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VIJF THERAPEUTEN 
VER HUN VAK 
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geeft sinds acht jaar cognitieve therapie. Zij is werkzaam op het 
Johan Weyer Instituut, aan de polikliniek voor angsttherapie 
van het VU Ziekenhuis te Amsterdam. 

Wat is het uitgangspunt van cognitieve therapie? 

-----K Het uitgangspunt is gebaseerd op het idee dat gedrag 
voortkomt uit een bepaalde samenhang tussen ge 
dachten en gevoelens. Je gevoelens worden bepaald 

door de manier waarop je dingen ziet en interpreteert. Als je 
bijvoorbeeld een bepaald geluid hoort en denkt ,,Ah, daar is 
de kat", zul je niet angstig worden. Maar als je meteen denkt 
dat er een inbreker in de gang staat, word je bang en daardoor 
zal ander gedrag ontstaan. 
Cognitieve therapie gaat er vanuit dat de waarneming wordt 

gestuurd door gedachten en dat mensen zich gedragen conform 
hun interpretatie van wat zij waarnemen.' 
Gaat u er dan vanuit dat de problemen altijd bij het gedrag 
liggen? 
'Nee, het kan ook op het gebied van de gevoelens liggen. 

Dat je altijd denkt dat niemand iets van je moet hebben, dat je 
je afgewezen voelt. Als iemand je niet groet, kun je denken 
,,Die moet me niet", maar je kunt ook denken ,,Die ziet me 
niet, want hij heeft z'n bril niet op." Dan voel je je niet rot en 
afgewezen en zal je die ander een volgende ook niet ontlopen. 
Cognities (het denken) spelen altijd een grote rol, alleen ben je 
je daar niet altijd van bewust.' 
Wat is uw behandelmethode? 
'Wij werken met 'het denken' en het is de bedoeling dat je je 

bewust wordt van denkthema's, die een negatieve rol spelen in 
je leven. Vervolgens kijken we of daar schema's in te ondek 
ken zijn en we proberen die via bewustwording te veranderen. 
Door middel van het uitdagen van gedachten in een dialoog 
van vraag en antwoord - de zogenaamde Socratische dialoog 
- proberen we deze gedachten te vervangen door meer ratio 
nele gedachten. Cliénten moeten bereid zijn hun gedachten 
onder de loep te nemen. Als dat te moeilijk is, bereik je niet 
zoveel met deze therapie. 
Met simpele voorbeelden kun je al veel bereiken. Zo kun je 

iemand laten ervaren dat hij niet gek wordt als hij in paniek 
raakt, dat er nog andere mechanismen zijn die dit helpen 
voorkomen. De paniek is dan minder bedreigend en zal niet 
meer zo snel escaleren. Als hulpmiddel bij dit proces maak ik 
gebruik van ontspanningsoefeningen of juist van provocatie. 
We hebben ook gedragsexperimenten, oefeningen om als het 
ware te testen of iets klopt.' 
Wat voor cliënten behandelt u? 
'Mensen met angststoornissen, fobieën, dwanggedachten, 

depressieve en post-traumatische klachten en cliënten met een 
borderline-stoornis. Borderliners hebben een wisselend zelfbeeld 
of identiteitsmoeilijkheden en vaak verlopen relaties proble 
matisch. Zij voelen zich afgewezen en als ze het gevoel hebben 
dat het uit de hand loopt, probeer ik hierin schema's te ont 
dekken.' 
Wat is borderline precies? 
'Een borderliner is iemand met problemen in de relatie tot 

andere mensen; ze zijn onzeker en kunnen in hun relaties geen 
structuren aanbrengen. Het zijn mensen met- zoals ik dat noem 
grenzenloos gedrag, zoals suïcidaal gedrag, depressieve aan 
vallen en woede-uitbarstingen.' 
Gaat de therapie altijd via gesprekken? 
'Ja, en via oefeningen. De laatste jaren werk ik ook met 

imagery. Dat is een nieuwe techniek waarbij de cliënt zich de 
concrete beelden van een vaak voorkomende situatie voor de 
geest haalt en deze herbeleeft. Iemand die pleinvrees heeft, moet 
zich bijvoorbeeld voorstellen dat hij een plein oversteekt. 
Door die confrontatie kan hij wennen aan het angstaanjagende 
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en kunnen irrationele gedachten vervangen door· rationele 
gedachten. Ik vraag aan cliënten om gebeurtenissen te registe 
reren en bij te houden wat ze wanneer voelen en bij wie. Het 
doel daarvan is om te achterhalen op wat voor moment span 
ringen en bepaalde stemmingen zich voordoen.' 
Is cognitieve therapie een analyse om helder te leren denken? 
Nee, zo ligt het niet helemaal. Het is als het ware een zoek 

tocht die je maakt: kloppen mijn gedachten wel, zou ik de 
situatie ook anders kunnen bekijken, kan ik aan mijn proble 
men een andere interpretatie geven?' 
Het klinkt toch alsof je er wel slim voor moet zijn. 
Nee hoor, cognitieve therapie is niet gekoppeld aan intelli 

gentie en het is ook toepasbaar bij minder slimme mensen. Er 
moet wel de bereidheid en het vermogen zijn om naar jezelf te 
kijken. Wij kunnen dan ook niet iedereen helpen. Psycho 
zische en schizofrene patiënten moeten we doorverwijzen.' 
Zat is uw meest succesvolle therapie geveest? 
'De meest succesvolle is moeilijk te zeggen, maar voor mij is 

