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In emotiegerichte therapie worden emoties gezien als drijvende kracht in ons leven. 
Uitgangspunt is dat inzicht in emoties niet alleen de acceptatie, expressie en regu-
latie van emoties bij cliënten bevordert, maar uiteindelijk ook leidt tot het bereiken 
van blijvende therapeutische verandering.

Hoewel emotiegerichte therapie (eft) al enige tijd aan een serieuze opmars bezig is, 
zijn er nog maar weinig Nederlandstalige boeken over deze effectieve benadering 
voor handen.

Daar komt met het prachtige boek Emotiegerichte therapie in de praktijk van Leslie 
Greenberg eindelijk verandering in. In deze praktische introductie legt Greenberg 
uit wat de emotietheorie inhoudt en wat de therapeutische toepassing ervan betekent 
voor de cliënt. Om cliënten bewust te maken van hun emotionele belevingen, staat 
de therapeut verschillende technieken tot de beschikking. In heldere bewoordingen 
beschrijft Greenberg interventies als evocatieve ontvouwing, focusing en twee-
stoelendialogen. Bovendien illustreert hij ook steeds de klinische toepasbaarheid 
en bespreekt hij onderzoeken die de effectiviteit onderschrijven.

Het werk van Leslie Greenberg over emotiegerichte therapie is een van de belang-
rijkste bijdragen aan de psychotherapie van de afgelopen jaren. 
Marvin Goldfried

Dit boek kan als de apotheose van deze nieuwe benadering in (cliëntgerichte) 
psychotherapie beschouwd worden.
Roelf Jan Takens

Emotiegerichte therapie in de praktijk is een toegankelijk handboek voor zowel 
professionals als opleidingen. Het is een vertaling van een uitgave in de gerenom-
meerde serie Theories of Psychotherapy van de apa.
 
Leslie Greenberg is een wereldwijd bekende autoriteit op het gebied van emoties in 
psychotherapie en een van de grondleggers van eft. Hij is hoogleraar psychologie 
aan de York University in Toronto en directeur van het York University Psychothe-
rapy Research Center. 
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Voorwoord 
bij de Nederlandse vertaling

Een geschikter moment om deze vertaling van het boek van Les Greenberg
over Emotiegerichte therapie op de markt te brengen, had de uitgever nauwe-
lijks kunnen bedenken. De Emotion-Focused Therapy (EFT) maakt namelijk de
laatste jaren enorme furore. 

In Nederland is dat tot op heden met name het geval voor de Emotionally
Focused Therapy, een systeemvariant van de EFT, zoals geïntroduceerd door
Sue Johnson in Veilig verbinden (2010). Deze loot is in ons land inmiddels wijd-
verbreid en verschilt in naamgeving nauwelijks van de stamhouder, terwijl
de afkorting EFT zelfs dezelfde is. Johnson en Greenberg werkten eertijds
nauw samen en publiceerden hun eerste artikel over EFT voor partners in
1985 (Johnson & Greenberg, 1985). Beiden zijn daarna hun eigen weg gegaan,
waarbij Sue Johnson zich vooral liet inspireren door de hechtingstheorie
(Johnson, 2004). Les Greenberg legde zich toe op een nadere uitwerking van
het theoretische kader over emoties en nam dat (steeds meer) als uitgangs-
punt voor zijn (individuele) therapieën. 

In dit boek legt hij eerst uit hoe hij daartoe gekomen is (hoofdstuk 2) en
vervolgens wat die emotietheorie inhoudt (hoofdstuk 3). Voor de therapeu -
tische toepassing ervan (hoofdstuk 4) impliceert het dat de cliënt zich om te
beginnen bewust moet worden van zijn emotionele belevingen. De opgave
voor de therapeut is de cliënt bij dit toenaderingsproces te helpen. Dat kan hij
onder andere doen door de cliënt uit te nodigen op een recente, belangrijke
gebeurtenis in te gaan om vervolgens bij de meest saillante momenten ervan
stil te staan en de daarbij opkomende belevingen op zich in te laten werken
(evocatieve ontvouwing). Een andere weg daartoe is focusing, een binnen de
cliëntgerichte psychotherapie bekende methode (Gendlin, 1969, 1996) om
vage gevoelens via een lichamelijke gevoelde beleving (de felt sense) nader te
exploreren en van betekenis te voorzien. Naast deze al langer bestaande
cliëntgerichte methoden introduceerde Greenberg enkele ‘technieken’ uit
de Gestalttherapie, zoals het voeren van twee-stoelendialogen. Ook daarmee
kan een cliënt geholpen worden bij het toegang krijgen tot zijn tot dan toe
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‘onbewuste’, of beter gezegd ‘onbesefte’ gevoelens. Maar daar kan niet mee
worden volstaan. Na de arousal van de emotie(s) is een volgende stap in de the-
rapie het exploreren van de beleving om er nieuwe betekenis aan te geven
en/of het in te wisselen voor een ander, beter bij de situatie passend gevoel.
Daarbij is het adagium van Greenberg: ‘veranderen van emoties door emoties’.

