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Ontmoetingen in psychotherapie

Dit boek wil een instrument zijn om andere therapeuten te inspireren, te verrijken
en te ondersteunen. Het kan dienst doen als handboek met praktijkverhalen in een
therapieopleiding. Daarnaast kan het ook een ruim publiek aanspreken van mensen
die gefascineerd zijn door de wereld van psychotherapie.

(red.)

Eerst komt de therapeutische grondhouding en de samenwerkingsrelatie als bedding
van een begeleiding aan bod. Het hoofdstuk Thema’s in Therapie portretteert hoe
mensen ertoe komen de draad van hun leven weer op te nemen bij hulpvragen als
depressie, angsten en stressklachten, zelfvertrouwen, rouw e.d. In het hoofdstuk
Specifieke Doelgroepen wordt duidelijk hoe therapie met jongeren, koppels en
gezinnen om een aparte benadering vraagt.

ERika Rau

In dit boek gunnen psychotherapeuten de lezer een kijkje in hun praktijkruimte.
Wat maken ze mee met cliënten? Wat gaat er in hen om? Waarom doen ze bepaalde
interventies of kiezen ze voor die precieze benadering? De psychotherapeuten zijn
allen opgeleid in de Interactionele Vormgeving, een vorm van integrale psychotherapie die verschillende therapeutische stromingen in interactie samenbrengt
tot een nieuw model. Daarmee sluit deze therapievorm aan bij de vernieuwingen
in psychotherapie omdat ze oog heeft voor de grotere context en voor meerdere
sporen. Aan de hand van talrijke casussen wordt de essentie van deze therapievorm
zichtbaar gemaakt. Het zijn kleurrijke en aangrijpende verhalen van oprecht zoeken
naar contact en verbinding, van soms kleine en moeizame stapjes tot grootse verwezenlijkingen. Therapeuten vertellen openhartig over hun ervaringen met cliënten
en hun angsten, verlangens en valkuilen daarbij. Na elke casus volgt een toelichting
hoe de therapeut te werk is gegaan en een tip voor de lezer.

ERika Rau

(red.)
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humanistische psychologie, de transpersoonlijke psychologie en de systeemtheorie, en
wordt gevoed door onder andere de Gestalttherapie, de cliëntgerichte gesprekstherapie,
bio-energetica, NLP, de contextuele benadering en de Jungiaanse analytische psychologie. Zo benaderen de therapeuten de cliënt vanuit vele verschillende invalshoeken. Ze
hebben kaders om zich breed te oriënteren en instrumenten om thema’s te concretiseren
of te verruimen.1

2.

De gehanteerde modellen

2.1

De I.V.-interactiedriehoek

De I.V.-interactiedriehoek is een handig kader om de interacties tussen een cliënt en
zijn omgeving in beeld te brengen. Het kader steunt op drie interactiefuncties, namelijk de wil, het handelen, het waarnemen, en hun onderlinge wisselwerking. Deze drie
functies spelen hun rol bij elke interactie, zowel in een intrapsychische als in een interpersoonlijke dynamiek. Ze bevatten alle drie het vermogen om een individu te helpen
zich te verwezenlijken-in-relatie.
R
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Figuur 1: I.V.-interactiedriehoek (Van den Bosch, B., & Vleugels, H., 2008, p. 50).
1. Meer informatie is te vinden op de website van de Educatieve Academie www.educatieve-academie.be of
in het boek Veranderende denkbeelden in de psychologie. Interactionele Vormgeving in actie (2008), Standaard
Uitgeverij.
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zelfomschrijvingen en hun samenhang met het sociale perspectief. Via een thuisopdracht, het stukslaan van een potje, wordt er iets nieuws toegevoegd en krijgt het verhaal een andere wending.

