (RET)
1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie.
Cognitieve gedragstherapie.
2. Oriëntatie van de therapievorm
Gesprekstherapie.
3. Wat is Rationeel Emotieve therapie?
Rationeel Emotieve therapie (RET) is ontwikkeld door dr. Albert Ellis, geboren in1913 in
de Verenigde Staten. Albert Ellis, van oorsprong psychoanalyticus, ontdekte dat de manier
waarop iemand denkt onmiddellijk gevolgen heeft voor hoe hij zich op dat moment voelt
en gedraagt. In RET wordt onderscheid gemaakt in twee typen gedachten. Irrationele
gedachten zijn gedachten die belemmerend werken in het dagelijks functioneren.
Rationele gedachten zijn gedachten die functioneel zijn. Ze helpen om optimaal te kunnen
functioneren. De cliënt leert, in situaties die hij moeilijk vindt zijn manier van denken te
veranderen. Door anders te denken kan de cliënt leren zich in dezelfde situatie anders te
voelen en zich anders te gedragen. Hij krijgt daarmee meer grip op zijn gedrag en zijn
gemoedstoestand.
Uitgangspunten:
• Een belangrijk uitgangspunt van de RET komt van de Griekse wijsgeer Epictetus: “Het
zijn niet de gebeurtenissen zelf die emotionele reacties veroorzaken, maar het zijn de
gedachten over de gebeurtenissen die dat doen.”
• Elk mens heeft wel eens irrationele gedachten. Het zijn gedachten die berusten op
onjuiste interpretaties, aannamen of vooroordelen. Van belang is ze te herkennen en om
te buigen naar meer rationele gedachten.
• Door oefening is het mogelijk de manier van denken te veranderen. Door anders te
denken kan iemand zich anders gaan voelen en kan het gedrag veranderen.
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• Meer realistische (rationele) gedachten in de gegeven situatie leiden tot gevoelens die
passend zijn in die situatie.
• De nieuwe gedachten en gevoelens helpen om effectief met de situatie om te gaan.
• Bij anders leren denken hoort het aangaan van moeilijke situaties. Situaties die de
cliënt moeilijk vindt worden opgezocht om de huidige gedachten te toetsen aan de
werkelijkheid en te oefenen met de nieuwe manier van denken.
4. Werkwijze in de praktijk van de hulpverlening.
• De cliënt beschrijft zijn probleem en de therapeut helpt de cliënt om dit probleem te
vertalen naar een of meerdere leerdoelen.
• De cliënt wordt gevraagd om een recente praktijksituatie te kiezen waarin hij zijn
probleem ervaren heeft. Deze praktijksituatie wordt onderzocht met behulp van een
rationele zelfanalyse (RZA) ook wel ABC-schema genoemd.
o In fase 1 wordt de praktijksituatie zo feitelijk mogelijk beschreven. De therapeut
helpt de cliënt om onderscheid te maken tussen zijn gedachten en de feiten.
o In fase 2 worden de emoties en het gedrag van de gekozen (probleem)situatie
onderzocht. De therapeut helpt de cliënt om zijn emoties en gedrag zo concreet
mogelijk te beschrijven.
o In fase 3 gaat het erom de gewenste emoties en gedrag helder te krijgen. De
therapeut helpt de cliënt heel precies te beschrijven hoe hij zich graag zou willen
voelen en gedragen.
o In fase 4 worden de gedachten van de cliënt geconcretiseerd en zo volledig
mogelijk beschreven. De therapeut probeert met behulp van specifieke vragen tot
de kern van de irrationele gedachten door te dringen. De belangrijkste irrationele
gedachten worden door de cliënt vaak weggestopt in zijn onbewuste en dienen met
de hulp van de therapeut weer bewust te worden gemaakt.
o In fase 5 wordt de cliënt geleerd zijn gedachten te toetsen op rationaliteit aan de
hand van een aantal criteria. Wanneer een gedachte irrationeel is, wordt de cliënt
uitgedaagd alternatieve gedachten te formuleren. Net zolang tot zich een rationele
gedachte aandient die de irrationele ontkracht.
o In fase 6 gaat de cliënt oefenen met de gedachtealternatieven. De therapeut geeft
de cliënt huiswerkopdrachten mee om moeilijke situaties aan te gaan en de nieuwe
manier van denken uit te proberen. Indien nodig doet de cliënt dit onder
begeleiding van de therapeut.
•
Tijdens de therapie worden meerdere RZA’s gemaakt. De cliënt kan verschillende
soorten situaties moeilijk vinden waar verschillende soorten irrationele gedachten een
rol kunnen spelen. Na verloop van tijd is de cliënt meestal in staat om zelfstandig
RZA’s te maken. Hij heeft dan geleerd om zelfstandig moeilijke situaties aan te gaan
en waar nodig zijn manier van denken aan te passen.
Doel van de therapie:
De cliënt krijgt inzicht in de relatie tussen zijn gevoelens, gedragingen en gedachten.
De cliënt leert om zijn belemmerende gedachten te herkennen en deze te vervangen
door helpende, rationele gedachten. De cliënt leert hoe hij in voorheen moeilijke
situaties meer passende gevoelens en gedragingen kan vertonen. De cliënt leer om
moeilijke situaties aan te gaan in plaats van ze te vermijden.
Benodigde vaardigheden van de therapeut:
De therapeut is in staat om aan te sluiten bij de belevingswereld van de cliënt. Hij
dient zich in te kunnen leven in de irrationele gedachten en gevoelens van de cliënt.
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De therapeut kan specifiek doorvragen en een veilige omgeving creëren waarin de
cliënt bereid is om zijn meest angstige of pijnlijke gedachten uit te spreken.
De therapeut kan voorbeelden bedenken van alternatieve gedachten zodat de cliënt
inziet hoe zijn praktijksituatie anders geïnterpreteerd kan worden. De therapeut heeft
inzicht in zijn eigen professionele mogelijkheden en beperkingen.
Duur van de therapie: 6 tot 12 gesprekken van 1 tot 1,5 uur.
5.

Doelgroep
Indicatie: Individuele therapie, geschikt voor volwassenen en jongeren vanaf ± 14 jaar.
Geschikt voor vele soorten problematiek. Zeer geschikt voor problematiek waarbij
angst of boosheid een belangrijke rol speelt.
Contra-indicatie: psychosen of andere acute psychiatrische problematiek.

6.

Relevante literatuur
- Albert Ellis. Reason and Emotion in Psychotherapy. Carol publishing Group, 1962.
ISBN: 0806509090.
- Jan Verhulst. RET: Gezond verstand als therapie. Swets & Zeitlinger, 1991.
ISBN: 9026511949.
- Rene Diekstra. Ik kan denken voelen wat ik wil. Harcourt Assessment B.V. 23ste
druk, 2004. ISBN: 9026502389

7.