Hoe dat gaat leest u in dit boek. U kunt dan ook lezen dat dit hele proces
van emotionele veranderingen respectievelijk het reguleren van emoties,
ingebed is in een faciliterende therapeutische relatie, zoals we die kennen uit
de traditionele cliëntgerichte psychotherapie en waarbij een empathische,
oprechte en accepterende opstelling van de therapeut van cruciaal belang
geacht wordt. 

De in dit boek geschetste therapeutische benadering van Greenberg is in
zoverre niet nieuw, dat hij er (met anderen) al eerder over publiceerde. In
1993 beschreef hij het, samen met Laura Rice en Robert Elliott, voor het eerst
als een proces-experiëntiële vorm van psychotherapie (Facilitating Emotional
Change). Elliott et al. gaven er in een volgend boek in 1994 een nadere uitwer-
king aan (Learning Emotion-Focused Therapy: The process-experiential approach to
change). Het boek dat nu voor u ligt kan als apotheose van deze nieuwe bena-
dering in (cliëntgerichte) psychotherapie beschouwd worden. Het bevat niet
alleen een korte heldere beschrijving van de therapeutische methode(n) en de
theoretische achtergronden daarvan, maar ook een overzicht van mogelijke
toepassingsgebieden en het onderzoek daarover (hoofdstuk 5). Voor een aan-
tal toepassingsgebieden blijkt reeds voldoende empirisch bewijs gevonden
voor het effect van de therapie, zodat gesproken kan worden van een evidence-
based behandeling. Een verdere implementatie van Emotion-focused Therapy in
de praktijk lijkt dan ook voor de hand te liggen (hoofdstuk 6). Dit boek zal
daar zeker aan bij gaan dragen. 

Ik beveel het van harte aan, zowel aan reeds praktiserende psychothera-
peuten, als aan hen die daarvoor in opleiding zijn. 

Dr. Roelf Jan Takens, klinisch psycholoog-psychotherapeut
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Woord vooraf

Sommige mensen zullen beweren dat in de hedendaagse klinische psychothe-
rapiepraktijk bewezen effectieve interventies en uitkomsten belangrijker zijn
geworden dan theorie. Dat zou kunnen. Wij willen in dit boek echter geen
aandacht besteden aan deze controverse. We zijn ons ervan bewust dat psy-
chotherapeuten voor de ene of de andere theorie kiezen en op basis daarvan
hun praktijk beoefenen, omdat ze door tientallen jaren ervaring en op grond
van goede bewijzen weten dat als je een goede psychotherapeutische theorie
hebt, dat tot meer succes bij de therapie leidt. Toch kan de rol die de theorie
in het hulpverleningsproces speelt, moeilijk uit te leggen zijn. Het volgende
verhaal over het oplossen van problemen helpt om aan te tonen hoe belang-
rijk theorie is:

Aesopos vertelt een fabel over de zon en de wind, die een wedstrijd hielden wie het
machtigst was. Van hoog boven de aarde zagen ze een man op straat lopen. De wind
zei dat hij erom wilde wedden dat hij de jas van die man uit kon krijgen en dat de
zon dat niet kon. De zon nam de weddenschap aan. De wind blies en de man hield
zijn jas stevig vast. Hoe harder hij blies, hoe steviger de man zijn jas vasthield. Toen
zei de zon dat het nu zijn beurt was. Hij stak al zijn energie in het maken van warme
zonnestralen en algauw deed de man zijn jas uit.