de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek het meest 
bevredigend. Deze contacten duren zo'n twee tot drie jaar, = twee keer in de week een sessie en dat is natuurlijk heel 
wat anders dan een cliënt die je maar tien keer ziet, waarna de 
behandeling is afgelopen. Het gaat bij langdurige therapie voor 
z.om de therapeutische relatie, het opbouwen van vertrouwen 
en het stapje voor stapje veranderen van gedachtenprocessen. 
l zoverre dat tenminste mogelijk is, omdat je iemand nooit 
helemaal van zijn gedachten kunt afhelpen.' 
zaarom lukt dat dan niet? 
Iemand met een dwanggedachte kun je wel leren om bijvoor 
id weer naar buiten te gaan, maar als het om persoonlijk 
eisproblematiek gaat, ligt dat niet zo eenvoudig. Je kunt 
en hooguit leren om daar anders mee om te gaan, je kunt 
adviseren mensen te zoeken die goed voor hem zijn, die een 
positieve invloed hebben, maar je kunt zijn karakter niet ver 
aderen. Dat is in het algemeen in zo'n dertig à veertig jaar 
gebouwd en dan kun je beetje bij beetje nieuwe dingen leren, 
maar een karaktertransplantatie is nu eenmaal onmogelijk.' 
Levensproblemen horen vaak bij psychische problemen. Is dat 
eer aal van deze tijd? 

'::};: d.enk dat mensen te veel moeten, dat aan iedereen heel 
ge eisen worden gesteld, maar vooral aan vrouwen. Niet 
dar ik de oude rolverdeling propageer waarbij de man werkt 
devrouw voor het gezin zorgt, maar vrouwen moeten nu 
carrière maken én voor het gezin zorgen. En van veel mannen 
wordt verwacht dat ze naast hun werk, meer aandacht aan de 
iieren besteden. Daar komt nog bij dat we ons moeten ont- 
kelen, we moeten veel lezen, muziek en cultuur bijhouden 

ook moeten we nog op vakantie. Door de grote mate van 
gheid, zijn er weinig momenten van bezinning. Dit zorgt 
-.:::r:: = negatieve ervaringen dan wanneer je je eisen lager 
usellen.' 
grieve therapie gaat ervan uit dat ik de omgeving niet kan 
emieren maar mezelf wel. Is verandering dan wel mogelijk? 

De geving verandert inderdaad niet, maar de cliënt leert 
aesmee om te gaan. Het is een langdurig proces dat 
suggeseld moet worden. Als mensen in relaties veranderen 

orbeeld minder beslag op iemand te leggen of zich 
miss. eerop te stellen, dan kan de omgeving ook veran 
r Dr gebeurt natuurlijk niet altijd en vaak is het een 
sse«rg. waarbij het belangrijk is dat je stug doorgaat 
resrmarmensen die goed voor je zijn. Je kunt nu een 
maai mreeheiemaatschappij veranderen.' 

CHRISTA 
I IT" III II» (52), psychologe, geeft al 22 jaar 
psychoanalyse. Zij is verbonden aan het Psychoanalytisch 
Instituut van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse. 
Onder de naam Anna Enquist publiceerde zij verschillende ro 
mans en gedichtenbundels. 

Wat is het uitgangspunt van de psychoanalyse? 

' 

Je probeert de persoon die bij je komt te begrijpen 
door te kijken naar zijn persoonlijke geschiedenis, 
hoe iemand geworden is tot wie hij is. Om een voor- 

beeld te noemen: als iemand bang is om in een vliegtuig te 
gaan zitten, probeer je niet die angst weg te nemen, maar je 
gaat kijken wat die angst eigenlijk betekent. Wat voor functie 
heeft die angst, waar komt die vandaan, waarom heeft iemand 
dat nodig? En hoe zat dat vroeger?' 
Anders geformuleerd: wat is uiteindelijk het doel? Wilt u dat 
iemand gelukkiger wordt? 
'Nou, 'gelukkiger worden' heb ik eigenlijk niet op mijn lijst 

je staan. Ik streef ernaar dat mensen weer in contact komen 
met hun eigen gevoel. Mensen vertellen me ook na afloop van 
een therapie dat ze zich meer zichzelf voelen. Ze laten zich 
minder beïnvloeden door mensen in hun omgeving en ze vin 
den het minder belangrijk dat ze aardig worden gevonden. 
Contact met het eigen gevoel heeft tot gevolg dat mensen zich 
harmonischer en prettiger voelen. Ze kunnen zich beter hand 
haven, hebben meer zinvolle relaties en dat brengt een hele 
hoop prettige effecten met zich mee.' 
Als ik dat zo hoor, denk ik dat een heleboel Nederlanders wel 
in analyse zouden willen. 

'Je moet er niet aan beginnen met het idee ,,Dat lijkt me wel 
wat, laat ik het maat eens proberen." Je moet er veel voor 
doen. Je klachten moeten dermate ernstig zijn dat je de moti 
vatie kunt opbrengen om je in zo'n langdurig avontuur te 
storten. Als cliënt moet je je levensproblemen als een klacht 
kunnen voelen, iets waar je onder lijdt en vervolgens moet je 
nog dé moeite nemen om naar zo'n instituut te gaan en de 
klacht als zodanig presenteren.' 
U bent psychologe, maar ik dacht altijd dat je psychiater moet 
zijn om psychoanalyse te geven? 
'Nee, het is een opleiding die je kunt doen als je psychiater 
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bent of klinisch psycholoog mer psychiatrische ervaring. Er 
zijn dus twee ingangen.' 
Bent uzelf in analyse geweest? 
'Dat hoort bij de opleiding, ja. Het is altijd griezelig om in 

analyse te gaan. Het gaat over dingen waar je het eigenlijk 
niet over wilt hebben, het is erg intensief en je investeert veel 
tijd en geld. 
Het is noodzakelijk om aan den lijve te ondervinden wat je 