Opleiding en opleidingsduur
De RET is een specialisatie en moet gezien worden als een aanvulling op de
(gedragstherapeutische) technieken die de therapeut al beheerst.
- Het instituut voor Rationele Therapie te Nijmegen verzorgt een postdoctorale
opleiding in gedragstherapie en
RET. Daarnaast wordt een korte praktijkgerichte RET-opleiding aangeboden.
Website: www.rationeletherapie.nl
- De RINO Noord Holland verzorgt een 5 daagse praktijkgerichte basistraining RET.
Website: www.rino.nl
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Regressie- en reïncarnatietherapie
1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie.
Psychoanalyse.
2. Oriëntatie van de therapievorm.
Een vorm van gesprekstherapie in combinatie met lichaamswerk waarin de cliënt bewust
herinneringen van eerder beleefde situaties in verband kan brengen met zijn huidige
belevingswereld.
3. Wat is regressietherapie/reïncarnatietherapie?
Regressie/reïncarnatietherapie, in Nederland geïntroduceerd door Hans ten Dam op basis
van de methode van Netherton, is een teruggaan in de tijd, op zoek naar de wortels van het
onderhavige probleem, om van daaruit te komen tot verwerking of herstel.
Regressietherapie is de overkoepelende term. In internationaal verband is sprake van
‘Pastlife Therapy’. In de praktijk van het werk staat regressietherapie voor een teruggaan
in het verleden tot en met het moment van conceptie. Reïncarnatietherapie gaat voorbij dat
punt naar herinneringen uit vorige levens. Het ‘tussenbestaan’ tussen levens in speelt een
belangrijke rol, omdat het bij uitstek de plek is waar dingen uitgewerkt kunnen worden op
zielenniveau. De therapie is goed te combineren met innerlijk kindwerk, Voice Dialogue,
soul retrieval, NLP, energiewerk en andere werkvormen.
• Uitgangspunten:
o De oorsprong van een probleem of hulpvraag in het heden bevindt zich in
ervaringen in het verleden. Het is mogelijk terug te gaan tot het punt waarop er iets
geweest is dat het probleem heeft doen ontstaan. Herinneringen hieraan liggen
ergens, vaak diep, in het onderbewuste opgeslagen. Ze kunnen weer teruggebracht
worden in het bewustzijn.
o Dit teruggaan kan mensen helpen te ervaren en te begrijpen waar hun handelingen,
overtuigingen, gevoelens, lichamelijke pijnen en ongemakken van nu door
veroorzaakt worden of mee te maken hebben. Het zien van verbanden tussen die
ervaring van vroeger en het probleem van nu, brengt het een en ander teweeg aan
emoties en inzichten. Het geeft de gelegenheid een start te maken met de
verwerking van een oud en vergeten zeer. Hiermee wordt het huidige probleem bij
de wortels aangepakt.
o Het helen van die oude kwetsuur en het uitwerken van onzekerheid en
machteloosheid geeft kracht en zelfvertrouwen en de mogelijkheid oude patronen
los te laten, hetgeen kan resulteren in een ‘spontaan’ verdwijnen van het huidige
probleem of ongemak
o Reïncarnatietherapie gaat ervan uit dat een mensenleven zich niet beperkt tot dit
leven, maar dat er, en dat geldt voor bijna iedereen, sprake is van eerdere levens op
deze planeet. Het wezen(lijke) van de mens leeft voort door alle levens heen. Het
huidige leven is een voortzetting of een uitwerking van een vorig leven. Dat
betekent dat de oorsprong van een huidig probleem kan liggen in een eerder
geleefd leven.
o Een logisch gevolg van de reïncarnatiebenadering is dat er een ‘tussenbestaan’
moet zijn waar het wezenlijke van de mens, tussen twee levens in, kan verblijven.
Hier doet de ziel belangrijke ervaringen op. Heelwording vindt op dit niveau
plaats. Life between Lives, Spiritual Regression Therapy ontwikkeld door Dr.
Michael Newton, is een manier van werken in het tussenbestaan tussen de levens
in. Hier gaat het om de ontmoeting met de ziel en de zielenwereld, een diep
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innerlijk ervaren van verbondenheid met het Grote Geheel. De informatie die
boven komt geeft inzicht in het doel van het leven op aarde waardoor de manier
van in de wereld staan van de betrokken mens verandert.
4. Werkwijze in de praktijk van de hulpverlening.
Een regressiesessie bestaat uit drie onderdelen:
• Voorgesprek: hierin staat het probleem centraal en wordt samen met de cliënt
onderzocht waaraan precies gewerkt gaat worden. Belangrijk hierbij is het ontstaan van
een vertrouwensbasis en dat duidelijk wordt dat de cliënt bereid is en ook de
mogelijkheden heeft tot zelfexploratie via regressie.
• De sessie: de cliënt wordt uitgenodigd op een bank te gaan liggen en de ogen te sluiten
om zich beter op zichzelf te kunnen concentreren. De therapeut begeleidt in de eerste
plaats naar een diepe ontspanning. Daarna kan deze uit meerdere technieken kiezen
om de regressie tot stand te brengen en de basis van het probleem verder uit te werken:
o Brugzin: dit zijn zinnen die tijdens het voorgesprek zijn opgevallen doordat de
cliënt ze veelvuldig gebruikte of omdat ze emotionele lading hadden. Door een
dergelijke zin meerdere malen te herhalen kan de cliënt contact krijgen met een
diepere laag in zichzelf.
o Vervolgzinnen: deze zinnen versterken het contact met de diepere laag en
verwijzen naar de gevoelslaag (bijv. ik voel me opgesloten), een emotionele
toestand (bijv. ik ben bang) of een plotseling optredende lichamelijke pijn
(bijv. mijn keel doet pijn).
o Hypnotherapie en geleide fantasie: de hypnotherapeutische technieken helpen
de cliënt in een nog diepere ontspanning, een soort meditatieve
bewustzijnsstaat, te zakken. Bij de gedachten, beelden, lichamelijke gevoelens
en emoties die opkomen is de therapeut inlevend en volgend aanwezig.
Belangrijke gebeurtenissen worden gemakkelijker geuit en daarmee bewust,
waardoor herbeleven mogelijk gemaakt wordt.
o Healing: universele energie bevindt zich overal en heeft als eigenschap het
zoeken naar balans. Het kan door de geoefende therapeut ingezet worden bij
energieblokkades in lichaam en geest en de cliënt brengen bij de diepere
oorzaak en de weg openen naar het oplossen ervan.
• Nagesprek: samen met de cliënt wordt de sessie doorgenomen op beleving en
betekenis voor de persoon in samenhang met de huidige problematiek.
• Vaak wordt er huiswerk, afgestemd op de cliënt, meegegeven ter ondersteuning van
het proces.
Doel van de therapie: Op mentaal/geestelijk niveau: een toename aan helderheid en
inzicht. Op emotioneel niveau: zelfacceptatie en vertrouwen. Op lichamelijk niveau: het
verdwijnen van de klachten die geen medische oorzaak kennen. Op spiritueel niveau: het
bewust worden en ervaren van innerlijke vrede en van verbondenheid met het Grote
Geheel en de Zielenwereld alsmede inzicht in het eigen levensdoel hier en nu.
Benodigde vaardigheden van de therapeut: van de therapeut wordt betrokkenheid en
aanwezigheid verwacht. Zij leidt de cliënt naar de pijn of het conflict en helpt met
verhelderen, corrigeren en relativeren. Dat betekent dat zij moet beschikken over
voldoende vaardigheden en zelfkennis en zichzelf moet blijven ontwikkelen.
Duur van de therapie: afhankelijk van de hulpvraag. Soms kan een probleem in één sessie
geklaard worden. Vaak zijn 2 tot 4 sessies van twee en een half uur voldoende.
Soms is het nodig langere tijd te werken. De afspraken worden meestal met een
tussenpose van 3 weken gemaakt.
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Doelgroep.
Indicatie: mensen die te maken hebben met onverklaarbare gevoelens, gedragspatronen of
lichamelijke klachten zonder medische verklaring, die vaak al andere therapievormen
geprobeerd hebben en gemotiveerd zijn inzicht te verkrijgen in de onderliggende
processen en het zelfhelend vermogen.
Contra-indicatie: gebruik van drugs en tranquillizers, gebrek aan zelfreflectie en het niet
kunnen dragen van verantwoordelijkheid voor het eigen proces.
6. Relevante literatuur
- John Bradshaw. Wanneer koesteren Hoop betekent. Lemniscaat, 2e druk 1994. ISBN:
902742909X
- Hans ten Dam. Catharsis en Integratie. Handboek regressie en reïncarnatietherapie.
Tasso, 2001. ISBN: 9075568126
- Hans ten Dam. Reïncarnatie, denkbeelden en ervaringen. Tasso, 2002. ISBN:
9075568134
- Jos Olgers. Heelheid in wording. Handboek Hypo en Regressietherapie. Zwert, 2005.
ISBN: 907747806x
- Thorald Dethlefsen. Terug naar vorige levens. Ankh-Hermes, 1985. ISBN:
9020254715
- Michael Newton. Life Between Lifes – Spiritual Regression Therapy. Llewellyn
publications, 2004. ISBN 0738704652
- Roger J. Woolger. Herinnering. Lemniscaat, 1991. ISBN: 9060697855
7. Opleiding en opleidingsduur
Er zijn in Nederland momenteel meerdere opleidingsinstituten die zich bezig houden met
regressie en reïncarnatietherapie. Zij verschillen in oriëntatie en toelatingscriteria.
Tasso Opleidingen, Opleiding Regressie en Reïncarnatie therapie, onder leiding van Hans
ten Dam. Balkerweg 83, 7739 PT Ommen. Tel.: 0523-649415. www.tasso.nl E-mail:
info@tasso.nl
- SRN School voor Reïncarnatie (tweejarige weekend opleiding). Nigerdreef 337, 3564
EG Utrecht. Tel.: 030-2280334. www.srn-opleiding.nl E-mail: srn@onetelnet.nl
- Atma Instituut. Vierjarige Beroepsopleiding Integrale Hypnotherapie (voorheen:
opleiding Regressie, Reïncarnatie en Hypnotherapie). Langestraat 121, 3811 AE
Amersfoort. Tel.: 033-4653277. www.atma.nl E-mail: info@atma.nl
- Opleiding tot LBL therapeut in diverse landen bij TNI: The Michael Newton Institute for
Life Between Lives Hypnotherapy. www.newtoninstitute.org In Nederland erkende
gecertificeerde therapeuten zijn te vinden via: www.newtoninstitute.org/certified.html
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Re-integratietherapie
1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie.
Humanistische psychologie.
2. Oriëntatie van de therapievorm.
Gesprekstherapie in combinatie met lichaamsgerichte therapie.
3. Wat is re-integratietherapie?
Re-integratietherapie probeert antwoord te geven op vragen in de maatschappelijke
context:
- ”Hoe kan het hoge ziekteverzuim worden teruggedrongen?”
- “Hoe kunnen moeilijk of niet plaatsbaren toch duurzaam naar werk worden begeleid,
zodat mensen weer voldoening vinden in hun leven?
- “Hoe kunnen de kosten voor uitkeringsverstrekkers en werkgevers geminimaliseerd
worden?”
Ongeveer 60 tot 70% van de mensen die met ziekteverlof gaan, hebben een emotioneel
probleem. Een deel van deze mensen kan door loopbaancoaches en re-integratiebureaus
goed op weg geholpen worden. Voor anderen heeft het re-integratietraject (nog) geen zin,
omdat het door de ernst of de aard van de problemen gedoemd is te mislukken. Het is voor
een werknemer buitengewoon ontmoedigend om binnen een paar maanden weer op straat
te staan en te moeten constateren dat de problemen alleen maar erger zijn geworden. Dan
is er therapeutische hulp nodig. Re-integratietherapie is een combinatie van holistische
therapieën die zich richten op de goede afstemming van de mens met zijn werkomgeving.
• Mensvisie:
o De mens is een holistisch wezen. Als lichaam, gevoel, verstand en bezieling goed
op elkaar zijn afgestemd, zit de mens goed in zijn vel. Hij vindt zijn weg op een
vanzelfsprekende manier. De maatschappij waarin we leven overwaardeert het
doen en denken. Voelen en spirituele zingeving daarentegen worden
ondergewaardeerd. Dat maakt het extra belangrijk dat mensen leren de signalen die
het leven aanreikt te verstaan in termen van onderliggende behoeften op elk van de
genoemde niveaus. Van daaruit is het mogelijk de juiste actie, op de juiste plek, te
ondernemen en in elke situatie een gepast antwoord beschikbaar te hebben
(response-ability).
o De mens kan niet los gezien worden van zijn context. Sterker nog, ieder mens kan
zichzelf slechts leren kennen in verhouding tot zijn sociale omgeving. Als er in de
wisselwerking tussen mens en context iets bij herhaling verkeerd loopt verliest de
mens niet alleen het contact met zijn omgeving, maar vooral ook met zichzelf.
Door het herstellen van die wisselwerking komen mensen weer tot hun recht in het
samen leven en werken met elkaar en wordt arbeidsvreugde, groei en bezieling
weer mogelijk.
• Uitgangspunten:
o Re-integratietherapie maakt inzichtelijk op welke wijze de werkcontext en de
medewerker elkaar beïnvloeden. Het handelt over de wisselwerking tussen die
twee.
o Ook wanneer emotionele problemen in de privé-sfeer blijken te liggen, wordt altijd
de koppeling gemaakt naar de werksituatie met als centrale vraag hoe privésituatie en werk zich tot elkaar verhouden en hoe hierin een evenwicht hervonden
kan worden.
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o Werken is in principe gezond. Welke belemmeringen er ook zijn, uiteindelijk heeft
elk mens behoefte aan zingeving. Werk is één van de manieren om hier vorm aan
te geven. Re-integratietherapie helpt mensen weer contact maken met deze
behoefte, zodat de motivatie om passend werk te vinden, weer wakker wordt.
o Wanneer sprake is van stress of burnout, wordt gekeken naar hoe de medewerker
omgaat met grenzen.
o Er wordt naar gestreefd de onderliggende patronen van de problematiek helder te
krijgen met als doel dat de medewerker opnieuw de balans vindt tussen bij zichzelf
blijven én aansluiten op de omgeving.
4. Werkwijze in de praktijk van de hulpverlening.
o De therapeut stelt zich als taak zowel de intrapersoonlijke als de interpersoonlijke
signalen die zich bij de klant aandienen zichtbaar en voelbaar te maken. Tevens wil
deze respectvol een spiegel voorhouden om de klant het effect van zijn gedrag op zijn
omgeving te helpen ervaren. Daarmee krijgt deze een helder inzicht omtrent hoe hij in
het leven staat en met zijn context omgaat en wat het natuurlijke gevolg hiervan is. Dit
levert voor de klant op organische wijze het fundament dat nodig is om opnieuw en
anders in het leven te staan. Hij leert op basis van zijn levensintenties toekomstbeelden
te maken. Op weg daar naartoe zal de klant voortdurend peilen of dat wat hij doet nog
past bij die intenties.
o In de intake wordt de leervraag vastgesteld. De leervraag kan betrekking hebben op
- het gevoelig worden voor de eigen signalen en de signalen uit de omgeving,
- het begrijpen van die signalen en het verantwoordelijkheid nemen voor de eigen
behoeften en wensen,
- het in samenwerking met anderen realiseren van die behoeften of wensen en
- het hanteren van de frustratie als die behoeften en wensen niet vervuld kunnen
worden.
o Therapiesessies: per sessie wordt een deel van de leervraag uitgewerkt. Na een aantal
sessies is de baan vrij voor het gericht vinden van werk. De klant maakt de keuze of
hij terug gaat naar de oude werkplek of op zoek gaat naar een nieuwe plek. Vaak kan
dat op eigen kracht. In het andere geval wordt een re-integratiebureau ingeschakeld.
Met hulp van psychologische tests en coachingsinstrumenten onderzoekt de klant welk
werk hem passend lijkt.
o Nazorg: Bij het zoeken naar werk en tijdens de eerste periode in de nieuwe functie kan
blijken dat de klant nog een aantal sessies re-integratietherapie nodig heeft ten
behoeve van de duurzaamheid van het werk.
Doel van de therapie:
Re-integratietherapie is gericht op het opnieuw beschikbaar krijgen van de persoonlijke
verlangens en kwaliteiten die verborgen zitten onder de emotionele problematiek. Dit
brengt de persoon bij zijn authentieke kracht en dat maakt de weg naar werken met
betrokkenheid en plezier weer vrij.
Benodigde vaardigheden van de therapeut: Van de therapeut wordt inzicht in zichzelf
verwacht en de kunde zichzelf als instrument in te zetten. Er moet een duidelijk zicht zijn
op het onderscheid tussen werkelijkheid en fantasie, afstemmen versus aanpassen,
identificatie versus zichzelf zijn. Daarnaast is een professioneel beheersen van
communicatievaardigheden, inclusief beeldend taalgebruik, van belang. En de therapeut
kan het krachtenveld tussen de klant en zijn context zichtbaar maken.
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Duur van de therapie: 5 tot 15 individuele sessies van elk ongeveer 1 ½ uur.
Groepstherapie: 10 tot 20 sessies van 2 uur.
5. Doelgroep.
Leidinggevenden en medewerkers die regelmatig of voor langere tijd uit het arbeidsproces
wegvallen of dreigen weg te vallen door psychische problemen, zoals overbelasting, geen
plezier meer in het werk, conflicten met leidinggevende, collega’s of klanten, ontslag
zonder te begrijpen waarom.
- Indicatie: psychosomatische klachten, depressieve klachten, burnout, onzekerheid,
minderwaardigheidsgevoelens, het werk voortdurend zeer verantwoordelijk uitvoeren
met wegcijferen van zichzelf, te laag of te hoog zelfbeeld; problemen of het ontkennen
van problemen in werkrelaties, waaronder te lage of te hoge assertiviteit;
(over)gevoelig voor verwachtingen van anderen, te weinig of teveel voeling met de
eigen lichamelijke, emotionele en mentale signalen, waardoor relativering moeilijk
wordt.
- Contra-indicatie: Ernstige psychiatrische problematiek en ernstige
verslavingsproblematiek.
6. Relevante literatuur.
- Deepak Chopra. Leven in Liefde. Servire, 1997. ISBN: 9021588544
- John Heider. De Tao van Leiderschap. Contact, 1987. ISBN: 9025465773
- Bert Hellinger. De verborgen dynamiek van familiebanden. Altamira Becht, 1998.
ISBN: 9069634759
- Judith Lewis Herman. Trauma en herstel. Wereldbibliotheek, 1993. ISBN:
9028416536
- Carien Karsten. Omgaan met burnout. Elmar, 2000. ISBN: 9038909462
- Hans Knibbe. Handboek voor zijnsgeoriënteerde psychotherapie. Stichting
Zijnsoriëntatie, 1999. ISBN geen nr.
- George Lambrechts. De gestalttherapie tussen toen en straks. Epo, 2001. ISBN:
9064452105
- Hans Laurentius. De vreugde van verlichting. Ankh-Hermes, 2000. ISBN:9020270214
- Alexander Lowen. Bio-energetica. Servire, 1976. ISBN: 9063252749
- May Michielsen. Leren over leven. Acco, 1998. ISBN: 9033440091
- Daan van Praag. Gestalttherapie, een procesbenadering. Acco, 1987. ISBN:
9033490110
- Erik van Praag. Het leven een spel. Servire, 2003. ISBN: 9021535092
- Erik van Praag. Spiritueel leiderschap. Samson, 1996. ISBN: 9014061862
- Robert E. Quinn. Diepgaande verandering. Academic Service, 1997. ISBN:
9052612285
- Thich Nhat Hanh. Omarm je woede. Asoka, 2001. ISBN: 9056700812
- Eckhar Tolle. De kracht van het NU. Ankh-Hermes, 2001. ISBN: 9020282301
- Jozef Zinker. In search of good form. GICPress, 1994. ISBN: 0881632937
7. Opleiding.
Diverse therapievormen liggen ten grondslag aan re-integratietherapie:
Opleidingen voor gestalttherapie
- Multi-Dimens. Pastoor van Looystraat 22, B-2250 Olen België. Tel.: 010-2410310
(doorgeschakeld). E-mail: kantoor@multidimens.nl Website : www.multidimens.nl
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Instituut Boswijk in Hurwenen. Barbara van Arkel, Kapelweg 53, 3818 BE
Amersfoort. Tel.: 033-4328189. E-mail: b.vanarkel@euronet.nl Website :
www.boswijkinstituut.nl
Faculteit voor Mens en Samenleving (FMS), Stationsstraat 82, 2300 Turnhout. Tel.:
+32(0)14415398. E-mail: fms@aula.com Website : www.aula.com/fms/index.htm
Nederlandse Stichting Gestalt, Oudeszijds Kolk 13-3, 1012 AL Amsterdam. Tel.: 0206256450. E-mail: info@nsgestalt.nl Website: www.nsgestalt.nl
Opleiding voor zijnsgeoriënteerde therapie
School voor Zijnsgeoriënteerde therapie, Doelenstraat 42, 3512 XJ Utrecht.
Tel.: 030-2316513. E-mail: info@zijnsorientatie.nl Website: www.zijnsorientatie.nl
Opleidingen