Wat heeft een wedstrijd tussen de zon en de wind om de jas van een man uit
te krijgen te maken met psychotherapietheorieën? Volgens ons laat dit
bedrieglijk simpele verhaal zien hoe belangrijk theorie is als voorbereiding
op elke effectieve interventie, en dus ook voor een gunstig resultaat. Zonder
theorie als leidraad lopen we kans de symptomen te behandelen zonder de
rol van het individu te begrijpen. Of misschien roepen we wel een machts-
strijd met onze cliënten op en begrijpen we niet dat indirecte manieren om
te helpen (zonneschijn) soms net zo effectief, zo niet effectiever zijn dan
directe (de wind). Als we geen theorie hebben, kunnen we de grondgedachte
van de behandeling uit het oog verliezen. Dan kunnen we bijvoorbeeld ver-
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strikt raken in sociale correctheid en willen we niet iets doen wat te eenvou-
dig lijkt.

Maar wat is theorie precies? De APA Dictionary of Psychology (van de Ameri-
can Psychological Association) definieert theorie als een ‘principe of een ver-
zameling met elkaar samenhangende principes waarvan wordt beweerd dat
ze een aantal met elkaar samenhangende fenomenen verklaren of voorspel-
len’. In de psychotherapie is een theorie een reeks principes die wordt
gebruikt om de menselijke gedachten en het menselijk gedrag te verklaren,
inclusief de oorzaak van waarom mensen veranderen. In de praktijk stel je
met een theorie de doelen van de therapie op en specificeer je hoe ze bereikt
moeten worden. Haley (2007) beweert dat een theorie voor psychotherapie zo
eenvoudig moet zijn dat de gemiddelde therapeut haar kan begrijpen, maar
tegelijkertijd zoveel moet bevatten dat je er een grote hoeveelheid mogelijke
gebeurtenissen mee kunt verklaren. Bovendien stimuleert de theorie maatre-
gelen om succesvolle resultaten te bereiken, terwijl ze bij zowel therapeut als
cliënt de hoop wekt dat herstel mogelijk is.

De theorie is het kompas waarmee psychotherapeuten door het uitge-
strekte gebied van de klinische praktijk kunnen navigeren. Net als navigatie-
instrumenten in de loop van de tijd zijn aangepast aan ons denkniveau en aan
steeds grotere gebieden om te verkennen, zijn ook theorieën voor psycho -
therapie in de loop van de geschiedenis veranderd. De verschillende theorie-
scholen worden meestal aangeduid als ‘stromingen’. De eerste stroming
bestond uit de psychodynamische theorieën (zoals de adleriaanse en psycho-
analytische), de tweede stroming uit de leertheorieën (zoals gedrags- en
cognitieve gedragstheorie), de derde stroming uit humanistische theorieën
(cliëntgerichte, Gestalt- en existentiële theorie), de vierde stroming uit femi-
nistische en multiculturele theorieën, en de vijfde uit postmoderne en con-
structivistische theorieën. In veel opzichten geven deze theorieën weer hoe
de psychotherapie zich heeft aangepast aan en heeft gereageerd op ver -
anderingen in psychologie, de samenleving en de epistemologie, en ook aan
veranderingen in de aard van de psychotherapie zelf. Psychotherapie en de
theorieën die eraan ten grondslag liggen, zijn dynamisch en responsief. De
grote variëteit aan theorieën laat bovendien zien op hoeveel verschillende
manieren je je een beeld kunt vormen van hetzelfde menselijk gedrag (Frew
& Spiegler, 2008).

Met emotiegerichte therapie (in het Engels Emotion-Focused Therapy, we zullen
hier verder de afkorting EFT gebruiken) willen we bepleiten dat emotionele
verandering noodzakelijk is voor een blijvende verandering in de groei en het
welzijn van cliënten. De wortels van EFT liggen in de humanistische theorieën
van psychotherapie. Bij EFT wordt geput uit kennis van die theorieën over het
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effect van emotionele expressie. EFT stelt dat het adaptieve potentieel van
emoties cruciaal is om zinvolle psychologische verandering te veroorzaken.
In dit boek volgt Leslie Greenberg, medegrondlegger van EFT, de ontwikkeling
van het model en laat hij zien hoe zowel de expressie van emoties als het ont-
wikkelen van positieve emoties tot herstel leidt. De vele strategieën waarmee
je cliënten emoties kunt helpen accepteren, uitdrukken, reguleren, begrijpen
en veranderen worden in deze op empirie gebaseerde benadering uitgelegd.