een cliënt aandoet als je een analyse voorstelt. Je moet voelen 
wat je nodig hebt om zo'n therapie te doorstaan, want het is een 
extreme vorm van therapie en daar vergissen mensen zich wel 
eens in. Niet iedereen wordt zomaar op die bank gelegd. Het is 
een therapie die weinig voorkomt en het is incidenteel dat de 
indicatie voor psychoanalyse wordt gesteld. Er zijn dan ook niet 
veel psychoanalytici, een paar honderd schat ik, en dat is al jaren 
zo. Het aantal nieuwe indicaties in heel Nederland is per jaar 
slechts veertig à vijftig. Het behelst een klein stukje van het totale 
aanbod van psychotherapieën. Daarbij wordt ook wel met 
psychoanalytische methoden gewerkt, maar dat is niet de zui 
vere psychoanalyse.' 
Hoe gaat de behandeling? 

'Er is een lange intake-fase om te kijken wat de klachten 
precies zijn en of psychoanalyse wel de methode is om daar 
antwoord op te geven. Heel vaak is dat niet het geval en dan 
verwijzen we door naar een andere therapeut. Het komt ook 
voor dat mensen na zo'n' lange intake-fase afzien van therapie. 
Maar als een psychoanalyse echt nuttig is en de cliënt kan het 
aan, dan gaan we van start.' 
Hoe lang duurt een therapie? 
'Meestal duurt de analyse een paar jaar met elke werkdag 

een sessie van 45 minuten. De therapie moet dus echt nodig 
zijn, je begint er niet aan vanwege vage onlustgevoelens. Dat 

'Je weet dat de analyticus altijd op zijn stoel 
blijft zitten, je nooit een klap zal geven, nooit 
bij je op de bank komt liggen, je nooit zal 
beledigen, altijd diezelfde rustige houding heeft 
en alles wat je zegt gewoon zal bekijken' 

doe je alleen als je heel lang het gevoel hebt dat je niet tot je 
recht komt, het niet lukt om relaties aan te gaan en je het ge 
voel hebt dat het anders moet kunnen.' 
Wat voor soort cliënten heeft u? 
'Het is een groep cliënten die in de gezondheidszorg in de 

vergeethoek is geraakt. Er wordt tegenwoordig veel aandacht 
besteed aan mensen met zware psychiatrische stoornissen, 
waaronder zwervers en verslaafden, maar de gewone neurotische 
cliënt, bij wie in de emotionele ontwikkeling iets scheef is 
gegroeid, daar hoor je niet veel meer over. Dat is van oudsher 
de groep waar wij ons op richten. Als iemand psychotisch is, 
dan is hij niet stevig genoeg om in psychoanalyse te gaan.' 
Het vraagt om een mondige mens? 
'Ja, het is een verbale therapie waarbij het erom gaat in 

woorden te zeggen wat er aan de hand is; het is per definitie 
niet lichaamsgericht.' 
Hoe ziet een 'gewone neuroot' eruit? 
'Neem een denkbeeldige lijn met twee uitersten: psychotisch 

en gezond. Psychotische mensen hebben geen voeling met de 
realiteit, hebben wanen en hun realiteitstoetsing is gestoord. 
Als je meer naar de gezondheid toekruipt krijg je de border 
line-groep, mensen die soms het contact met de realiteit kwijt 

zijn, die veel moeite hebben om hun gedrag in toom te houden, 
emotionele uitspattingen kunnen hebben of agressief zijn. Als 
je dan nog meer in de richting van gezond gaat, heb je de 
neurotici. Dat zijn mensen die redelijk functioneren in de 
maatschappij, die zich aan afspraken kunnen houden, maar 
waarbij je ziet dat ze veel te geremd zijn. Ze hebben vaak de 
pressieve klachten. Het komt voor dat ze jarenlang gebukt 
gaan onder eeri gedrukte stemming waarbij de lust om iets te 
ondernemen afwezig is. Andere symptomen zijn stóornissen 
in het aangaan van relaties en steeds de verkeerde partners 
kiezen. Of terugschrikken als het er eindelijk van gaat komen. 
Ze kunnen ook verscheurd worden door schuldgevoelens of 
jaloezie, hebben een gevoel van innerlijk conflict: ,,Er zit iets 
in mij waar ik me niet overheen kan zetten." Het kan er van 
buiten heel normaal uitzien, het zijn ook meestal mensen die 
gewoon studeren of een baan hebben, maar het innerlijk is 
dan geremd of zit in de knoop." 
Hoe ziet een sessie eruit? 
'Bij een echte analytische sessie ligt de cliënt op de bank en 

de analyticus zit daarachter. Het is de bedoeling dat de cliënt 
vrijuit praat over wat er bij hem opkomt.' 
U duidt het dan, u geeft richting aan? 
'Soms gaat het over dagelijkse problemen, en dan heb je het 

daarover. De techniek van het werk is toch vrij breed en je hebt 
ook periodes dat je gewoon therapeutisch werkt, zoals je het 
ook zou doen als iemand tegenover je zit. Maar je bent over 
het algemeen toch heel terughoudend, want-het is de bedoeling 
dat de cliënt zélf ontdekt hoe zijn gedachtegang verloopt. Het 
komt ook voor dat je tien minuten samen stil bent. In al die jaren 
zitten fases. In de eerste fase gaat erom dat de cliënt zich veilig 
voelt op die bank en dat het proces op gang komt. Als het goed 
verloopt gaat de cliënt zich hechten aan de situatie met de analy 
ticus. De band die ontstaat is de 'overdracht': de cliënt herbeleeft 
in die relatie de gevoelens en conflicten die hem dwars zitten. 
Dat verhelderen is het eigenlijke werk en tegen het eind voel je 
het contact verdunnen, gaat de cliënt zich weer meer op de buiten 
wereld richten en dan volgt het proces van het afscheid nemen.' 
Hecht u zich zelf ook aan de cliënt? Het is toch een soort van 
relatie die je aangaat? 
Natuurlijk voel ik wat voor mijn cliënten. Maar je bent toch 