-

-

voor familieopstellingen en organisatieopstellingen
Bert Hellinger Instituut Nederland, Middelberterweg 13a, 9723 ET Groningen.
Tel.: 050-5020680. E-mail: info@hellingerinstituut.nl Website: www.stamadvies.nl
Geertsen Consultancy, Hobbemalaan 1, 1213 EZ Hilversum. Tel.: 035-6281702. Email: info@geertsenconsultancy.nl
Multi-Dimens; Pastoor van Looystraat 22, B-2250 Olen België. Tel.: 010-2410310. Email: kantoor@multidimens.nl Website: www.multidimens.nl
Elly te Brake, Laarderweg 95, 1402 BG Bussum. Tel.: 035-6921510. E-mail:
ellytebrake@ish.nl Website: www.ellytebrake.nl
Opleidingen voor contextuele therapie
“Leren over leven”, Prins Bernhardlaan 45, 2252 GR Voorschoten. Tel.: 071-5620449.
E-mail: secretariaat@lerenoverleven.org Website: www.lerenoverleven.org.

Systeem georiënteerde familieopstellingen
1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie.
Humanistische psychologie, systeemleer.
2. Oriëntatie van de therapievorm.
Gesprekstherapie in groepen en in de individuele setting met de nadruk op non-verbale en
energetische informatie.
3. Wat is Systeem georiënteerde Familieopstellingen?
Familieopstellingen is ontwikkeld door Bert Hellinger in de tachtiger jaren in Duitsland en
is eind jaren negentig in Nederland geïntroduceerd. Een breed spectrum van
therapeutische methoden is in deze werkwijze herkenbaar: psychoanalyse, psychodrama,
gestalttherapie, familietherapie volgens Satir, contextuele therapie volgens Nagy,
Transactionele Analyse, hypnotherapie volgens M. Erickson en NLP.
• Mensvisie: mensen worden in hun leven sterk bepaald door onbewuste collectieve
patronen van hun familiesysteem. Persoonlijk welbevinden, vitaliteit en gezondheid in
het hier en nu zijn afhankelijk van het inzicht in en het zich voegen naar die ordening,
de ziel van het familiesysteem.
• Uitgangspunten:
o Het lot van het familiesysteem en de plek die het individu inneemt in zijn familie
beïnvloeden zijn welbevinden.
o Indien een familiesysteem in disbalans is stagneert de levensenergie van huidige
en toekomstige leden.
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o De juiste balans is afhankelijk van een aantal basisvoorwaarden:
- Ieder lid heeft recht op een plek in het systeem (erbij horen).
- Ieder heeft zijn vastgestelde plek (rangorde).
- Ieder lid dient zijn persoonlijke balans te vinden tussen geven en nemen.
- Ieder dient verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen handelen.
o Problemen, blokkades, ziektes van de individuele leden worden bezien in het licht
van ‘kale’ feiten (dood, ziektes, verbroken liefdes, oorlog, misdaad) uit de historie
van het familiesysteem.
4. Werkwijze in de praktijk van de hulpverlening.
Het is mogelijk binnen de één op één relatie tussen cliënt en therapeut essentiële
elementen van deze methode in te zetten. Als representanten/plaatsvervangers van
familieleden kunnen objecten (op tafel) of sjablonen (in de ruimte) gebruikt worden. Een
opstelling in een (open) groep, in de vorm van een- of tweedaagse workshops heeft echter
de voorkeur omdat medegroepsleden de benodigde posities kunnen representeren,
waardoor de hulpvraag in een breder perspectief waargenomen kan worden. De eigen
therapeut verzorgt de voorbereiding, is al dan niet bij de opstelling aanwezig en vervolgt
de therapie met in achtneming van de informatie die in de opstelling is vrijgekomen.
Een familieopstelling bestaat uit 3 fasen:
• Het voorgesprek: het onderzoeken van de vraag en de systemische wortels van de
vraag. Hierbij zijn feiten uit het familiesysteem belangrijk.
• De analysefase: De cliënt kiest, uit de aanwezige groepsleden, representanten
(plaatsvervangers) voor (een aantal van) zijn familieleden, veelal de vader, de moeder
en de persoon zelf.
Het zichtbaar worden van de plek van ieder lid en het effect hiervan op het
welbevinden van de verschillende representanten is bron van informatie voor de
therapeut omtrent de verstrikking die aan de orde is met betrekking tot de vraag. Op
basis van deze informatie zal de therapeut de positie van de representanten wijzigen,
alsook zinnen formuleren die de ordening in het systeem erkenning geven. Dat heeft in
deze fase tot doel mogelijkheden te bieden om de verstrikking zich verder te laten
ontvouwen waardoor zich meer, in eerste instantie nog niet zichtbare, relevante
informatie aan kan dienen.
• De helingsfase:
o Op basis van inzicht in de verstrikking is herordening van het familiesysteem door
de generaties heen mogelijk. Dit kan door de posities die de representanten ten
opzichte van elkaar innemen te wijzigen. Maar ook door het inbrengen en
erkennen van personen die in het verleden geen plek hebben gekregen in het
systeem.
o Ontlastende, helende zinnen versterken het proces om ieders positie te honoreren.
Het benoemen van de last die mensen dragen is een krachtig middel om de energie
weer te laten stromen. Daarbij gaat het om erkenning van deze last en het met
respect teruggeven ervan aan diegene bij wie deze last hoort. Dit helpen laten
gebeuren is essentieel om de natuurlijke ordening te herstellen.
o Bij het slot van de opstelling hebben alle representanten hun eigen plek en hebben
ze erkenning gekregen: de natuurlijke ordening van het systeem is hersteld.
Hierdoor kan de liefdesstroom, de levensenergie in het systeem weer stromen. De
cliënt kan nu zijn eigen plaats innemen met zicht op en inzicht in wat er in zijn
systeem speelt en vanuit zijn natuurlijke positie zijn eigen keuzes en verlangens
uitspreken. Deze vrije positie staat in relatie tot de vraag waarmee de opstelling is
gestart.
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In het verloop van de opstelling zullen bovenstaande fasen alternerend optreden.
Doel van de therapie:
o Het zichtbaar maken (en analyseren) van de onderliggende emotionele en mentale
patronen in het familiesysteem, zowel in het gezin van herkomst als in het huidige
gezin.
o Het onderkennen van verstoringen hiervan, met name het verstrikt geraakt zijn in
het lot van voorgaande familieleden.
o Vrijmaken van deze verstrikkingen zodat de persoon de eigen plek in het
familiesysteem weer kan innemen en zijn eigen leven volledig kan leven.
Benodigde vaardigheden van de therapeut: de therapeut moet zich kunnen afstemmen op
wat er in het familiesysteem speelt zonder oordeel en zonder sturing. Dit vraagt een
opereren vanuit het ‘lege midden’, d.w.z. een absoluut non directieve instelling en een
openheid voor de informatie die zich vrij wil geven. Professioneel leiderschap is
noodzakelijk om de verstrikking zich te laten ontvouwen, zodat het proces van heling,
gedoseerd en in een veilige omgeving, passend bij de betrokkenen op gang komt. Het is
van belang om, als begeleider van de groep, krachtig present te zijn. De energetische wijze
van werken en de herkenbaarheid van de menselijke problematiek achter elke vraag raken
de emoties van alle aanwezige groepsleden.
Duur van de therapie: Een therapeut die de werkwijze integreert in het individuele
therapeutisch proces kan deze methode in elke fase van de therapie inzetten. Afhankelijk
van de vraagstelling kunnen een of meerdere opstellingen in een groep noodzakelijk zijn.
5. Doelgroep.
Indicatie: iedereen met vragen, problemen of ziekten die niet of niet voldoende
behandelbaar zijn met psychodynamische methoden en waarbij er aanwijzingen zijn dat
de moeilijkheden hun wortels hebben in het familiesysteem (gezin van herkomst).
Contra-indicatie: acute psychiatrische problematiek, maar ook chronische psychiatrische
problematiek als er geen adequate behandeling op de achtergrond aanwezig is.
6. Relevante literatuur.
- Nick Blaser. Familieopstellingen. Bert Hellingers systemische familietherapie. Bres
2001. ISBN: 9062290760
- Ingrid Dijkstra. Kind en familielot. Het gedrag van kinderen begrijpen vanuit
systemisch perspectief. Noorderlicht, 2005. ISBN: 9077290060
- Marianne Franke-Gricksch. Jij hoort bij ons! Systemisch denken en handelen voor
ouders, leraren en leerlingen. Noorderlicht, 2004. ISBN: 9080687499
- Bert Hellinger, Gunthard Weber en Hunter Beaumont. De verborgen dynamiek van
familiebanden. Een therapeutische benadering van verstoorde familiebanden.
Altamira-Becht, 2001. ISBN: 9069634759
- Bert Hellinger. De maat van het hart. Korte therapeutische interventies. Noorderlicht,
2002. ISBN: 9080687448
- Bert Hellinger. De Wijsheid is voortdurend onderweg. Een rijke oogst aan teksten
Noorderlicht, 2002. ISBN: 9080687456
- Bert Hellinger, Gunthard Weber, Marianne Franke Gricksch, Albrecht Mahr en Jacob
Schneider. Leven zoals het is. Verzameling lezingen conferentie 2001 IJmuiden.
Noorderlicht, 2002. ISBN: 9080687413
- Marlies Holitzka en E. Remmert. Conflictoplossing door familieopstellingen. Het
zichtbaar maken van de ouder- kind relatie. Panta Rhei, 2003. ISBN: 9076771383
- Berthold Ulsamer. Vliegen met sterke vleugels. Bert Hellingers familieopstellingen als
basis voor geluk.
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Altamira Becht 2003, ISBN: 9096635690
Gunthard Weber. De praktijk van Familieopstellingen. Verzameling lezingen van het
congres in 1997 in Wiesloch D. Altamira-Becht 2002. ISBN: 9069635550

7. Opleiding en opleidingsduur.
Er zijn in Nederland verschillende opleidingen en trainingen. Voor het leren hanteren van
familieopstellingen in groepsverband moet gerekend worden op ongeveer 20 lesdagen
verspreid over 1,5 jaar. Van de deelnemers aan de opleiding wordt verwacht dat zij tussen
de lesblokken in regelmatig actief betrokken zijn in oefengroepen. De meeste opleidingen
besteden ook aandacht aan het inzetten van de werkwijze in één op één situaties.
- Opleiding Systemisch Werk Familieopstellingen, Waldecklaan 34, 1213 XX
Hilversum. Tel.: 035-6855816. E-mail: pno@lametvanzet.demon.nl Website:
www.lametvanzet.demon.nl
- Bert Hellinger Instituut Nederland, Middelberterweg 48, 9723 EW Groningen. Tel.:
050-5020680. E-mail: info@hellingerinstituut.nl Website: www.hellingerinstituut.nl
- Beroepsopleiding Familieopstellingen, Schoorstraat 8, 6095 NW Baexem. Tel.: 0475459024. E-mail: info@familieopstellingen-nederland.nl Website:
www.familieopstellingen-nederland.nl
- Phoenixopleidingen TA/NLP, Raiffeisenlaan 26A, 3571 TE Utrecht. Tel.: 0302711383. E-mail: info@phoenixopleidingen.nl Website: www.phoenixopleidingen.nl
- Nederlands trainingsinstituut voor NLP, Oosterzijweg 8, 1906 AX Limmen. Tel.: 0725053501. E-mail: info@ntinlp.nl Website: www.ntinlp.nl
- Netwerk voor Duitse en Hollandse Systeemopstellingen, Isebrandtsheerd 72, 9737 LJ
Groningen. Tel.: 050-5416188. E-mail: info@nedhs.de Website: www.nedhs.de
Trainingen voor therapeuten die deze werkwijze in de één op één situatie in willen zetten:
- Hof van Bommerig, Bommerigerweg 30, 6281 BT Mechelen. Tel.: 043-4553446. Email: opstellingen@hofvanbommerig.nl Website: www.opstellingen-zuidlimburg.nl
- Elly te Brake, Laarderweg 95, 1402 BG Bussum. Tel.: 035-6921483. E-mail:
ellytebrake@ish.nl Website: www.ellytebrake.nl
- Interaktiel, Mantat 8, 4007 XL Tiel. Tel.: 0344-634324. E-mail: info@interaktiel.nl
Website: www.interaktiel.nl