Jon Carlson en Matt Englar-Carlson

Woord vooraf • 11
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1 Inleiding

Zonder emotie is kennis niet mogelijk. We zijn ons misschien bewust van

een waarheid, maar pas als we haar kracht hebben gevoeld, hebben we

haar eigen gemaakt. Aan het cognitieve van de hersenen moet de beleving

van de ziel worden toegevoegd.

Arnold Bennett

Emotiegerichte therapie (in het Engels Emotion-Focused Therapy of EFT) kan worden
gedefinieerd als de therapiebeoefening die het begrijpen van emoties bij psy-
chotherapeutische veranderingen centraal stelt. EFT is gebaseerd op een inten-
sieve, zorgvuldige analyse van de betekenissen van emoties die bij de persoon-
lijke beleving en verandering in psychotherapie een rol spelen. Door zich
hierop te richten kunnen zowel de therapeut als de cliënt strategieën inzet-
ten die het bewustzijn, de acceptatie, de expressie, het benutten, de regulatie
en de transformatie van emotie bevorderen, naast de correctieve emotionele
beleving met de therapeut. De doelen van EFT zijn het versterken van het zelf,
het reguleren van affect en het creëren van nieuwe betekenissen.

KERNCONCEPTEN

EFT is een neohumanistische, experiëntiële benadering van therapie, geherfor -
muleerd in termen van de moderne emotietheorie en affectieve neuroweten -
schappen. Ze is voortgekomen uit humanistisch-fenomenologische therapie -
theorieën (Perls, Hefferline & Goodman, 1951; Rogers, 1957), emotie- en
cognitietheorie, en neurobiologische, psychodynamische en systeemtheorieën
(Damasio, 1999; Frijda, 1986; J. Pascual-Leone, 1987, 1988; Thelen & Smith, 1994;
Weakland & Watzlawick, 1979).

EFT werd tientallen jaren geleden voor het eerst geformuleerd als een bena-
dering ten aanzien van de wijze waarop mensen in de verschillende fasen van
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de psychotherapie veranderen (Rice & Greenberg, 1984). Daarna is EFT uitge-
groeid tot een volledige theorie van het menselijke doen en laten, die ervan
uitgaat dat emotionele verandering cruciaal is voor blijvende verandering. EFT
is gebaseerd op de idee dat de traditionele psychotherapie te veel nadruk heeft
gelegd op bewust begrijpen, op cognitieve en gedragsverandering, waarbij de
centrale, fundamentele rol van emotionele verandering in deze processen is
verwaarloosd. Hoewel niet ontkend wordt dat betekenis en gedragsverande-
ring creëren ook belangrijk is, wordt bij EFT de nadruk gelegd op het belang
van het bewust worden, de acceptatie en het begrijpen van emoties; de licha-
melijke beleving van emoties in therapie; en het belang van veranderende
emoties bij het bevorderen van psychotherapeutische verandering.

EFT stelt dat emoties van nature de mogelijkheid hebben om, eenmaal
geactiveerd, cliënten terug te voeren naar hun ongewenste zelfbelevingen om
vervolgens problematische emotionele reacties en interacties te veranderen.
Deze visie, dat emoties in wezen een aangeboren adaptief systeem vormen dat
zich heeft ontwikkeld om mensen te helpen te overleven en zich goed te voe-
len, heeft uitgebreide empirische ondersteuning verworven. Emoties houden
verband met onze meest essentiële behoeften (Frijda, 1986). Ze waarschuwen
ons snel voor situaties die belangrijk zijn voor ons welbevinden, geven ons
informatie over wat goed en slecht voor ons is door te beoordelen of er aan
onze behoeften wordt voldaan. Daarnaast bereiden ze ons voor op en sturen
ze ons aan in belangrijke situaties, zodat we in actie kunnen komen om in onze
behoeften te voorzien. EFT ziet het individu als fundamenteel affectief van aard.
Emotie zet een basaal verwerkingsmechanisme in werking (Greenberg, 2002;
Le Doux, 1996) – bij angst is deze gericht op het detecteren van gevaar, ver-
driet informeert ons over een verlies, en woede dat er sprake is van een grens
die overschreden wordt. Emoties zijn bovendien ons primaire communicatie-
systeem: ze geven snel onze bedoelingen aan en door ze uit te drukken wor-
den anderen erdoor geraakt. Als onze primaire betekenis-, communicatie- en
actie-oriëntatiesystemen bepalen emoties voor een groot deel wie we zijn. EFT
is niet gebaseerd op ‘Ik denk, dus ik ben’, maar op het principe ‘Ik voel, dus
ik ben’, en stelt dat we eerst voelen, daarna denken, en dat we vaak alleen
denken omdát we voelen. Emotionele verandering wordt daarom gezien als
de sleutel tot blijvende cognitieve en gedragsveranderingen.