vooral in beslag genomen door de techniek en door de verplich 
ting om de boel van een afstandje in de gaten te houden, ook je 
eigen relatie met die cliënt. Als ik een bepaald gevoel heb over een 
cliént, dan wordt.dat door die clint geactiveerd, het vertelt mij 
iets over die cliënt. Stel dat ik mij heel erg bezorgd ga maken en 
ik ga me buiten de therapie afvragen of hij niet suïcidaal wordt. 
Dan maakt hij mij bezorgd, daar is een reden voor en dan ga 
ik nadenken over het waarom. Als ik er niet uitkom, leg ik het 
aan mijn collega's voor in een zogenaamd intervisiegesprek. 
Je gaat met zo iemand op een totaal andere manier om dan 

met mensen in je gewone sociale leven en dat is het leuke van 
de analyse. De clint voelt dat meestal ook zo. Het is de helen 
de factor Omdat de analyse strak is beschreven, durf je als 
cliënt ook alles te zeggen. Je weet dat over drie kwartier de 
analyse is afgelopen, je weet dat de analyticus altijd op zijn 
stoel blijft zitten, je nooit een klap zal geven, nooit bij je op de 
bank komt liggen, je nooit zal beledigen, altijd diezelfde rusti 
ge houding heeft en alles wat je zegt gewoon zal bekijken. Het 
is heel veilig en vertrouwd en op die manier krijg je dat ner 
gens anders in de maatschappij. Vandaar dat het zo'n goede 
manier is om jezelf te leren kennen. Je kunt agressieve fanta 
sieên kwijt of zaken waar je je vreselijk voor schaamt.' 
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Is het moeilijk om afscheid van elkaar te nemen? 
'Voor de cliënt is afscheid nemen van de analyse toch vooral 

een groeiproces dat vanzelf gaat. Ik vergelijk het met ouder 
wordende kinderen, die op een gegeven moment toch echt het 
huis uitgaan: Het is een natuurlijk proces, waarbij je ook door 
de realiteit wordt geholpen: het is voor iedereen een heel gedoe 
om elke dag naar een therapeut te gaan en het kost ook nog 
een hoop geld. Dat zijn redenen om er vaart achter te zetten.' 
Hebben psychische problemen te maken met levensomstan 
digheden? 
'De één lijdt meer onder problemen als werkloosheid, agres 

sie of verstoorde gezinsrelaties dan de ander; de een vindt een 
manier om daarmee om te gaan en de ander is totaal van de 
kaart. Dat je onder zo'n levensprobleem lijdt, heeft toch ook 
te maken met welke eigenschappen je bent toegerust en hoe je 
voorgeschiedenis is geweest. Je moet er wel' naar kijken, maar 
ik geloof niet dat de levensomstandigheden ooit een oorzaak 
kunnen zijn om een analyse te indiceren. Aan de andere kant, 
als je bijvoorbeeld kijkt naar de vroege ontwikkeling van een 
kind met gescheiden ouders, kan het kind door die levens 
omstandigheden een persoonlijkheid ontwikkelen die zo neu 
rotisch kan worden dat hij of zij later wel in analyse moet. 
Het is een samenspel van de eigen natuur en de levensloop.' 
U ziet geen verband tussen psychische problemen en de situatie 
waarin iemand verkeert? 
· 'In het algemeen bestaat er wel een verband tussen psychische 
klachten en maatschappelijke factoren. Iemand die een dier 
bare heeft verloren, zal waarschijnlijk last krijgen van een de 
pressie als de omgeving geen troost of steun biedt, en iemand 
die voortdurend last van stress heeft, kan overspannen raken. 
Maar dat wil niet zeggen dat analyse daarop het antwoord is. 

In elke maatschappelijke context zijn problemen aan te wijzen 
en in onze tijd zijn het stress en werkloosheid. Vijftig jaar ge 
leden was het wat anders, want er is altijd wel wat. Maar het 
aantal neurotici blijft gelijk. Het heeft wel wat met elkaar te 
maken, maar het één is niet de oorzaak van het andere.' 
Zou de psychische kant van de mens meer aandacht moeten 
krijgen in onze maatschappij? 
'Dat heb ik heel lang gedacht. Ik heb jaren les gegeven en 

had toen een idealistische instelling. Het leek me belangrijk 
dat mensen geïnformeerd werden over al die dingen die de 
psychologie ontdekt heeft. Bijvoorbeeld over de ontwikkelingen 
van jonge kinderen en wat je daar allemaal goed en fout aan 
kunt doen. Ik vond dat je psychologie als vak op middelbare 
scholen zou moeten onderwijzen. Hierdoor zouden al die 
stomme fouten die op latere leeftijd door volwassenen worden 
gemaakt, niet meer voorkomen. De ervaring leert echter dat 
kinderen op de middelbare school helemaal niet geïnteres 
seerd zijn in psychologie; dat komt pas later. Toch heb ik het 
idee dat er meer met onze inzichten gedaan wordt. Mensen 
weten meer over psychologie.' 
Wat is uw grootste succes als analyticus? 
'Ik denk nooit zo in termen van succes. Ik ben iedere keer 

ontzettend blij als ik een therapie afsluit met het gevoel dat er 
iets is gebeurd. Als de cliënt meer zichzelf is geworden, hij er 
wat aan heeft gehad. Maar dat voelt niet als een triomf. Nee, 
ik had zelf eerder een gevoel van succes bij het lesgeven. Ik 
heb psychologie gedoceerd aan het conservatorium. Het waren 
jonge mensen en het kostte me veel moeite om ze te motive 
ren. Jaren later kwam ik een studente tegen met een baby op 
de arm en ze vertelde me dat ze zich mijn lessen nog herinner 
de. Dat vind ik dan wel heel leuk om te horen. 