Speltherapie
Werken met kinderen

1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie.
Psychoanalyse.
2. Oriëntatie van de therapievorm.
(Kinder)spel als medium binnen de veiligheid van de therapeutische relatie in de
spelkamer.
3. Wat is speltherapie?
Speltherapie is ontwikkeld door Anna Freud op basis van de theoretische uitgangspunten
van haar echtgenoot Sigmund Freud, toegespitst op de eigenheid van het kind.
Het kind krijgt via spel mogelijkheden aangeboden om emoties en belevingen die los
komen te verwerken, maar ook om nieuw gedrag aan te leren en te oefenen.
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In Nederland heeft Joop Hellendoorn het therapeutisch kinderspel verder uitgewerkt in
wat bekend is geworden als de beeldcommunicatie, het communiceren middels uitbeelden
en verbeelden met behulp van spelmateriaal. Het specifieke van de discipline is:
• de spelkamer als veilige ruimte, waarin de cliënt in regressie kan gaan, dat wil
zeggen terug naar een eerdere ontwikkelingsfase, om al spelende de stagnatie in de
ontwikkeling te doorbreken.
• het speelgoed dat de mogelijkheid geeft de belevingswereld te verbeelden.
• het individuele contact door middel van spel tussen speltherapeut en cliënt. Het
spel geeft het kind gelegenheid tot het ontladen van spanning, tot het uiten van
gevoelens en tot het experimenteren met allerlei vormen van gedrag. Het kind kan
opgedane ervaringen uitspelen en verwerken. Het is voor het kind hét middel tot
communicatie met anderen en te delen wat hij beleefd heeft. In het spel onderzoekt
het kind zijn eigen mogelijkheden en de reacties van de omgeving. Het gewone
spel heeft een therapeutische betekenis daar waar het kind inzicht krijgt in, begrip
voor en grip op zijn omgeving, waardoor hij aan zijn problemen een nieuwe
betekenis kan geven en hij handvatten aangereikt krijgt om beter om te gaan met
moeilijke situaties en omstandigheden.
• De beeldentaal waarin het kind en de therapeut met elkaar communiceren. Het
kind doet ‘alsof’. Het doet alsof de teddybeer het pasgeboren broertje is. Met de
dieren van de ark van Noach kan hij zijn sociale omgeving verbeelden en laten
zien hoe hij de school en zijn buurt beleeft. Op die manier kan hij zijn wensen,
verlangens, angsten en teleurstellingen uitspelen en uitwerken. In het proces dat
volgt wordt er uitgeprobeerd, er wordt gevochten, er worden plannen gesmeed, er
gaan dingen goed, er gaan dingen mis. Het werken aan het probleem betekent het
verlies van het irreële ideaalbeeld. Dit is een rouwproces. Daarvoor in de plaats
ontstaat een besef en acceptatie van realiteit en daarmee een beter omgaan met de
moeilijke situatie waarvoor het kind in therapie is gekomen. Tegelijkertijd krijgt
het kind gereedschap mee om nieuwe problemen gezonder aan te pakken.
Doel van de therapie: Het kind krijgt weer contact met zijn innerlijk, meer
zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld. Dat leidt tot een positievere relatie met de
wereld, een evenwichtiger omgang met anderen en een gezonde aanpak van
voorkomende moeilijkheden. Het kind zit beter in zijn vel en is in staat om op eigen
kompas te varen.
Benodigde vaardigheden van de therapeut: De therapeut moet in staat zijn een sfeer
van veiligheid en vrijheid te creëren in de spelkamer en contact kunnen maken met het
kind. Zij moet de beeldentaal van het spel kunnen verstaan en ook gebruik kunnen
maken van beelden in de communicatie met het kind. De therapeut moet volgend
aanwezig kunnen zijn, maar daar waar nodig ook confronterend en directief.
4. Werkwijze in de praktijk van de hulpverlening.
• In de particuliere speltherapiepraktijk zijn het meestal de ouders die zich
aanmelden voor therapie voor hun kind. Zonodig neemt de speltherapeut contact
op met verwijzend arts, orthopedagoog, psycholoog of school. Dit gebeurt pas
nadat de ouders schriftelijk toestemming hebben gegeven.
• De therapie start met een gesprek met de ouders of andere opvoeders waarin de
hulpvraag verhelderd wordt en de biografie van het kind centraal staat. Aan de
hand daarvan wordt besloten of speltherapie de juiste indicatie is of dat
doorverwijzing naar andere hulp meer aangewezen is.
• Daarna volgt een observatieperiode van 4 wekelijkse sessies van 3 kwartier waarin
de speldiagnostiek gestalte krijgt.
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In het tweede oudergesprek brengt de speltherapeut verslag uit aan de ouders van
haar bevindingen. De ouders vertellen hoe het kind in deze periode de speltherapie
heeft omgezet naar het dagelijkse leven toe. Daarna wordt een concreet
behandeldoel geformuleerd.
• Vervolgens komt het kind wekelijks voor een spelsessie om naar dit doel toe te
werken. Ook de ouders worden begeleid om te werken aan hun inzicht in en
mogelijke bijdrage aan het in stand houden van de problematiek van het kind en
hun communicatievaardigheden naar het kind toe te vergroten. Het verschilt per
praktijk of de speltherapeute ook de begeleiding van de ouders ter hand neemt of
dat zij naar een andere therapeute gaan.
Duur van de therapie: Afhankelijk van de vraag van ongeveer 2 maanden tot een jaar
wekelijks een spelsessie van 3 kwartier.
5. Doelgroep.
Indicatie: kinderen tot ongeveer 14 jaar, met sociaal-emotionele problematiek, zoals
pesten en gepest worden, angsten, faalangst, agressieve buien, bedplassen,
inslaapproblemen, zich ongelukkig voelen, depressieve gevoelens. Kinderen met een
onveilige hechting. Kinderen die een verlies moeten verwerken. Verstandelijk
gehandicapten.
Contra-indicatie: Een onveilige thuissituatie. De pedagogische omgeving moet in staat
zijn het kind in deze periode te begeleiden in het veranderingsproces. Psychotische
kinderen.
6. Relevante literatuur.
- Virginia M Axline. Playtherapy. Chrchill Livingstone, 1987. ISBN 0443040613
- Caroline Eliacheff. Het kind dat een kat wilde zijn. Psychotherapie en de
allerkleinsten. 4 Rainbow Pocketboek 350. De Bezige Bij, 1995. ISBN 904170104
- Joop Hellendoorn e.a. Beeldcommunicatie, een vorm van kinderpsychotherapie. Van
Loghum Slaterus, 1981. ISBN 9060017102
- Clark Moustakas. Speltherapie voor het gefrustreerde kind, het gestoorde kind, de
gehandicapte. Lemniscaat, 1977. ISBN 9060691555
- Dr. Jo Stades-Veth. Spel als signaal. Tjeenk Willink, 1973. ISBN 9001805701
- R. Vedder. Observatie van kinderen. Wolters Noordhof, 1977. ISBN 9001885039
- A. Dosen. Psychische stoornissen bij zwakzinnige kinderen. Swets en Zeitlinger,
1983. ISBN 9026505019
7. Opleiding en opleidingsduur.
Er is een parttime post HBO opleiding speltherapie van 3 jaar in:
- Utrecht, HogeSchool van Utrecht, Transeo, Postbus 85055, 3508 AB / Heidelberglaan
7 3584 CS. Tel.: 030-2529800 (brochure) of 030-2529808 (secretariaat).
www.transeo.hvu.nl E-mail: transeo@fsao.hvu.nl
- Diemen (Amsterdam), HogeSchool Inholland, Wildenborch 6, 1112 XB. Tel.: 0204951111. www.inholland.nl E-mail: info@efa.nl
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Speyertherapie
1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie.
Psychoanalyse.
2. Oriëntatie van de therapievorm.
Gesprekstherapie in combinatie met lichaamsgerichte therapie.
3. Wat is Speyertherapie?
Speyertherapie is in de zestiger jaren in de USA, ontwikkeld door de AmerikaansNederlandse psychotherapeut Dr. Simon Speyer, met als doel de gevolgen van stress en
depressieklachten bij managers effectief aan te pakken. Hij selecteerde elementen uit
bestaande therapiestromingen om die bijeen te voegen tot een nieuw samenhangend
therapiemodel. Aan de psychoanalyse is het belang van de eerste levensjaren en de
geboorte-ervaring ontleend. Uit de leertheorie komen de principes voor socialisatie en de
daarmee samenhangende programmering voor het aangaan van relaties. De experiëntiële
therapie levert de ingrediënten voor het gesprek, met name de lichamelijk gevoelde
betekenis in het hier en nu in relatie tot de therapeut en de betekenis van het inzicht in de
problematiek. Begin jaren 70 werd de Methode Speyer voor het eerst in Europa
gedemonstreerd aan de universiteiten van Leiden en Leuven.
Uitgangspunten.
• Alle gegevens die de hersenen binnen dringen worden naar een herinneringscel geleid
vergelijkbaar met de manier waarop spanning doorgegeven wordt in het
elektriciteitsnet. De hoeveelheid elektriciteit in de lichaamscellen wordt door input en
output geregeld. Kenmerkend voor neurotisch functioneren is dat de betreffende
persoon niet of onvoldoende in staat is te reageren. De hersenen zijn niet bij machte de
overdosis elektriciteit kwijt te raken, waardoor de energie blokkeert. De in spanningen
getransformeerde energie gaat niet verloren maar blijft opgeslagen in het lichaam
zolang het trauma in het onderbewuste opgesloten is. Als dit in de zogenaamde
programmeringsjaren (0-4 jaar) gebeurt kan het leiden tot ernstige problemen in latere
levensfasen. Neurosen dwingen de mens als het ware (voor een deel) in het verleden te
leven.
• Grondslag van de analytische diagnosticering en behandelmethodiek van Speyer is het
‘Toen-en-Nu’ principe. Met andere woorden: elk probleem dat zich aandient in het
heden vindt zijn oorsprong in ervaringen in het verleden. Alles wat een persoon in zijn
vroege jeugd overkomt - goed of slecht – zal als een terugkerend patroon in het
verdere leven ingebed worden. Bij het in regressie teruggaan tot de kern wordt dat
punt in het verleden bedoeld, waarop er iets geweest is dat te maken heeft met het
ontstaan van het huidige probleem.
• In de therapie, een regressie/catharsistherapie, gaat het er om de traumatische
gebeurtenissen in het onderbewustzijn op te sporen (regressie), deze naar het
bewustzijn te brengen en vervolgens blijvend van hun geblokkeerde energie te
ontdoen door ze te ontladen (catharsis). In dit proces komen verdrongen kinderlijke
behoeften en emoties, herinneringen aan gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen, die
men ‘vergeten’ was, weer in het bewustzijn terug. Eenmaal ontdaan van hun
traumatische lading, kunnen deze ervaringen eindelijk verwerkt worden.
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4. Werkwijze in de praktijk van de hulpverlening.
• De therapie wordt voorafgegaan door een uitgebreid intakegesprek van 1 à 2 uur. Dit
is nodig om een goed inzicht te krijgen in de problematiek en vast te stellen waaraan
precies gewerkt gaat worden. Het is ook een indicatie of het goed voelt om met elkaar
te werken.
• Dan volgt een periode waarin binnen 2 weken tijd, in 10 dagelijkse sessies van 2 tot 3
uur, een min of meer vastliggend programma wordt afgewerkt. Voorop staat het
zonder omwegen opsporen van de verdrongen traumatische gevoelens en
gebeurtenissen, die verantwoordelijk zijn voor de ingebrachte problemen. De sessies
worden globaal in drie delen gesplitst.
o In het eerste gedeelte van de zitting brengt de cliënt in wat zich heeft
afgespeeld in de afgelopen 24 uur. Door te vertellen kan de opgehoopte
spanning van de dag zich ontladen. De therapeut gebruikt de informatie om,
ten behoeve van de cliënt, te duiden hoe deze laatste vanuit de programmering
van zijn jeugd handelt en legt daarmee verbanden tussen TOEN en NU.
o Het tweede gedeelte wordt benut om biografisch materiaal te verzamelen dat,
binnen het kader van de eigen programmering van de cliënt gebruikt kan
worden als feedback. Intellectuele bewustwording is een eerste stap in de
richting van catharsis.
o In het derde gedeelte van de zitting ligt de cliënt op een brede slaapbank, de
ogen afgedekt met een eenvoudig slaapmasker om beter bij het gevoel te
blijven en dieper in het verleden te kunnen zakken. Eerst wordt via een aantal
korte oefeningen bereikt dat de cliënt zich zo goed mogelijk ontspant. Via
geleide fantasie en regressie wordt hij vervolgens teruggeleid naar vroegere
situaties uit zijn jeugd. Doel hierbij is het kindfiguur te confronteren met
onverwerkte pijnlijke situaties die emotionele blokkades hebben veroorzaakt.
In de eerste week ligt de aandacht van de therapie vooral bij ontdekking,
inzicht en bewustwording. In de tweede week wordt het proces geïntensiveerd
en word hetgeen zich heeft aangediend verder uitgediept.