VALERIE EN HET GEBROKEN POTJE
DOOR ANN BILSEN
Valerie, 28 jaar, komt al enige tijd in therapie. Ze wil zelfzekerder worden. In de
loop van de sessies blijkt dat ze vooral last heeft van een laag zelfbeeld. Ze vindt
dat ze àlles àltijd perfect moet doen. Het genogram* heeft haar al geholpen om
haar perfectionisme te plaatsen. Ze heeft dit niet zomaar. Het is een oud patroon
dat ook bij andere vrouwen in haar familie terug te vinden is, over de verschillende generaties heen. Het was voor haar belangrijk dit te begrijpen, vooraleer
ze haar perfectionisme verder kon aanpakken.
Valerie is iemand die graag actief bezig is en zichzelf goed onder de loep neemt.
Langs de ene kant beseft ze dat haar uitgesproken perfectionisme haar dwarszit. Een ander stemmetje in haar zegt dat ze pas waardevol is als ze perfect is.
Om haar drang naar perfectie eens op een andere manier aan te pakken, vraag
ik haar als huiswerk een aardewerken pot in een plastic zak te wikkelen en de
pot kapot te slaan. Op de I.V.-interactiedriehoek werken we vanuit de lijn van
het gericht handelen, omdat deze het beste aansluit bij Valerie. Ik vraag haar
om deze handeling heel bewust te verrichten en goed stil te blijven staan bij
wat er allemaal naar boven komt als ze hiermee bezig is. De volgende stap is
het opnieuw aan elkaar lijmen van de potscherven. Ook hierbij vraag ik haar
aandachtig te voelen en te ervaren wat er gebeurt wanneer ze met het lijmwerk
bezig is. Ik zie haar verwonderd kijken als ik de opdracht uitleg.
T: “Wat vind je van deze opdracht?”
C: “Ik vind het maar vreemd. En ik zie er ook het nut niet van in... maar ik wil het
wel proberen.”
In de volgende sessie heeft ze een gelijmde pot bij. Het kapotslaan van de pot en
het weer aan elkaar lijmen van de scherven heeft veel bij haar teweeggebracht.
Ze had een heel gaaf potje uitgezocht om kapot te slaan. Dat kapotslaan op zich
was al erg moeilijk voor haar. Want ‘zoiets doe je niet, dat zou zonde zijn’. Maar
omdat ze zich geëngageerd had om deze opdracht uit te voeren, had ze de pot
voorzichtig aan scherven geslagen. Dat opnieuw aan elkaar lijmen van de scherven ging ze wel even snel doen. Maar dat viel erg tegen. Ze had er echt haar tijd
voor nodig gehad om alles zo juist mogelijk in elkaar te passen. Voor enkele
kleinere stukjes kon ze zelfs geen plaats meer vinden. In eerste instantie frustreerde het haar dat ze het potje niet kon terugbrengen naar zijn oorspronkelijke
staat. Maar na verloop van tijd begon ze te voelen dat ze iets heel nieuws aan het
creëren was. Geen gaaf stuk, maar iets origineels, iets gerimpeld en doorleefd.
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De therapeut vraagt de cliënt comfortabel plaats te nemen, te aarden en contact te
maken met de omgeving en de ademhaling. Daarna richt de therapeut de aandacht
naar de fysieke gewaarwordingen op plaatsen op het hele lichaam. De therapeut vraagt
de cliënt om met open aandacht naar deze plaats te gaan en te kijken en te voelen. Het
gaat om het ervaren en niet om iets te doen of te bekomen. Er kan voor een bepaalde
volgorde gekozen worden, maar het hoeft niet echt.
De therapeut leidt de aandacht van de cliënt en stelt de cliënt gerust wanneer de
aandacht zou afdwalen of wanneer hij aan het denken gaat. Hij brengt de aandacht
telkens vanuit een mildheid terug naar het hier en nu.
Zie ook: Maex, E. (2006). Mindfulness. In de maalstroom van je leven. Tielt: Lannoo.

Dramadriehoek
De dramadriehoek is een concept van de Transactionele Analyse.
De therapeut nodigt de cliënt uit om zich in te leven in drie rollen: redder, slachtoffer en dader. Dat kan middels stoelenwerk. De cliënt doorvoelt de rol en proeft hoe het
is om de energie van deze subpersoonlijkheden toe te laten.

Familie-opstelling met poppetjes
Bij een familie-opstelling met poppetjes (Duplo, Playmobil, dieren of archetypische
figuren) krijgt de therapeut op korte tijd veel informatie over het gezin en de onderlinge relaties en verstrikkingen. Het is meestal een ingrijpend gebeuren voor de cliënt.
Men gebruikt deze werkvorm als er een goede werkrelatie is opgebouwd.
Concreet:
Vraag de cliënt eerst een popje voor zichzelf te kiezen. Welk popje roept hem? Welk
popje past in zijn gevoel het best bij hem? De cliënt zet het popje neer op een tafel.
Nadien kiest de cliënt popjes voor de andere gezinsleden.
Er wordt niet gevraagd waarom een cliënt een popje kiest. Soms zegt de cliënt
het zelf. Soms wordt het niet verwoord. De therapeut observeert met een open blik,
zonder te oordelen of veroordelen. De opstelling wordt geëxploreerd. Mogelijke
vragen zijn: Wat gebeurt er bij jou als je naar deze opstelling kijkt? Staan jullie in
jullie gezin ook zo ten opzichte van elkaar? Wat doet dit met jou als ik dit popje
aanduid?
De cliënt doorvoelt wat er gebeurt wanneer hij kijkt naar de popjes die op een
bepaalde manier geplaatst zijn.
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voelen (zowel lichaamssensaties, als gevoelens) en het handelen. Dit opsommen wordt
vaak als thuisopdracht meegegeven en in een volgende sessie besproken.
Voorbeeld 1
De therapeut vraagt de cliënt om een afgesproken aantal keren per dag, of bij een bijzondere gebeurtenis, stil te staan bij volgende vragen: Wat gebeurt er? Wat denk ik?
Wat voel ik lichamelijk? Wat voel ik gevoelsmatig? Wat doe ik? Wat wens ik?
Deze antwoorden worden op een registratieformulier aangebracht en de volgende
sessie besproken.
Gebeurtenis
positief of
negatief

Wat denk
ik?

Wat voel ik?
lichaam

Wat voel ik?
emotioneel

Wat doe ik?

Wat wens
ik op dat
moment?

Voorbeeld 2
De therapeut vraagt de cliënt om per week zijn klacht (bijvoorbeeld paniekaanvallen,
slaapproblemen, stress...) te registeren en te noteren op een grafiek, zoals op het voorbeeld hieronder.
maandag
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De cliënt registreert de klacht als volgt:
1 = geen klacht
5 = sterke klacht
De overige gradaties komen tussen deze uiterste cijfers in. Het resultaat is een
klachtgrafiek. De cliënt maakt dit op voor elke dag van de week.