FORENS 
PSYCHO 

VAN 
(49) is sociaal psycholoog, gezins-, groeps- en 

klinisch psychotherapeut en werkzaam als leidinggevende bij 
Groot Batelaar, een open kliniek voor forensische psychothe 
rapie in Lunteren. Hij werkt acht jaar in deze therapeutische 
gemeenschap voor langgestrafte delinquenten. 

Wat is het doel van therapie aan delinquenten? 

' 

De behandeling is erop gericht dat de ze in psychólo 
gisch opzicht gezonder en sterker worden. Al onze 
32 bewoners hebben een crimineel verleden. Ze ver- 

blijven hier voor delicten die variëren van doodslag tot veel 
vuldig gepleegde diefstallen. We proberen ervoor te zorgen dat 
zij hun delicten niet herhalen en mochten ze toch terugvallen, 
dan hopen we op minder ernstige delicten.' 
Wat voor mensen komen voor behandeling in aanmerking? 
'Om een idee te geven: er zijn twaalfduizend gedetineerden in 

Nederland, waaronder achthonderd vrouwen. Slechts een klein 
gedeelte van al deze gedetineerden heeft baat bij onze psycho 
therapeutische benadering. We hebben gekozen voor de groep 
mannen van 18 tot 35 jaar. We houden er rekening mee dat we 
in de toekomst te maken krijgen met een toename van delicten bij 
vrouwen. Inmiddels zijn we aan het uitbreiden en het is mogelijk 
dat er tegen die tijd ook vrouwen worden opgenomen. De groot 
ste groep wordt gevormd door langgestrafte gedetineerden, 
met een gevangenisstraf van vier tot vijf jaar. In de laatste ander 
half jaar van hun straf kunnen ze hier een behandeling krijgen. 
Onze bewoners zijn door de reclassering of door de gevange 

nispsycholoog uitgekozen omdat ze te kennen hebben gegeven 
dat ze hun gedrag willen veranderen. Het is een speciale groep 
gedetineerden die de vrijheid van de open kliniek aan kan. Ik 
noem ze de 'betere boeven'. Ik kan afspraken met ze maken en 
ze zijn aanspreekbaar. Onze regels zijn streng: houden ze zich niet 
aan de afspraken, dan moeten ze terug naar de gevangenis.' 
Maar staat deze groep eigenlijk wel open voor psychotherapie? 
Dit is een therapeutische gemeenschap. We richten ons 

vooral op de omgang met elkaar. Veel delicten worden ge- 
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pleegd omdat men onvoldoende heeft geleerd om conflicten 
op te lossen of gevoelens te uiten. Ze kunnen het gedrag van 
anderen moeilijk inschatten en begrijpen niet wat het bij een 
ander oproept als ze agressief zijn. Ze zijn niet in staat om 

contacten op te bouwen. 
Het zijn mensen die weinig houvast hebben gekregen als 

kind, het ene moment was hun moeder aardig, het volgende 
moment had ze genoeg van dat lastige kind. Gezinnen getekend 
door veel ruzies en verlatingen. Veel bewoners waren vroeger 
slachtoffer en zijn later dader geworden. 
Met behulp van regels die veel houvast geven, proberen we 

ze hier iets te laten inhalen. In therapie gaan we na welke 
gedachten ze hadden voor het delict plaatsvond en welke 
beslissingen ze vervolgens namen. Een voorbeeld: een exhibi 
tionist zoekt altijd hetzelfde park op, bij hetzelfde weer. Hij 
realiseert zich onvoldoende dat als hij dat park opzoekt onder 
die bepaalde omstandigheden, dat hij dan het risico loopt om 
zich te exhibitioneren. Dan probeer ik hem bij te brengen- dat 
er stapjes zijn waardoor hij tot zijn daad overgaat. Ik maak 

hem duidelijk dat hij daarbij keuzes maakt die hij kan beïn 
vloeden en dat hij zelf de dwang die hem zoveel narigheid be 
zorgt, onder controle kan krijgen. 

In de kliniek behandelen we mannen die enigszins verminderd 
toerekeningsvatbaar zijn. Er is sprake van een milde stoornis 
waarbij men wel verantwoordelijk is voor het plegen van het 
delict. Ik accepteer niet dat ze de schuld van hun situatie buiten 
zichzelf gaan zoeken onder het mom van ,,Omdat anderen me 
zoveel gepest hebben, ben ik agressief geworden en heb ik ie 
mand doodgeslagen." In de behandeling leren we zo iemand 
verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gedrag. 

In deze machocultuur zeggen bewoners niet zo snel wat ze 
voelen, ze tonen aan anderen hun emoties op een agressieve 
en destructieve manier. Typisch mannelijk gedrag. Bij vrouwen 
keert de agressie zich meer tegen henzelf in de vorm van 

depressies en zelfbeschadiging. 
Machogedrag kun je zien als een manier om allerlei on 

zekerheden af te dekken. Maar voor het versterken van je 
gevoel van eigenwaarde lost het niets op en als ze dát in 

(58) is psychologe en 
orthopedagoge. Zij geeft al 32 jaar speltherapie aan kinderen. 
Ze werkt bij het ambulatorium, een polikliniek van de Faculteit 
der Sociale Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Leiden. 
Zij leidt psychologen en pedagogen op tot speltherapeut. 