o In het nagesprek wordt de sessie doorgenomen op wat de cliënt eraan beleefd
heeft om te onderzoeken wat de betekenis is van hetgeen zich aangediend heeft
in samenhang met de huidige problematiek.
o Ter ondersteuning van het proces wordt de cliënt gevraagd bij elke zitting een
cadeautje mee te brengen. Dit ‘kleinigheidje’ mag wel of geen geldwaarde
hebben, maar het mag niet gekocht worden. Het belang ervan zit in de
symbolische waarde en de taal die het spreekt. Hierdoor kan de mentale
instelling van de cliënt ten opzichte van de voortgang van de therapie duidelijk
worden. Overdracht, voorkeur, afkeur, angsten en verlangens kunnen zich erin
manifesteren.
o De rol van de therapeut is de cliënt, op een betrokken wijze, actief te
ondersteunen bij het opnieuw beleven en alsnog uiten van de ingehouden
gevoelens, die de oorsprong vormen van zijn problematiek. Er zijn specifieke
Speyertechnieken om de regressie tot stand te brengen. De therapeut kan
hierin, om het beoogde resultaat te verkrijgen, naar eigen inzicht variaties
aanbrengen.
• Na de intensieve 10-daagse volgt een nazorg en verwerkingsperiode die over het
algemeen zo’n drie maanden tot een jaar in beslag neemt.
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Doel van de therapie: Een intensief groei en bewustwordingsproces op gang brengen,
waarin de natuurlijke geneeskracht van de cliënt wordt vrijgemaakt en hij vanuit een
oorspronkelijk inzicht en begrijpen weer greep krijgt op zijn emotionele leven.
5. Doelgroep.
Indicatie: mensen tussen de 20 en 60 jaar die aan stress en depressie lijden, veroorzaakt
door neurosen, met als symptomen: gedrags- en relatieproblemen, angst,
psychosomatische aandoeningen, het onvolledig functioneren van endocriene klieren,
seksuele moeilijkheden en geboortetrauma’s.
Contra-indicatie: psychotische verschijnselen, drugsgebruik, alcoholisme,
medicijnverslaving, neiging tot zelfdoding, ernstige ziekten als kanker, suikerziekte,
hartkwalen en schildklieraandoeningen.
6. Relevante literatuur.
- Hans ten Dam. Catharsis en Integratie. Handboek regressie en reïncarnatietherapie.
Tasso, 2001. ISBN: 9075568126
- A.Miller. Het drama van het begaafde kind. v. Holkema en Warendorf, 1997.
ISBN:9026966695
- A.Miller. In den beginne was er opvoeding. v. Holkema en Warendorf, 1997.
- A.Miller. De muur van het zwijgen. Het wereldvenster, 1990.
- Marijke Moonen. Pilotstudie Speyertherapie. Rijksuniversiteit Maastricht, 1993. GGK
89258
- Lillian B. Rubin. Het onverwoestbare kind. Ambo,1996. ISBN: 9026314841
- Schellenbaum. De pijn van de afwijzing. Kosmos, 1989.
- Dr. D.Seavan-Schreiber. Uw brein als medicijn. Kosmos, 2003. ISBN: 9021538490
- Simon Speyer. Nu pas begrijp ik mijzelf. In den Toren, 1975. ISBN: 906074 072 6
- Simon Speyer. Ik haat van jou. Ankh-Hermes, 1980. ISBN: 9020249088
- Simon Speyer. Know yourself heal yourself. IPI New York, 1991. ISBN: 0944007708
- Gaby Stroecken. Het miskende kind in onszelf. Acco, 1994. ISBN: 9033431564
- Raymond Stulens. Orthotherapie, breek uit jezelf. Altamira-Becht, 1997, ISBN:
9069634252
- Anne Veldman. De verandering/gevoelstherapie, 2004. ISBN: 9080875015
- Piet Weisfelt. Nestgeuren. Nelissen, 1996. ISBN: 9024413737
7. Opleiding en opleidingsduur.
Er zijn in Nederland en België momenteel een 4-tal opleidingsmogelijkheden voor
Speyertherapie.
- 2-jarige Voortgezette Opleiding Speyertherapie tot Neurosetherapeut.
S.P.S.O.(v.m.opleiding NVVS), Wijnesteinlaan 4, 3525 AL, Utrecht. Tel. 0302803819. E-mail: adm.@spso.nl Website: www.spso.nl
- 2½ jarige Opleiding tot Gevoelstherapeut (Klassieke opleiding Speyertherapie). ‘De
Verandering’ o.l.v. Anne Veldman, Nieuwe Haven 123, 4301 DL Zierikzee. Tel.
0111-421132. E-mail: info@anneveldman.com Website: www.gevoeltherapie.nl
- 2-jarige Opleiding tot Orthotherapeut ‘Ortho’, o.l.v. Raymond Stulens, Viaductstraat
12/A301, 3800 St.Truiden, België.
- 1-jarige Voortgezette Opleiding Speyertherapie voor Hulpverleners. Speyerinstituut
o.l.v. Adriaan Lodders, Innsbruckweg 144, 3047 AH Rotterdam. Tel.010-4154660. Email: info@speyerinstituut.nl Website: www.speyerinstituut.nl
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Symbooldrama
1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie.
Psychoanalyse.
2. Oriëntatie van de therapievorm.
Gesprekstherapie.
3. Wat is symbooldrama?
Symbooldrama is ontwikkeld door de Duitse psychiater Prof, Dr Hanscarl Leuner. Deze
op de psychoanalyse georiënteerde geleide dagdroomtherapie wordt door de cliënt in een
toestand van verdiepte ontspanning doorleefd.
• Kerngedachten.
o Naast de nachtdroom die zich spontaan voordoet tijdens de slaap, is er de
dagdroom die opgeroepen kan worden in een toestand van diepe ontspanning.
o De dagdroom kan soms uitgesproken helder zijn in zijn betekenis voor het
waakbewustzijn. De symboliek is beter toegankelijk dan die van de nachtdroom en
geeft een inzicht in de onderbewuste structuur van de cliënt.
o De beelden die opkomen, de geïmagineerde beelden worden beschouwd als
projecties vanuit het onderbewuste. Dit hoeft niet uitsluitend in een strikt
Freudiaanse context geplaatst te worden. Ook vanuit een ander theoretisch kader
kan effectief met symbooldrama gewerkt worden.
o De, uit de diepere gevoelslaag voortkomende of ‘katathyme’, beelden worden door
cliënten als bijna reëel ervaren en beschreven, zeker tijdens de duur van de
dagdroom. Het gaat gepaard met, soms heftige, gevoelens van allerlei aard.
o Om de autonomie van de cliënt te waarborgen, te bevestigen en aan te moedigen
wordt de verdiepte ontspanning niet geïndiceerd door de therapeut via hypnose,
maar ingestudeerd door middel van de twee eerste basisoefeningen van Autogene
Training (A.T.). De cliënt leert dat hij zelf zijn lichaam en geest kan sturen in een
vooraf bepaalde richting.
o De bekende begrippen uit de psychoanalyse als weerstand, overdracht en
tegenoverdracht zijn ook in symbooldrama kernbegrippen. Het verschil is dat de
overdracht zich ontwikkelt in de geprojecteerde beelden en zich niet rechtstreeks
richt op de therapeut. Veelal is deze analytische overdracht een weg voor de
patiënt zijn innerlijke wereld geleidelijk aan te gaan vertrouwen. Het is een vorm
van overdracht, die teruggrijpt op de peuterleeftijd waarin het kind de kans moet
krijgen zijn omgeving zelfstandig te verkennen. Uiteraard onder het wakend oog
van zijn moeder die, idealiter, alleen ingrijpt waar het fout zou kunnen gaan.
Projectie van de tekortkomingen uit de kindertijd in het dagdroombeeld en de
exploratie ervan leiden tot een grotere ik sterkte en rijping van de persoonlijkheid
waardoor, als hinderlijk ervaren, symptomen kunnen verdwijnen.
4. Werkwijze in de praktijk van de hulpverlening.
o Een sessie begint met een gesprek over wat de cliënt heeft beziggehouden in de
periode tussen de sessies in.
o Na zo’n 20 tot 30 minuten zal de therapeut de aanzet geven tot een geleide
dagdroom. Daartoe gaat de cliënt met gesloten ogen op een stoel of sofa liggen.
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o Tijdens de autogene training in de eerste sessies heeft de patiënt de kracht van de
eerste twee basisoefeningen, geïmagineerde zwaarte en warmte, leren kennen en
gebruiken. De zwaarte helpt de persoon de spieren meer en meer los te laten. De
warmte werkt ontspannend op het autonome zenuwstelsel.
o In deze toestand van verdiepte ontspanning leidt de therapeut de sessie in met een
thema aanbod. Er zijn 10 standaardthema’s ontwikkeld, bijna allemaal
natuurmotieven. Een voorbeeld is ‘de beek’, waarin de levensloop van de mens
vanaf de bron (geboorte) tot de zee (dood, eeuwige leven) aan de orde komt.
o Afhankelijk van wat de patiënt nodig heeft kan er gewerkt worden op 3 niveaus.
De thema’s op basisniveau bieden veiligheid. De thema’s op het middenniveau
grijpen veel directer in op het onderbewuste (agressie, seksualiteit, relaties met
belangrijke personen uit de jeugd). De thema’s op topniveau zijn voor de
gemiddelde therapie niet essentieel. Ze geven toegang tot oorspronkelijk materiaal
uit diep verborgen, onderbewuste lagen.
Doel van de therapie: De therapiedoelen zijn het opbouwen van de ik sterkte,
persoonlijkheidsrijping, een grotere autonomie en het verdwijnen van symptomen.
Duur van de therapie: De therapie kan kort of veel langer duren. Korte, meer
symptoomgerichte behandelingen beslaan tussen de 20 en 40 sessies. Langdurende
therapie van 100 tot 150 sessies kent goede resultaten bij behandelingen gericht op
karakterverandering.
Benodigde vaardigheden van de therapeut: De therapeut dient goed bekend te zijn met de
theoretische aspecten uit de psychoanalyse, met name overdracht en tegenoverdracht. Het
is noodzaak het empathisch voelen blijvend te ontwikkelen. Daarnaast is een helder
inzicht in de droomduiding onontbeerlijk.
5. Doelgroep.
Behalve individuele symbooltherapie is parentherapie, familietherapie en groepstherapie
mogelijk.
Indicatie: crisisinterventie, depressieve neurosen en fobieën, karakterneurotische
aanpassingsstoornissen, dwangneurosen, borderline en narcistische storingen, psychogene
psychose, orgaan neurosen, hartneurose, anorexia nervosa, colitis ulcerosa, psychogene
seksuele storingen bij man en vrouw.
Contra-indicatie:
- Absolute contra-indicaties: ontbrekende of wankelende motivatie, IQ lager dan 0.85,
zware pathologie met psychotische trekken, uitgesproken hysterische of schizoïde
symptomatiek, affectieve storingen op basis van cerebraal organische ontremming of
een onvermogen tot afstand nemen.
- Slechte prognose: de ontwikkeling van de dagdroom is gefragmenteerd en
ongecoördineerd en een thematische ordening is niet te herkennen. De patiënt wijst de
behandeling af. Na 8 sessies is er geen vooruitgang geboekt. Is evenwel het vermogen
tot imagineren en de overdracht goed dan kan een proefbehandeling tot 20 sessies
overwogen worden.
- Relatieve contra-indicaties (behandeling alleen mogelijk door een ervaren therapeut):
zware borderline, schizofrenie met acute of subacute problematiek, zware chronische
depressieve neurosen (speciaal bij afhankelijke infantiele personen), ernstige
karakterneurosen gepaard gaande met ernstige sociale aanpassingsstoornissen in het
bijzonder patiënten met een eenzijdige schizoïde, hysterische of depressieve structuur,
die een lange karakterveranderende therapie nodig hebben.
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6. Relevante literatuur.
- H. Eibach, E. Günewald, I. Henle, E. Klesmann. Psychotherapie mit dem Tagtraum,
Ergebnisse II. Bern, Hans Huber, 1982. ISBN: 3456811802
- Gisela Gerber und Franz Sedlak. Katathymes Bilderleben innovative. Motive und
Methoden. München/Basel, Ernst Reinhard, 1994. ISBN: 3497013153
- Edda Klessmann und Hannelore Eibach. Traumpfade. Weg-Erfahrungen in der
Imagination. Bern, Hans Huber, 1996. ISBN: 345828179
- Prof. Dr.Hanscarl Leuner. Lehrbuch des Katathymen Bilderlebens. Bern, Hans Huber,
1985. ISBN: 345681349
- Prof. Dr. Hanscarl Leuner. Dagdroomtherapie. Servire, 1990. ISBN: 9063253974
- Hanscarl Leuner, Martin Wächter, Chr. Kulessa. Katathymes Bilderleben. Ergebnisse
in Theorie und Praxis. Bern, Hans Huber, 1983. ISBN: 3456812663
- H.C. Leuner, G. Horn, E. Klessman. K.B. mit Kindern und Jugendlichen.
München/Basel, Ernst Reinhard, 1978. ISBN: 3497008214
- H.C. Leuner, L. Kottje-Birnbacher, U Sachsse und M. Wächter. Gruppenimagination.
Gruppentherapie mit dem K.B. Bern, Hans Huber, 1986. ISBN: 3456813848
- E. Wilke/ H. Leuner. Das Katathyme Bilderleben in der Psychosomatischen Medizin.
Bern, Hans Huber, 1990. ISBN: 3456816081
7. Opleiding en opleidingsduur.
Stichting ter bevordering van symbooldrama. Secretariaat: G.C.M. Bakker-van Zeil,
Wilhelminastraat 67, 2411 CX Bodegraven. Tel.: 0172-614028. E-mail:
info@symbooldrama.nl Website: www.symbooldrama.nl
Overzicht cursusprogramma:
- Introductie: basiscursus van 16 dagdelen.
- Vervolgcursus: supervisie van 8 dagdelen en middenniveau van 10 dagdelen.
- Gevorderden A: supervisie van 8 dagdelen en topniveau van 10 dagdelen.
- Seminars naar keuze: supervisie, leertherapie, therapeutenoverleg (4 dagdelen).