In EFT worden cliënten geholpen beter te onderkennen welke emoties ze
hebben, ze beter te beleven, te accepteren, te onderzoeken, te begrijpen, te
veranderen en er flexibel mee om te gaan. Dat heeft tot gevolg dat cliënten
gemakkelijker toegang krijgen tot belangrijke informatie en betekenissen die
emoties voor henzelf en hun wereld hebben. Daarnaast leert het hen die
informatie beter te gebruiken om energiek en flexibel te leven. Ook worden
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cliënten in de therapie aangemoedigd om emoties waar ze bang voor zijn
onder ogen te zien zodat ze deze kunnen verwerken en veranderen. Een
belangrijke vooronderstelling voor interventies in EFT is dat transformatie
alleen mogelijk is wanneer individuen zichzelf accepteren zoals ze zijn. EFT is
een benadering die is ontwikkeld om cliënten te helpen zich bewust te wor-
den en productief gebruik te maken van hun emoties.

EFT groeide voort uit, en was een reactie op, een te grote aandacht voor
cognitie en gedrag in de westerse psychotherapie. Het is gemakkelijker om je
op cognities te richten dan op impliciete emoties, omdat ze gemakkelijker
toegankelijk zijn voor het bewustzijn. Bovendien is het gemakkelijker om
gedrag te veranderen dan automatische emotionele reacties, omdat gedrag
toegankelijker is voor gerichte controle. Emoties oefenen echter een belang-
rijke invloed uit op zowel cognities als gedrag. EFT probeert de focus te verleg-
gen door de cruciale rol van het beleven van zowel aangepaste als onaange-
paste emoties bij therapeutische verandering te benadrukken.

Een essentieel kenmerk van de EFT-praktijk is dat men onderscheid maakt
tussen conceptuele en experiëntiële kennis, en stelt dat de wijsheid van men-
sen uit meer bestaat dan alleen hun verstandelijke vermogens. In een erva-
rend organisme wordt het bewustzijn als het topje van de piramide van niet-
bewust organismisch functioneren gezien. Experimenten in geleide fantasie
worden gebruikt om de aandacht te richten op tot nog toe niet onder woor-
den gebrachte emotionele belevingen, om deze nog levendiger en intensiever
te maken en in het bewustzijn te symboliseren. In therapie wordt er op emo-
tie gefocust als een intuïtieve beleving, en deze wordt geaccepteerd. Boven-
dien wordt er direct mee gewerkt om emotionele verandering te bevorderen.
Het uitdrukken van emoties in verhalen als een manier om bij het zelf en
anderen te zijn, geeft ons vervolgens onze levensverhalen (Angus & Greenberg,
in druk).

Bij deze benadering is het erg belangrijk om cliënten te helpen te onder-
scheiden wanneer ze adaptieve emoties als leidraad moeten gebruiken en zich
er door laten beïnvloeden, wanneer ze onaangepaste emoties moeten verande-
ren en wanneer ze overweldigende emoties moeten reguleren. Een belangrijk
principe van therapie is dat cliënten emoties moeten ervaren om iets te weten
te komen en erdoor geraakt te worden, respectievelijk haar vatbaar te maken
voor verandering. Cliënten veranderen hun emoties niet zomaar door erover
te praten, door te begrijpen waar ze vandaan komen, of door hun opvattingen
te veranderen; emoties worden pas veranderd nadat ze worden geaccepteerd
en ervaren, nadat er andere emoties tegenovergesteld worden waardoor ze ver-
anderd kunnen worden, en erover nagedacht wordt zodat nieuwe verhalende
betekenissen kunnen worden gecreëerd (Greenberg, 2002).

Inleiding • 15
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