Wat is het doel van speltherapie? 
Ik behandel kinderen van drie tot veertien jaar die 
piekeren over dingen die ze hebben meegemaakt en 
moeilijk kunnen verwerken. Ze zitten vaak met 

rouwverwerking, mishandeling en echtscheidingen. Objectief 
gezien hoeft dat laatste niet altijd heel erg problematisch te 
zijn, maar voor kinderen betekent het meestal het verlies van 
een van de ouders met daaromheen een hoop narigheid. Dan 
ontwikkelen zich klachten als gebrek aan zelfvertrouwen en 
problemen in de ouder/kind-relatie. 
Ouders zijn de eerst verantwoordelijken en de officiële aan 

melders en we vragen altijd of ze willen meekomen. Een gezins- 

en schoolobservatie kan onderdeel zijn van de therapie. Je 
probeert zo breed mogelijk te kijken om erachter te komen 
wat er aan de hand is. 
Als therapeut heb je twee doelen: enerzijds probeer je de 

belevingswereld van het kind te veranderen en daardoor zijn 
gedrag, anderzijds wil je de opvoedingssituatie optimaliseren. 
Je probeert het kind en de ouders tot betere 'partners' te maken. 
Als dat is gelukt, beschouw ik de therapie als afgerond.' 
Wat houdt speltherapie in? 
'Het is een aspect van kinderpsychotherapie. Tijdens de spel 

therapie spelen kinderen hun belevingen uit en komt naar 
voren waar ze mee bezig zijn. Vadertje en moedertje spelen is 
niet voor niets de absolute nummer één in de top tien van 
kinderspelletjes. 
Een kind kan nu eenmaal niet goed praten over diepe emoties. 

Taal is beperkt en beelden drukken soms net de ambivalentie 
uit die het kind gevangen houdt. Het is voor volwassenen 
vaak al moeilijk om zoiets in woorden uit te drukken, maar 
voor een kind is het nog ingewikkelder omdat het minder 
taalvaardigheid heeft. 
Kinderen zijn loyaal ten opzichte van hun ouders en in het 

dagelijks leven zijn ze van hen afhankelijk. Het is echter vaak 
moeilijk om daar direct over te praten; in het spel werk je 
meer indirect. Zo hadden we hier een meisje dat een boze 
koningin ten tonele voerde. Het was een mopperende koningin 
en de mensen om haar heen mopperden ook op die vervelende 
koningin. Th: zie dit dan als een symbolische weergave van hoe 
het meisje met haar moeder bezig is, maar daar zeg ik niks 
over. In plaats daarvan zeg ik bijvoorbeeld ~Ik geloof niet dat 
het een aardige koningin is, ik hoor iedereen op haar moppe 
ren." Zo kan een kind er beter op ingaan. 
De kinderen die wij hier krijgen, zijn dichtgeklapt en geremd 

in de communicatie. Maar bijna elk kind speelt en fantaseert 
en zo kan mer behulp van het symboliseren contact gelegd 
worden en kunnen de conflicten waarmee het kind worstelt 
naar buiten komen. Doordat wij samen met de kinderen spelen, 
wordt her gemakkelijker voor ze. De meeste therapieên duren 
een half tot een heel jaar met elke week een sessie. 
Vindt u speltherapie geschikt voor alle kinderen? 
Nee, de therapie is niet geschikt voor autistische kinderen 

en bij kinderen mer ernstige verwaarlozing in hun vroege 
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de gaten krijgen heb je al een hoop gewonnen.' 
Is de mentaliteit hier anders dan in de bajes? 
'Een van de moeilijkheden van de bewoners die lang hebben 

gezeten, is dat ze de cultuur van de bajes meenemen. Dat zie je 
terug in de onderlinge hiërarchie. Bankrovers staan hoog in de 
rangorde en zijn bijna edele misdadigers, mensen die kinderen 
seksueel hebben benaderd staan laag, evenals incestplegers. 
Het is lastig werken als men met elkaar omgaat vanuit die on 
derverdeling. We hebben de afspraak dat je het buiten je eigen 
groep niet mag hebben over andermans delicten. Dat is om de 
kwetsbaren, zoals de seksuele delictplegers, in bescherming te 
nemen.' 
Hoe ziet een dag in Groot Batelaar eruit? 
'Tussen acht en tien uur 's ochtends begint de dag met klus 

sen voor het huis. Op maandag is de nabespreking van het 
vrije weekeinde en we maken een planning voor de komende 
week. Plannen is belangrijk, het betekent vooruitzien en niet 
alleen maar reageren op onvrede. Ze krijgen groepstherapie 
en activiteitentherapie. Er is bewegingsagogiek, een soort gym- 

'Ik werk vanuit de overtuiging dat detentie 
nagenoeg niet helpt, mensen verharden alleen 
en leren van andere boeven verkeerde dingen' 

nastiek, waarbij ze tijdens het sporten leren hoe je kunt 
samenwerken in een team; solistisch bezig zijn wordt niet ge 
waardeerd. 
Elke week hebben we een Patient/Staff Meeting, met de 

bedoeling om als groep samen met het behandelingsteam te 
praten over wat er wel of niet goed gaat in de groep en in de 
kliniek. Het is een gevuld programma. Er zijn afspraken over 
wat ze maximaal mogen missen: als ze meer dan vijf procent 
van de activiteiten missen, wordt het weekendvérlof ingetrok 
ken. Als ze niet goed meedoen, te weinig tijd en energie inves 
teren in de behandeling, of de regels ernstig overtreden, dan is 
er altijd de stok achter de deur van de detentie.' 

jeugd. Verwaarloosde kinderen hebben weinig vaste grond 
onder de voeten en ze durven het niet aan om de realiteit los 
te laten. Daarom kunnen ze weigeren, te gaan spelen en daar 
hebben ze natuurlijk groot gelijk in. 