Voice Dialogue
1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie.
Psychoanalyse, meer specifiek: Jungiaanse psychologie.
2. Oriëntatie van de therapievorm.
Gesprekstherapie in combinatie met lichaamsbewustzijn.
3. Wat is Voice Dialogue?
Voice Dialogue is ontwikkeld vanuit een Jungiaans theoretisch kader en wordt gevoed
door stromingen als Gestalttherapie, Transactionele Analyse, Psychosynthese en
Psychodrama. In eerste instantie was er vooral sprake van een methode voor zelfinzicht en
communicatie, maar gaandeweg is er een bewustzijnsmodel ontwikkeld en is de
therapeutische waarde gebleken in zowel individuele als relatietherapie. Bewustzijn wordt
door Hal en Sidra Stone, de grondleggers, opgevat als een proces: “...bewustzijn is niet
iets dat je simpelweg kunt proberen te bereiken.
Bewustzijn is een proces waar je dagelijks mee bezig bent, je hele leven - een proces van
evolutie, dat voortdurend, elk moment aan verandering onderhevig is”. In het
bewustzijnsmodel wordt onderscheid gemaakt in drie lagen:
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•

Ervaring van de verschillende delen.
Voice Dialogue gaat ervan uit dat de menselijke persoonlijkheid uit verschillende
delen bestaat. Deze delen worden subpersoonlijkheden, ikken of energiepatronen
genoemd. Deze subpersoonlijkheden kunnen zich kenbaar maken door een vaag
gevoel, een nauwelijks waarneembare sensatie, maar ook als een volkomen
ontwikkeld deel. Iedere subpersoon heeft zijn eigen manier van denken, voelen,
gedrag en waarneming op fysiek, emotioneel, mentaal en geestelijk niveau.
• Het gewaarzijn.
Het gewaarzijn is het vermogen van de mens om getuige te zijn, het vermogen het
leven in al zijn aspecten waar te nemen, zonder een mening of een oordeel uit te
spreken, zonder gehecht te zijn aan de gevolgen of resultaten van wat er gebeurt en
zonder de behoefte te voelen de gebeurtenissen naar zijn hand te zetten. Door
middel van het gewaarzijn is bewustwording van de verschillende
subpersoonlijkheden mogelijk.
• Het bewuste ego.
Het ego is de uitvoerende macht van de psyche, het deel van ons dat keuzes maakt.
Idealiter zou het ego zijn informatie moeten ontvangen zowel van het niveau van
gewaarzijn, als door middel van het ervaren van de verschillende subpersoonlijkheden.
Slechts weinig mensen kunnen werkelijke keuzes maken omdat zij de uitvoerende macht
uit handen hebben gegeven aan een combinatie van subpersoonlijkheden, b.v. aan de
“criticus”, die op alles kritiek heeft en voortdurend een schuldgevoel probeert aan te
praten of aan de “pleaser”, die het iedereen naar de zin wil maken. Het ego identificeert
zich dan met deze subpersoonlijkheden, ook wel primaire subpersoonlijkheden genoemd.
Andere delen van de persoonlijkheid kunnen geheel of gedeeltelijk uit iemands leven
verbannen worden. Dit zijn de zogenaamde verdrongen of verstoten subpersoonlijkheden.
Meestal is zo’n deel in het verleden keer op keer bestraft wanneer het zich manifesteerde.
Eerst door de omgeving. Later wordt, ter zelfbescherming, het corrigerende gedrag door
(delen in de) persoon zelf overgenomen om de straf van de belangrijke anderen
(opvoeders) te voorkomen. De verdrongen subpersoonlijkheden blijven actief in het
onbewuste. Het verdringen kost blijvend energie en bovendien gaat de kracht van het
verdrongen deel verloren.
Een voorbeeld hiervan is de persoon die afgeleerd heeft duidelijk zijn grenzen aan te
geven omdat boosheid keer op keer gestraft werd, maar inwendig wel van tijd tot tijd een
onverklaarbare woede voelt, die buiten proporties tot uitbarsting kan komen.
4. Werkwijze in de praktijk van de hulpverlening.
• Begin van de sessie: er wordt uitgegaan van wat zich in het hier en nu spontaan
aandient. In de praktijk van het werk betekent dat meestal dat de cliënt vertelt over
wat hem bezig houdt, de irritaties, het verdriet. Soms kan het zinvol zijn ruimte te
maken, door middel van een stiltemoment of visualisatie, waarin aan den lijve
gevoeld kan worden wat op dit moment belangrijk is en het meest na aan het hart
ligt. In dit gesprek over de alledaagse gebeurtenissen dienen de verschillende delen
zich aan.
• Om de veiligheid te waarborgen en recht te doen aan de beschermende taak van de
primaire subpersoonlijkheden, is het belangrijk om deze delen van de
persoonlijkheid, die zich overigens bijna altijd als eerste laten zien, ook als eerste
te verkennen.
• De therapeut kan werken met een subpersoonlijkheid in de egopositie of de
betrokkene vragen letterlijk op te staan en een andere, eigen plek voor dit deel van
hem in de ruimte in te nemen. Het innemen van die andere plek in de ruimte is
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helpend bij het loskomen van de identificatie van het deel met het ego.
De eerste stap naar bewustwording is gezet. De therapeut stelt vragen vanuit
daadwerkelijke interesse en nieuwsgierigheid en vraagt naar de betekenis in het
leven van de cliënt, waardoor de subpersoonlijkheid gekend en gevoeld wordt. Op
een bepaald moment kan de stap terug naar het ego gezet worden en wordt van
daaruit de subpersoonlijkheid, voor zover nodig, nog een keer belicht. Als de
primaire kanten voldoende zijn onderzocht en toestemming hebben gegeven zijn
de verstoten en verdrongen delen aan de beurt.
• De sessie eindigt met het gewaarzijn. Hiertoe komt de cliënt naast de
therapeut/begeleider staan. De laatste vat de sessie kort en zonder oordeel samen
voor de eerste. De bedoeling is dat de cliënt alles nog een keer als een soort film
voor zich ziet afspelen vanuit de positie van waarnemer.
• De sessie wordt vervolgens afgerond met een terugblik op het geheel vanuit de
egopositie.
Doel van de therapie is het helpen ontstaan van een bewust ego door het ervaren van
subpersoonlijkheden (niveau 1), het gewaarzijn daarvan (niveau 2) en het ego dat deze
informatie kan gebruiken en er naar gaat handelen (niveau 3).
Duur van de therapie: gemiddeld 8 tot 12 gesprekken van een uur tot anderhalf. Maar er
kan ook themagericht gewerkt worden en dan zijn 3 gesprekken meestal voldoende.
5. Doelgroep.
Indicatie: Iedereen die wil leren zijn eigen keuzes te maken vanuit wie hij werkelijk is in
al zijn kracht en kwetsbaarheid en zich niet langer wil laten leiden door en lijden aan
patronen ontstaan in de kindertijd.
Patronen die toen nodig waren om de eigen kwetsbaarheid te beschermen, maar nu
belemmerend werken.
Contra-indicatie: Voorwaarde voor het werken met Voice Dialogue is dat er sprake moet
zijn van een denkend ego, een ego dat in staat is om over de opgeroepen subpersonen of
stemmen na te denken en kan zeggen: “dit is een subpersoon”.
6.

Relevante literatuur.
- A.J. Barteling. Stemmenhoren en Voice Dialogue. Scriptie in het kader van de
Opleiding Transformatie Psychologie. Instituut voor Transformatie Psychologie te
Amsterdam. Uitgave in eigen beheer, 1996.
- M. Dyak. The Voice Dialogue Facilitator's Handbook, Part 1. L.I.F.E. Energy Press,
Seatlle, Washington, 1999. ISBN 0966839005 (kan besteld worden bij het ITP, zie
punt 7)
- R. Stamboliev. De energetica van Voice Dialogue: uitgangspunten van transformatie.
Mesa Verde, 1991. ISBN 9071298043. Heruitgegeven bij Gopher Publishers, 2005.
- H. & S. Stone. Thuiskomen in jezelf. Mesa Verde, 1986. ISBN 9071298019,
heruitgegeven door De Zaak. ISBN: 9077770046
- H. & S. Stone. Thuiskomen bij elkaar. Mesa Verde, 1990. ISBN 9071298035,
heruitgegeven door De Zaak.
- H. & S. Stone. De innerlijke criticus ontmaskerd. De Zaak, 1993. ISBN 9072455266
- H .& S. Stone. Van elkaar houden zonder jezelf te verliezen. De Zaak, 2000. ISBN:
9072455525
- S. Stone. De innerlijke patriarch. De onzichtbare kracht die vrouwen tegenhoudt. De
Zaak, 1998. ISBN: 9072455428
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7.

Opleiding en opleidingsduur.
Er zijn verschillende opleidingsroutes mogelijk voor het aanleren van de Voice Dialogue
methode:
- Instituut voor Transformatie Psychologie (ITP, Robert Stamboliev), Postbus 158, 1860
AD Bergen NH, tel.: 072-5818008. www.transformatiepsychologie.nl E-mail:
info@transformatiepsychologie.nl Deze opleiding duurt 3 jaar. Voor mensen met
kennis van en ervaring met therapie is er ook een 1 jarige opleidingsvorm.
- Trilby Fairfax en Peter Dellensen, Nigtevechtseweg w.s. 126, 3633 XX Vreeland.
Tel.: 0294- 254419. E-mail: trans.form@mac.com Het betreft jaarlijkse trainingen
georganiseerd in weekenden waarbij vervolgjaren mogelijk zijn.
- Arc-en-Ciel (Lietje Perizonius), Dr. Koomanstraat 39, 1391 XA Abcoude, tel.: 0294287218. www.voicedialogue.nl www.arc-en-ciel.nl E-mail: info@voicedialogue.nl
Hier wordt gewerkt in vervolgblokken van telkens een half jaar (5 weekdagen, in
principe om de drie weken).

