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Dit boek richt de aandacht op interventies die van toepassing zijn in

een drietal modellen voor groepsbehandeling die veel voorkomen in

de GGZ: groepsdynamische, gestructureerde en psycho-educatieve

behandelgroepen. Werken met groepen is fascinerend en verrassend

maar gaat gepaard met veel vragen en twijfels. Er gebeurt in een be-

handelgroep zoveel tegelijk, dat het moeilijk kan zijn om een focus te

vinden die helpt om de juiste keuze te maken voor de leiderschaps-

stijl, de manier waarop we een voorwaardenscheppende houding aan-

nemen en groepstherapeutische factoren benutten.

En daarna komen de vele vragen op over welke interventiemogelijkhe-

den passend zijn. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat we een be-

handelgroep zo op gang brengen dat de deelnemers zelf meer het

initiatief nemen? Moeten we in de groep individuele interventies

maken of meer vertrouwen op de capaciteiten van de groep, door ons

toe te leggen op groepsinterventies? Hoe bevorderen we dat de groeps-

leden onderling hun gesprekstijd meer evenredig (ver)delen? Hoe

krijgen we vat op processen, conflicten en antitherapeutische gedra-

gingen? Wanneer is het essentieel om de groepsstructuur strak in de

hand te houden en wanneer is het beter om de ‘teugels’ van de struc-

tuur te laten vieren? Hoe bevorderen we constructieve inbreng of zelf-

onthullings- en feedbackprocessen en voorkomen we dat een behan-

delgroep te emotioneel of conflictueus wordt, ‘op hol slaat’ en dan

uiteenvalt?

Gemeenschappelijk aan alle vormen van groepen is de grote invloed

die de groepstherapeut, groepswerker, groepsleider, vaktherapeut of

teamleider met zijn interventies uitoefent op al wat er zich in een be-

handelgroep of behandelteam afspeelt. De vaardigheden van thera-

peuten die werken met groepen komen tot uiting wanneer ze weet

hebben en gebruik kunnen maken van de waaier van interventies

waarmee men in groepen constructief kan werken. Een therapeut die



uit meer alternatieven weet te kiezen om tussenbeide te komen, kan

op vele momenten een groepsbehandeling in de gewenste richting

sturen en houden.

Dit boek beoogt een bijdrage te leveren aan meer keuzemogelijkhe-

den voor groepsinterventies. Hoewel de aandacht gericht wordt op

een drietal veel voorkomende groepsmodellen, kunnen de beschreven

interventies, al of niet in aangepaste vorm, ook in andere modellen

toepasbaar zijn. Hoofdstuk 2 beschrijft drie voorbeelden vanuit drie

groepsmodellen. Deze vignetten contrasteren met het onderwerp van

dit boek, de groepsinterventies. In hoofdstuk 3 wordt uiteengezet wat

groepsinterventies inhouden, welke rollen de therapeut hiermee ver-

vult en op welke aandachtsgebieden hij zijn interventies kan richten.

In hoofdstuk 4 worden theoretische uitgangspunten voor interventies

besproken. Algemene begrippen met betrekking tot leiderschap, een

voorwaardenscheppende houding en groepstherapeutische factoren

komen daar aan bod. Tevens komen in dat hoofdstuk groepsspecifie-

ke begrippen aan de orde bij de beschrijving van de uitgangspunten

bij het interveniëren in de drie meest gangbare groepsmodellen in de

klinische praktijk. Geïllustreerd met voorbeelden komen achtereen-

volgens het (groeps)dynamische, gestructureerde en psycho-educa-

tieve model aan bod.

Hoofdstuk 5 bespreekt drie soorten praktijkindicatoren. Belangrijke

kenmerken van taken die een groepsleider te vervullen heeft worden

toegelicht, evenals de kenmerken voor een praktische toepassing van

de voorwaardenscheppende attitude. Verder komen in dit hoofdstuk

de indicatoren van de groepstherapeutische factoren aan bod, die als

belangrijke krachten in een groep zijn te benutten. Een en ander

wordt geïllustreerd met voorbeelden. De praktijk staat beschreven in

hoofdstuk 6. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de diverse

taken en interventiestijlen van de groepsleider per behandelmodel

uiteengezet. Uitgelegd wordt hoe de groepstherapeut de voorwaar-

denscheppende houding toepast en hoe hij of zij de groepstherapeu-

tische factoren optimaal benut. In hoofdstuk 7 staan handvatten, in

de vorm van een dertigtal beschreven interventies voor het werken in

een dynamisch, gestructureerd of psycho-educatief (cognitief-thera-

peutisch) groepsmodel. Naast praktijkvoorbeelden staat in overzichts-

tabellen aangegeven welke interventies algemeen toepasbaar zijn en

welke interventies specifiek voor een van de drie modellen geschikt

zijn. Ter afsluiting worden handvatten beschreven voor de samenwer-

king van en valkuilen voor co-therapeuten in groepen.

Bij de lezer kan, bijvoorbeeld in hoofdstuk 7, de indruk gewekt wor-

den dat dit katern een kookboek is waaruit voor elke groep geproto-
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colleerd valt af te leiden welke interventies in welke groep op ieder

moment toegepast kunnen worden. Echter, iedere groep is uniek en

onvoorspelbaar vanwege zijn samenstelling, doelstelling en setting.

Met de beschreven mogelijkheden om te interveniëren kan de lezer –

als groepstherapeut, groepswerker of vaktherapeut – nagaan welke

interventies hem aanspreken, en deze aanpassen aan de groepen waar

hij of zij dagelijks mee te maken heeft.

De beschreven uitgangspunten voor de taken en functies van groeps-

therapeuten of -leiders, groepsprocessen en de manieren om te inter-

veniëren die in dit katern aan de orde komen, kunnen – al of niet na

een vertaalslag – ook van belang zijn voor leiders van behandelteams

of van andersoortige groepen om meer inzicht te krijgen in groepsdy-

namiek en de impact van interveniëren.
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