Bij kinderen met ernstige gedragsstoornissen werken we 
minder met psychotherapie. De meeste therapieën maken veel 
los en bij kinderen die de boel kort en klein slaan, is het niet 
de. bedoeling dat je dat verergert. Dan probeer je liever dat 
gedrag in te perken door structuren aan te brengen. 
Als het gaat om verwarde kinderen, kan speltherapie ze 

zelfs nog verwarder maken. Ze worden meegesleept door hun 
fantasie en dan moet je meer structurend werken, er grenzen 
in aanbrengen.' 
Fantasie, wat verstaat u daaronder? 
'Fantasie is het fundamenteel menselijke vermogen je iets 

anders te kunnen voorstellen, iets te symboliseren zonder dat 
het echt aanwezig is. Al spelend schept het kind zich een heel 
een aparte eigen wereld.' 
Wat is uw meest succesvolle therapie geweest? 
'Ik onthoud over het algemeen de therapieën die niet goed 

zijn gegaan, want daar leer ik het meeste van. De therapieën 
die goed zijn gegaan kun je uit je geheugen zetten. 
Om een voorbeeld te geven: ik heb een jongen behandeld 

die leed onder de scheiding van zijn ouders. Het was een intel 
ligent joch, een heel gevoelig kind, maar hij kon niet met de 
afwezigheid van zijn vader overweg. We vochten veel tijdens 
de therapie. In het spel was hij cowboy en liep met klapper- 

Ouders kunnen hun kinderen veel steun en 
veiligheid meegeven door op tijd grenzen te 
stellen en daarbinnen toch veel ruimte voor 
ontplooiing te geven 

pistolen rond. Hij was met zichzelf in gevecht en met mij, als 
vertegenwoordiger van mensen die hem in de steek hadden 
gelaten. Na een klein jaar had ik her idee dat we een heel eind 
op weg waren en ook zijn moeder en de school vonden dat het 
goed ging. Ik besprak met hem de mogelijkheid om de thera 
pie af te bouwen. Maar dat wilde hij nier, hij was er boos om 
en vond het niet eerlijk. Deze jongen had al verlies geleden en 
nu stond er een nieuw verlies aan re komen. 

We bespraken het wel, maar daarna ging het slechter met 
hem. Bovendien kreeg hij een nieuwe leerkracht die hem niet 
goed aanvoelde. Waarschijnlijk was hij die onderwijzer ook 
vreselijk aan het provoceren, want daar was hij wel goed in. 
We hebben de therapie toen weer hervat met één sessie per 

week. En ik heb toen met hem afgesproken dat hij zélf zou 
aangeven wanneer de tijd voor het afscheid daar was. We heb 
ben de gevechten met verdubbelde kracht weer opgenomen. 
Toen ik de therapie wilde afsluiten zat hij waarschijnlijk op 

een tussenstation: een fase dat er niet zoveel gebeurt, dat het 
goed lijkt te gaan, maar dat je nog wel verder moet. Dat had 
ik niet goed ingeschat. 
Hij is veranderd van school en kreeg een goede leerkracht, 

iemand die ziet wanneer hij bij zijn vader is geweest, die het 
ziet als het niet goed gaat en hem dan even laat betijen. Op 
een gegeven moment zei hij uit zichzelf dat de therapie afge 
bouwd kon worden. Soms moeten we leren om nóg beter naar 
het kind zelf te luisteren.' 
Is er verschil in de problematiek van nu en die in 1966, toen u 
begon? 

'Ja, toen ik begon waren de problemen dikwijls een over 
matig strenge opvoeding. Kinderen zaten klem in benauwde 
structuren. Op dit moment zijn de problemen juist vaak een 
gebrek aan structuur. Maatschappelijke opvattingen, zoals 
bijvoorbeeld een anti-autoritaire opvoeding, hebben daar zeker 
invloed op gehad. Ouders zijn onzekerder geworden en vragen 
zich meer dan vroeger af of hun manier van opvoeden goed is. 
Daarnaast zijn families uit elkaar gegroeid. Familieleden wonen 
verspreid door het land, waardoor ouders veel minder steun 
krijgen.' 
Hoe zit het met het ouderlijk gezag? 
'Dat kinderen meer vrijheid krijgen, is enerzijds een mooie 

ontwikkeling. Het democratische gezinsmodel is van deze tijd. 
Toch blijven het je ouders, en het natuurlijke gezag moet behou 
den blijven. Ouders kunnen hun kinderen veel steun en veilig 
heid meegeven door op tijd grenzen te stellen en daarbinnen 
toch veel ruimte voor ontplooiing te geven. Het zoeken naar 
een balans in de ruimte die je het kind geeft, de eigen ontwik 
keling en de aanpassing aan het grote geheel, daar gaat het 
om bij de opvoeding. Daarom is het begeleiden van de ouders 
een heel belangrijk onderdeel van elke kindertherapie.' 
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Hoe belangrijk is het weekendverlof voor hen? 
'Bij opname kijken we of ze een plek hebben om naartoe te 

gaan, ouders bijvoorbeeld of een vriendin. We betrekken deze 
mensen graag bij de behandeling. Wat de bewoners door de week 
hebben geleerd, brengen ze in het weekeinde in de praktijk. 
Ze zijn gehecht aan de vrijheid van het verlof, vooral na de 