Verliesverwerking en Rouw.
Werken met kinderen
1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie.
Psychoanalyse, humanistische psychologie.
2. Oriëntatie van de therapievorm.
Spel als medium binnen de veiligheid en het vertrouwen van de therapeutische relatie in
de spelkamer.
3. Wat is verliesverwerking en rouw?
Het is voor een kind zeer aangrijpend als een dierbaar persoon in het gezin overlijdt. Het
heeft vaak geen of nauwelijks ervaring met een dergelijk verlies en krijgt te maken met
pijnlijke gevoelens waar het geen raad mee weet. Dat kan zich uiten in:
- Angst om alleen te zijn.
- Angst om ook de andere ouder te verliezen.
- Onzeker zijn in situaties waarin dat voorheen niet zo was.
- Claimen van de ouder(s).
- Huilen en opstandigheid met betrekking tot het verlies.
- Schuldgevoelens en agressie om het eigen voortleven, terwijl de ander er niet meer is.
- Gedragsveranderingen, zoals overbeweeglijkheid of wegkruipen in een hoekje.
Het kind staat plotseling voor verschillende verliestaken:
- Het moet zich aanpassen aan de veranderde omgeving. In plaats van bijvoorbeeld vier
gezinsleden zijn er nu nog maar drie.
- Het besef moet doorbreken dat dood zijn betekent dat de gestorvene echt dood is en
dus niet meer terug komt.
- De pijn van het verlies moet ervaren en doorvoeld worden. In het verwerken en
accepteren van het gebeurde komt ruimte om het verlies een plaats te geven in het
leven en daarmee ruimte voor andere dingen.
- Investeren in nieuwe relaties.
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Kinderen kunnen hun pijnlijke gevoelens vaak niet zo gemakkelijk delen met iemand. Ze
voelen de pijn van de anderen en proberen hen te ontzien en niet nog verder te belasten.
Ze stoppen hun eigen pijn ver weg. Als ze cognitief rijper worden komt het verdriet
alsnog naar boven.
• Verschillen tussen de volwassene en het kind:
o Het kind zit midden in het emotionele en psychologische ontwikkelingsproces. Het
kan hier niet plotseling mee stoppen. De rouwtaken staan haaks op groeien en
verder ontwikkelen. Dat maakt het niet eenvoudig deze zaken te combineren. Vaak
betekent het dat de verwerking van het verlies in de knel komt. Maar het kan ook
zijn dat de dood van een geliefde consequenties heeft voor de relatie met de
ouder(s) en de normale ontwikkelingsprocessen. In iedere ontwikkelingsfase
maakt het kind zich een bepaalde vaardigheid of inzicht eigen. Is een bepaalde fase
onvoldoende afgerond dan kan dat negatieve gevolgen hebben voor
ontwikkelingsmogelijkheden in latere fasen. Met name het evenwicht tussen
afhankelijkheid en onafhankelijkheid van anderen is gevoelig voor verstoring.
o Het kind is in ontwikkeling en dus ook het denken. Het is moeilijk te begrijpen
voor het kind wat hem allemaal overkomt. Het worstelt met het begrip dood. Het
kan gevoelens niet op dezelfde manier uiten als volwassenen simpelweg omdat de
daarvoor benodigde vaardigheden nog niet (volledig) ontwikkeld zijn.
o Het kind heeft nog weinig ervaring met verlies en weet niet hoe het er mee om
moet gaan. Een voortdurend geconfronteerd worden met pijnlijke gevoelens is veel
te zwaar. Daarom kunnen kinderen op de, voor volwassenen, meest bizarre
momenten ineens de voetbalschoenen aantrekken en naar buiten gaan om te
voetballen. Daarom kunnen ze vlak na een hartstochtelijke huilbui vrolijk
sneeuwballen gaan gooien met de buurkinderen.
• Pathologische rouw.
Er is sprake van pathologische rouw als de rouw na ongeveer een jaar niet of
nauwelijks op gang is gekomen. In het gedrag van het kind manifesteren zich
afweerprocessen als:
o Een langdurige regressie naar eerdere fasen. Het oudere kind vertoont gedrag uit
kleuter, peuter of zelfs babytijd.
o Een zichzelf in het middelpunt plaatsen op een negatieve dan wel positieve manier.
o Splijtingen in de belevingswereld. De identiteit van het kind splitst zich. Het ene
deel draagt de last van de traumatische ervaring. Het andere deel maakt zich los
van de gevoelens inherent aan die ervaring. Het kind moet zien te overleven en
drukt het traumatische deel weg.
o Stemmingswisselingen.
o Het gedrag switcht, zonder aanwijsbare reden, van het ene uiterste naar het andere.
o Verdringing. Het kind reageert vlak en laat niets merken.
o
o Fobieën. Het kind is zonder aanwijsbare reden intens bang.
4. Werkwijze in de praktijk van de hulpverlening.
• Werken met het kind: De therapie begint daar waar de verwerking van het verlies
stagneert. Tijdens de sessie probeert de therapeut, door een aandachtig luisterende
houding en het kind ruimte gevend, een sfeer te creëren waarin het kind zich volledig
vrij voelt om te spelen. Het kind heeft de regie en ‘golft’ op zijn eigen wijze en in een
eigen ritme door de vier verliestaken heen in het herkennen, erkennen en verkennen
van de dood van de dierbare.
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Als het verlies met een schokkende gebeurtenis gepaard is gegaan kan het die tot in detail
uitspelen, ook als het kind indertijd nog niet kon spreken. In het spel dient de oplossing
zich als het ware vanzelf aan en tevens datgene wat het kind nodig heeft om een en ander
een plek te geven in zijn leven. De therapeut heeft een aantal werkvormen tot haar
beschikking om dit proces te ondersteunen:
o Het verhaal dat nog niet af is. De therapeut begint een verhaal, vaak met de hulp
van poppenkastpoppen, stopt en daagt het kind uit het verhaal af te maken.
o Slingertouw of boek. Herinneringen aan en alles wat met de overledene te maken
heeft kan opgeschreven worden en verwerkt tot een boek of opgehangen aan een
slinger (rouwtouw).
o Vertraagd afscheid nemen. Soms willen kinderen nog dingen zeggen tegen de
overledene en dat kan in het spelcontact door middel van de brief in de fles of het
telefoongesprek naar de hemel.
o Prentenboeken. Het samen kijken in prentenboeken die het thema aankaarten
nodigt uit om over de dood en de overledene te praten en kan uitnodigen naar de
pijn toe te gaan.
o ‘Alle sterren aan de hemel’. Dit is een speciaal voor dit doel ontwikkeld
gezelschapsspel dat het kind de ruimte geeft zijn gevoelens ten opzichte van de
overledene te uiten.
• Oudergesprekken: Als volwassenen te maken krijgen met rouwende kinderen
confronteert hen dat met hun eigen pijn en verlieservaringen. Ze gaan en moeten
stilstaan bij hun eigen visie over de dood. Zolang zij daar mee bezig zijn is er geen
ruimte voor het kind. Het kind heeft alle kracht nodig om te overleven en blijft
emotioneel stilstaan. Dit moet de ouders uitgelegd worden opdat het kind weer gezien
wordt en reacties beter begrepen kunnen worden. De therapeut dient zicht te krijgen
op de relatie en inzicht in de interactiepatronen tussen ouder(s) en kind. Van daaruit
kan zij de ouder(s) ondersteunen om, met hun eigen pijn, voldoende ruimte te maken
voor het verdriet van het kind. Voor ouders is het een hele moeilijke taak zelf het
verlies te dragen en ook nog het kind te kunnen ‘zien’ (ruimte te geven) in de rouw.
Doel van de therapie: Het kind in opnieuw contact brengen met zijn verlieservaring en de
eventuele schokkende gebeurtenis, waardoor het door de gevoelens van pijn heen kan
gaan en het verlies verwerken om zich daarna weer te kunnen richten op zelfontplooiing.
Benodigde vaardigheden van de therapeut: De therapeut dient echte belangstelling te
tonen voor het kind en het te accepteren in wie hij is. Zij moet goed kunnen luisteren en
ondersteunend aanwezig zijn.
Duur van de therapie: afhankelijk van het kind en de situatie zes maanden tot een jaar
(soms langer), wekelijks een sessie van een uur..
5. Doelgroep.
Indicatie: Kinderen die een dierbaar persoon zijn verloren en bij wie de rouw en het
verwerken van het verlies, na ongeveer een jaar, niet of nauwelijks op gang komt.
Contra-indicatie: Indien er sprake is van een verstandelijke handicap, psychiatrische
achtergrond, autisme, een extreme gebeurtenis (zoals de ene ouder heeft de andere
vermoord), er is geen ondersteunende thuissituatie meer of de overledene kan om allerlei
redenen door de nabestaanden niet benoemd worden, dan is specifieke kennis en ervaring
van de behandelend therapeut een vereiste. De behandeling is dan meestal intramuraal
binnen een team en niet in de eigen praktijk.
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Relevante literatuur.
- Claire van den Abbeele. Rouwen met kinderen en tieners. Nu jij er niet meer bent.
Lannoo, 2001. ISBN: 9025955731
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7. Opleiding en opleidingsduur.
Parttime post HBO opleiding speltherapie van 3 jaar:
- Hogeschool van Utrecht, Transeo. Postbus 85055, 3508 AB Utrecht / Heidelberglaan
7, 3584 CS Utrecht. Tel.: 030-2529800 (brochure) of 030-2529808 (secretariaat). Email: transeo@ffsao.hvu.nl Website: www.transeo.hvu.nl
- Hogeschool InHolland, Wildenborch 6, 1112 XB Diemen (Amsterdam). Tel.: 0204951111. E-mail: info@efa.nl Website: www.inholland.nl Eindscriptie:
verliesverwerking en rouw.
Aanvullende cursussen/opleidingen:
- Phoenix Opleidingen TA/NLP. Raiffeisenlaan 26 A, 3571 TE Utrecht. Tel.: 0302711383 (secretariaat). E-mail: info@phoenixopleidingen.nl Website:
www.phoenixopleidingen.nl
- Stichting Achter de Regenboog, Othellodreef 95, 3561 GT Utrecht. Tel.: 0302368282. E-mail: info@achterderegenboog.nl Website: www.achterderegenboog.nl

Video Interactie Begeleiding volgens de Basic Trust Methode
Werken met kinderen en adolescenten

1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie.
Integratief vanuit verschillende vakgebieden: psychoanalyse, cognitieve gedragstherapie,
humanistische psychologie, communicatie en systeemtherapie.
2. Oriëntatie van de therapievorm.
Video-opnamen van het hele gezin met daarin spel, conversatie en lichaamsoefeningen in
combinatie met gesprekstherapie.
3. Wat is Video Interactie Begeleiding volgens de Basic Trust Methode?
De Video Interactie Begeleiding voor hechtingsproblemen, inmiddels de Basic Trust
Methode genoemd, werd in 1988 beschreven door Nelleke Polderman. Zij onderstreept de
belangrijke rol van de opvoeders.
De begeleiding vanuit Basic Trust is er op gericht de ouders te ondersteunen hun kind te
helpen tijdens de dagelijkse opvoeding een inhaalslag te maken.
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‘Gewone’ sensitiviteit, ‘gewone’ responsiviteit en de ‘gewone’ ouderlijke vaardigheden
zijn onvoldoende bij hechtingsproblematiek waar bijvoorbeeld gezinnen met
adoptiekinderen mee te maken krijgen. Er is een specifieke, versterkte vorm van
sensitiviteit nodig.
• Uitgangspunten:
o De opvoeder heeft de meeste invloed op het kind en is om die reden de eerst
aangewezen persoon het kind te behandelen.
o Omdat in het verleden niet adequaat gereageerd is op signalen van het kind heeft
het kind overlevingsstrategieën ontwikkeld. De opvoeder heeft voldoende
kwaliteiten in huis om een kind te begeleiden, maar dit specifieke kind met deze
hechtingsproblematiek vraagt specifieke vaardigheden, met name extra
sensitiviteit. Het vraagt telkens opnieuw een heel nauwkeurige afstemming om te
kunnen zien wat er precies aan de hand is.
o In de communicatie met hun baby benoemen de opvoeders de initiatieven van hun
kind en de dingen die zich rondom het kind voordoen. Dit is een natuurlijk
mechanisme dat waarschijnlijk cruciaal is bij het ontwikkelen van een veilige
hechting. Het bewust toepassen van dit benoemen helpt kinderen met een gebrek
aan basisvertrouwen de inhaalslag te maken die nodig is.
o De opvoeder kan in de begeleiding van het kind ondersteund worden met behulp
van video, psycho-educatie en literatuur.
- De video is onmisbaar als middel om de interactieketen tussen opvoeder en
kind in beeld te brengen en op microniveau te analyseren. Het grote voordeel is
dat in alle rust naar de opname gekeken kan worden met daarnaast de
mogelijkheid terug te spoelen of de beelden vertraagd af te spelen. Ouders
leren op objectieve wijze naar hun kind te kijken. De initiatieven van het kind,
soms moeilijk waarneembaar in het directe contact en de reacties erop van de
opvoeder worden in beeld gebracht. Het maakt ook de reactie van het kind op
adequate respons van de opvoeder duidelijk zichtbaar. Middels positieve
feedback kan hetgeen zichtbaar wordt nog extra benadrukt en versterkt
worden.
- Bij psycho-educatie gaat het erom de opvoeders te leren anders naar de
symptomen die het kind laat zien te kijken, waardoor een meer objectieve
interpretatie mogelijk wordt.
- De aangeboden literatuur behandelt de interactieprincipes tussen opvoeder en
kind. Omdat het een ander medium is, is het een extra ingang met toegevoegde
waarde, die de opvoeder helpt het belang van sensitiviteit en op elkaar
afgestemde communicatie te doorgronden.
4. Werkwijze in de praktijk van de hulpverlening.
De Basic Trust Methode kent een vaststaand protocol bij de behandeling van
hechtingsproblematiek.
o De behandeling begint met het telefonisch aanmeldingsgesprek (duur ca. 30
minuten). Hierin wordt, nadat de opvoeder de problematiek kort uiteen heeft gezet,
onafhankelijk van de veelheid aan problemen, het voorstel gedaan om te starten
met het opbouwen van het basisvertrouwen. Als er, nadat het basisvertrouwen
eenmaal ontwikkeld is, nog problemen zijn, wordt een zoekproces
(procesdiagnostiek) opgestart, waarbij (pas dan) nadere (psycho)diagnostiek
informatief kan zijn.
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o De opvoeders krijgen de vragenlijsten Child Behavior Check List – CBCL
(Achenbach, 1991), Globale Indicatielijst Hechting – GIH (Polderman, 2000) en
een korte anamneselijst toegestuurd om in te vullen. Deze worden besproken
tijdens een intakegesprek van 1 uur.
o Twee weken later volgt de eerste sessie, waarin een video-opname van 10 minuten
van het hele gezin wordt gemaakt in de spelkamer. Omdat de analyse van de
video-opname op microniveau gebeurt, voldoet deze gecontroleerde situatie om de
initiatieven van ouder en kind in beeld te brengen. Het is niet nodig om een
ingewikkelde opvoedingssituatie te filmen. Een dergelijke insteek zou bovendien
te veel emoties bij opvoeders op kunnen roepen, terwijl juist van belang is dat
geleerd wordt de ‘gekleurde bril’ af te zetten waardoor het mogelijk wordt meer
objectief naar het kind te kijken.
o De tweede sessie (duur ca. 1,5 uur), een week later, is een gesprek met alleen de
opvoeders, waarin de video-opname wordt besproken. Daarnaast is er aandacht
voor de ervaringen en de pijn van de opvoeders.
Deze worden uitermate serieus genomen, maar worden niet benadrukt. Meestal
kan er van uit gegaan worden dat de genoemde feiten slechts een selectie van
problemen vormen en dat het belangrijker is de aandacht te vestigen op de
krachten in het gezin.
- Het gedrag dat het kind laat zien is, in de regel, een reactie op omstandigheden
in de voorgeschiedenis, waarin de opvoeder niet in staat of in de gelegenheid
was goed af te stemmen op wat het kind nodig had. Het kan gaan om een
moeizame zwangerschap, verslaving of psychiatrische problematiek
(depressie) van de moeder, een onverwerkt verlies van de opvoeder, een
(tijdelijke) scheiding, overmatig huilen van de baby, plaatsing in een
pleeggezin of kindertehuis of andere verlieservaringen. Het kind ontwikkelt
strategieën om te overleven. Van belang is dat de opvoeders beseffen dat het
afwijzende gedrag van het kind niet gericht is tegen hen persoonlijk, maar
vooral gedomineerd wordt door de angst hen te verliezen en als poging verlies
en verdriet uit het verleden te verwerken. Een en ander vraagt specifieke
vaardigheden van opvoeders. Het ‘gewone’(‘good enough’) is niet voldoende.
- Erkenning van schuldgevoelens en het besef dat dit vooral (of ook) veel zegt
over de problematiek van het kind, kan opvoeders helpen om milder naar
zichzelf te kijken. Het benoemen van hun positieve intenties helpt de
opvoeders ruimte te creëren aan het werk te gaan.
- Om te komen tot de vaststelling van de doelen wordt vaak de ‘wondervraag’
uit de oplossinggerichte benadering van o.a. De Jong en Berg gesteld: ‘Stel dat
er vannacht een wonder gebeurt, wat is er dan veranderd als u morgenvroeg
wakker wordt?’ Meestal komen hier concrete doelen uit voort. Het scoren
ervan met een cijfer tussen 0 en 10 geeft een indicatie in hoeverre het doel
bereikt is.
- Bij de bespreking van de video wordt de opname iedere paar seconden
stilgezet. De opvoeders krijgen nadrukkelijk de kans te verwoorden wat zij
zien. Dat is een eerste aanzet tot het versterken van de sensitiviteit. De
hulpverlener geeft pas na de mening van de opvoeders haar aanvullende ideeën
bij wat zij gezien heeft in de interactie. Zij bespreekt met de ouders wat het
kind nodig lijkt te hebben. Dat wat de opvoeders al doen in het belang van het
ontwikkelen van basisvertrouwen wordt geaccentueerd. Daarna volgen gerichte
instructies die de sensitieve responsiviteit versterken.
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Er wordt geoefend aan de hand van de video-opname en de ouders krijgen een
schriftelijke toelichting mee naar huis.
o Na de tweede sessie zijn meestal nog gemiddeld 3 video-opnamen plus
nabesprekingen nodig. Ondertussen hebben de ouders een methodiek aangereikt
gekregen die hen in staat stelt hun kind te helpen met rouwen om tot dan toe
onverwerkte verlieservaringen en deze adequaat te verwerken.
o Als ouders de belangrijkste principes beheersen, wordt ter versteviging van de
resultaten een bewegingsprogramma uitgevoerd op basis van het werk van onder
andere Veronica Sherborne. Zij legt een relatie tussen de fysieke, sociale en
emotionele ontwikkeling. Tijdens de sessies met de lichaamsoefeningen is er,
binnen Basic Trust, evenredig veel aandacht voor een heel precieze afstemming op
het kind, het benoemen van de initiatieven van het kind en het geven van
onvoorwaardelijke aandacht. Dit is de basis waarop kinderen sociaal-emotioneel
een verdere inhaalslag kunnen maken.
o
Doel van de therapie: De opvoeders zijn in staat een versterkte vorm van sensitiviteit te
laten zien waardoor het kind de kans krijgt een inhaalslag te maken, het identiteitsbesef
kan groeien, een veilige hechting mogelijk wordt en de symptomen verdwijnen.
Benodigde vaardigheden van de therapeut: De hulpverlener is uitgebreid ingevoerd in het
kennisdomein van hechting en hechtingsproblematiek. Deze herkent de signalen van een
gebrek of tekort aan basisvertrouwen en kan inzicht geven in de achtergrond van de
symptomen. De hulpverlener moet in staat zijn een versterkte vorm van sensitiviteit te
hanteren naar de opvoeders toe.
Duur van de therapie: gemiddeld 8 sessies, waarvan de video-opnamen gemiddeld 10
minuten tot een half uur duren en de nabesprekingen anderhalf tot twee uur.
5. Doelgroep.
Indicatie: Kinderen en adolescenten die nog thuis wonen met hechtings-, sociaalemotionele, ontwikkelings- en/of leerproblemen (overmatig huilen, driftbuien,
contactproblemen, gespannenheid, alles in de gaten willen houden, jaloezie, geen troost
toestaan, claimend gedrag, allemansvriendjesgedrag, afwerend gedrag, slaapproblemen,
verzet, puberteitsproblemen, moeilijk samen kunnen spelen, angsten, onrust, veel ruzies,
concentratieproblemen, rouwverwerking, problemen t.g.v. scheiding. Kinderen met een
verstandelijke beperking. Kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum.
Contra-indicatie: als er buiten de opvoeding om dingen zijn die de gezinssituatie op zijn
kop zetten is het beter te wachten tot een rustiger moment. Als ouders moeite hebben met
video-opnamen.
6.

Relevante literatuur.
- Bakermans-Kranenburg, Van IJzendoorn en Juffer (2003). Attachment disorders and
disorganised attachment: Similar and Different. Attachment and Human Development,
5, 313-320.
- Bakermans-Kranenburg, Van IJzendoorn en Juffer (2005). Behavioral problems and
mental health referrals of international adoptees: A meta-analysis. The Journal of the
American Medical Association, 293, 2501-2515.
- Johanna Dekker, Marjan Hoogland, Marij Eliëns, Jaap van der Giessen. VideoInteractiebegeleiding. Bohn Stafleu Van Loghum, 2004. ISBN: 903134074X
- Peter De Jong, Insoo Kim Berg. De kracht van oplossingen. Swets & Zeitlinger, 2001.
ISBN: 9026516711
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N. Polderman (1998). Hechtingsstoornis, te beginnen bij het begin, Tijdschrift voor
Orthopedagogiek, 10, 422-433.
N. Polderman (2005). Hechting en basisvertrouwen, Opvoeders als behandelaar
(intern stuk Basic Trust).
Veronica Sherborne. Developmental Movement for Children. Worth Publishing, 2001.
ISBN: 1903269040.
P.M.A. Wels. Helpen met beelden. Bohn Stafleu Van Loghum, 2001. ISBN:
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7. Opleiding en opleidingsduur.
Nelleke Polderman verzorgt binnen de Associatie Intensieve Thuisbehandeling een postdoctorale opleiding Video Interactie Begeleiding voor hulpverleners in de jeugdzorg.
Duur ca. 1,5 jaar. Basic Trust, Bisschop Callierstraat 34, 2014 XH Haarlem. Website:
www.basictrust.com
AIT, Middenduinerweg 44, 2071 AN Santpoort-Noord. Website: www.aitnl.org

Verslavingstherapie
1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie.
Humanistische psychologie.
2. Oriëntatie van de therapievorm.
Combinatie van lichaamsgerichte therapie en gesprekstherapie.
3. Wat is verslavingstherapie?
Verslavingscounseling/therapie vanuit Humaniversity kan gezien worden als een
voorbereiding op diepgaande therapie en is erop gericht de cliënt te ondersteunen bij het
onder ogen zien van zijn moeilijkheden en behoeften. Hij leert naar zijn leven te kijken op
een realistische manier, zodat hij in staat is effectieve stappen te zetten in de richting van
verandering. Die stappen vinden plaats in de dagelijks praktijk, via emotionele expressie
en door middel van zelfonderzoek van houding en geloofssysteem.
Basisfocus:
o Zelfonderzoek naar hoe het denken werkt en wat er nodig is om het verslavende
denkpatroon te kunnen veranderen.
o Het leren uiten van gevoelens en een in contact komen met de behoefte aan liefde en
menselijke genegenheid.
o Duidelijkheid verkrijgen over wat de cliënt belangrijk vindt in zijn leven en een visie
creëren om zijn doelen te bereiken.
4. Werkwijze in de praktijk van de hulpverlening.
• Bij het intakegesprek brengt de cliënt zijn levensverhaal mee (ongeveer 3 tot 4
bladzijden). Daarin staat de ontwikkeling en het verloop van de verslaving beschreven,
therapieën die tot nog toe gedaan zijn, traumatische ervaringen in het leven en de
motivatie voor verandering op dit moment. Na deze eerste consultatie besluit de cliënt
of hij klaar is voor (individuele) behandeling. De therapie wordt vrijwillig aangegaan
en op papier bevestigd door het ondertekenen van de behandelingsovereenkomst.
• In de consultatiegesprekken die volgen wordt gewerkt aan het definiëren van de mate
van verslaving en het identificeren van de belangrijkste zaken die aangepakt moeten
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worden op zowel fysiek als psychologisch niveau. Er komt een gezondheidsplan, met
daarin voedings- en bewegingsadviezen, om de fysieke functies te optimaliseren. Om
de aandrang te verminderen krijgt de cliënt basistechnieken, gebaseerd op de
psychokineosologie, aangereikt.
• Belangrijk onderdeel van therapie is het ontwikkelen van een behandelplan volgens de
Humaniversity Verslavings Therapie, een proces in 10 stappen.
o STAP EEN: IK HEB HULP NODIG
Cliënt moet het punt bereiken waarbij hij ziet dat hij in een crisis verkeert, waarop hij
beseft: nou is het genoeg! Sociale druk en zelfinzicht ondersteunen de verslaafde zich
te realiseren dat hij hulp nodig heeft.
o STAP TWEE: IK KAN VERANDEREN
Andere verslaafden hebben deze stap genomen dus waarom jij niet? Als ik het kan,
kun jij het ook! Iedereen heeft de kracht om te veranderen. Na de fysieke ontgifting
helpt een krachtige neurologische herprogrammering de aandrang te verzachten en leer
je effectieve technieken voor psychologische omkering.
o STAP DRIE: VERANDER JE ATTITUDE NAAR ‘JA’
NEE zeggen tegen verslaving betekent JA zeggen tegen het leven. Verander de
zelfdestructieve houding! Van ontkenning en liegen, falen en zelfdestructie, naar
eerlijkheid, eigenwaarde, liefde en verantwoordelijkheid.
o STAP VIER: OMGAAN MET JE GEVOELENS
Nu kun je leren om te gaan met gevoelens van schuld en schaamte en afrekenen met
alle negativiteit die je in het verleden hebt gecreëerd.
o STAP VIJF: OVERGAVE
Verslavingen zijn een manier om emotionele pijn te onderdrukken. In deze fase leer je
pijn te vervangen door liefde. In het je openstellen voor liefde kun je op een positieve
manier relaties aangaan en menselijke kontakten creëren die voldoening geven.
o STAP ZES: ZELFHULP
Wist je dat er voor elk probleem minstens drie oplossingen zijn? In een zelfhulp
programma helpt degene met meer ervaring degene met minder ervaring in een
wederzijds leerproces. Feedback, communicatie vaardigheden, liefde en zorg zijn de
ingrediënten waar het om gaat in deze fase.
o STAP ZEVEN: NEEM VERANTWOORDELIJKHEID
Het nemen van verantwoordelijkheid voor je emoties en voor je functioneren in het
dagelijks leven helpt je om een visie voor de toekomst te creëren. Je eigenwaarde
verbetert door zaken goed te doen in je leven, in eerste instantie onder leiding van
diverse ervaren therapeuten. Om de daarbij passende vaardigheden en talenten te
ontwikkelen word je uitgedaagd een plek in te nemen in de Humaniversity
gemeenschap.
o STAP ACHT: TERUG GEVEN
In het teruggeven wat je hebt geleerd, realiseer je je hoeveel je hebt geleerd.
Zorgdrager zijn in verslavingsworkshops en het op je nemen van leidende taken in
jouw groep zijn middelen om je te confronteren met het feit dat je geen andere keuze
hebt dan te accepteren dat je een mens bent die het waard is om geliefd te worden.
o STAP NEGEN: TERUGKEER
Het nemen van de volle verantwoordelijkheid voor jezelf binnen de gemeenschap en
het uiten daarvan via je werk en je vriendschappen geeft aanknopingspunten om te
zien of je het vertrouwen waard bent.
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o STAP TIEN: MEESTERSCHAP
Gefeliciteerd, je bent de meester over je leven.
• Voor hen die meer moeite hebben om los te komen van de verslaving kan een
gedetailleerd plan voor ontwenning opgezet worden gebaseerd op ooracupunctuur
volgens het in de VS ontwikkeld NADA- protocol. (National Acupuncture Detox
Association).
Doel van de therapie: Drugs zijn waardeloos zodra iemand geleerd heeft een gelukkig
mens te zijn. (Denny Yuson-Sánchez)
Benodigde vaardigheden van de therapeut: Ervaringsdeskundigheid is een pré, enerzijds
om te kunnen fungeren als voorbeeld dat het mogelijk is los te komen van de verslaving
en anderzijds omdat het hebben doorleefd van de problematiek doet beseffen wat de ander
doormaakt.
Duur van de therapie: afhankelijk van de persoon, maar minimaal één jaar.
5. Doelgroep.
Indicatie: heroïne, cocaïne, crack, cannabis, amfetamine, ecstasy, alcohol en
nicotineverslaving en eetstoornissen.
Contra-indicatie: psychosen en dissociatieve stoornisen.
Andere voorwaarden: De therapie moet gezien worden als een aanvulling op het
behandelplan van de behandelend arts. Om medicatie af te bouwen is zijn instemming
nodig. Medische harddrugs ontgifting is niet opgenomen in de therapie.
6.

Relevante literatuur.
- Eric Berne, M.D. Games people play. Penguin Books Ltd, 1970. ISBN: 0140027688
- Daniel Casriel, M.D. Daytop. Hill & Wang, 1971. ISBN: 0809037777
- Dharmaraj A. Carrivick. Bliss Beyond Fear. Verlag Friedhelm Schrodt, 2001. ISBN:
3928256750

7. Opleiding en opleidingsduur.
Na het tien stappenplan is de ervaringsdeskundige gekwalificeerd om verder te gaan met
Verslavings Studies en toe te groeien naar Humaniversity verslavings specialist.
Humaniversity, Marion Hübner, Dr. Wiardi Beckmanlaan 4, 1931 BW Egmond aan Zee.
Tel.: 072-5064114. E-mail: clinic@humaniversity.nl Website: www.humaniversity.nl
Aanvulling: ooracupunctuurbehandelingen volgens het NADA-protocol (National
Acupuncture Detox Association), NADA-Basic 1 en 2, Deutsche Sektion e.V.,Wohlers
Allee 28, D-22767 Hamburg. Tel.:0049-40-4325451-5. E-mail: kontakt@nadaakupunktur.de
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