periode van detentie die ze achter de rug hebben. Het ontnemen 
van verlof gebruiken we als middel om ervoor te zorgen dat 
iedereen de huisregels respecteert. Als we een bewoner betrap 
pen op alcoholgebruik, mag hij drie weekeinden niet weg. 
Gebeurt het nog een keer, dan moet hij hier weg. Bij gebruik 
van harddrugs of fysiek geweld worden ze door de politie op 
gehaald en gaan ie soms met handboeien om terug naar de 
gevangenis. Ik moest zelf erg wennen aan politiemensen die 
bewoners meenamen.' 
Wanneer vindt u de therapie geslaagd? 
'Voor de meeste bewoners is het belangrijk dat ze meer zelf 

vertrouwen krijgen en minder kwetsbaar zijn. Dat ze niet 
agressief reageren wanneer ze worden uitgedaagd of als ze 
zich weer in de nesten hebben gewerkt. Ook voor de recht 
bank is het belangrijk te weten dat de kans op terugval sterk is 
verminderd of nagenoeg afwezig is omdat de gedetineerde 
geleerd heeft beter om te gaan met zijn emoties. 
Wij werken hier met zogenaamde behandelcontracten. Daarin 

staan opdrachten die moeten bewerkstelligen dat ze leren op 
een gewone manier met anderen om te gaan. Ze moeten bij 
voorbeeld leren hardop te zeggen dat ze boos zijn, in plaats van 
zich in zichzelf terug te trekken en als ze verdrietig zijn moe 
ten ze dat vertellen aan een groepsgenoot die ze vertrouwen. 
Ze willen nooit meer in detentie. Ze willen een vrouw, een 

huis en een baan. Gelukkig is de arbeidsmarkt heel gunstig, ze 
komen redelijk snel aan de slag. De economie is aangetrokken 
en het maakt tegenwoordig niet meer zoveel uit of je gezeten 
hebt. Ze kiezen vaak voor de vrijere beroepen zoals vracht 
wagenchauffeur en daarvoor kunnen ze hier in het kader van 
resocialisatie een rijopleiding volgen.' 
Is er een relatie tussen maatschappelijke ontwikkelingen en de 
problematiek van de bewoners? 
'Het criminele gedrag is meestal op jonge leeftijd begonnen. 

Het waren vaak hyperactieve kinderen die op de basisschool al 
spijbelden. Ze komen uit gezinnen met weinig houvast, schei 
ding en verlating, of seksueel misbruik. Veel bewoners hebben 
problemen met drugs of alcohol, maar ze zijn niet ernstig ver 
slaafd want in dat geval kunnen wij ze niet helpen. Ze hebben 
te weinig zorg en structuur meegekregen in hun opvoeding en 
komen vaker uit de lagere sociale milieus. 
Maar we hebben hier ook kinderen van advocaten en een 

zoon van een burgemeester gehad. Bij het ontstaan van delict 
gedrag kunnen veel factoren een rol spelen. Het kan bijvoor 
beeld ook te maken hebben met onvoldoende geïntegreerd zijn 
in de samenleving. Het is een moeilijk onderwerp, in hoeverre 
maatschappelijke ontwikkelingen bepaalde delicten genereren.' 
Waarom heeft u eigenlijk voor dit werk gekozen? • 
'Ik werk vanuit de overtuiging dat detentie nagenoeg niet 

helpt, mensen verharden alleen en leren van andere boeven 
verkeerde dingen. De sociaal-gerichte behandeling is het meest 
vruchtbaar en voor de kosten hoef je het niet te laten: onze 
behandeling is even duur als een opname in de cel. 
Het fascineert me waarom iemand de maatschappelijke regels 

overtreedt. Opgegroeid in een net gewetensvol gereformeerd 
gezin, zal ik die regels nooit overtreden, hoewel ik daar wel eens 
aan gedacht heb. Maar waarom doen anderen dat wel?' 

ELATIE 
HERAPIE 

(52), psychologe en directeur van het 
bureau Bezemer & Kuiper (Advies & Training bij beleid tegen 
seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen). 
Als zelfstandig therapeute geeft ze zowel relatietherapie als 
seksuologische behandelingen. 

Wat is het uitgangspunt van relatietherapie? 
Ik leer cliënten om zonder schuldgevoel, zonder 
' schaamte, zichzelf positief uit te drukken en hun 

wensen kenbaar te maken. Dat is vrij concreet. Ik geef 
suggesties om bepaalde onderwerpen op een andere manier te 
bespreken. Dat doe ik altijd heel voorzichtig en respecrvol, want 
voordat je het weet ga je je op een rare manier met iemands 
seksualiteit bemoeien. Je kunt mensen helpen om de dingen 
anders aan elkaar duidelijk te maken, waardoor de communi 
catie helderder wordt. Ik vraag ze om thuis met deze nieuwe 
communicatieregels verder te gaan. 

Ik werk in het algemeen klachtgericht en probeer de behande 
ling zo kort mogelijk te houden. Als het om veranderingsproces 
sen gaat, betekent kortdurend meestal acht tot vijftien sessies.' 
Wat voor cliënten heeft u? 
'Tweederde van mijn cliënten heeft problemen met seks. 

Problemen bij de paren is vaak dat de gemeenschap niet lukt of 
dat een van de beide partners geen zin meer heeft, geen orgasme 
kan bereiken of afkeer van seksueel contact heeft ontwikkeld. 

Ik behandel ook vrouwen met vaginisme, een bekkenbodem 
spanning waardoor zij geen gemeenschap kunnen hebben en 
bij de minste aanraking al verkrampen. De vrouw leert zichzelf 
te ontspannen terwijl ze aan seks, aan een penis denkt of zich 
zelf aanraakt. Heeft ze een partner, dan betrekken we die erbij. 
Vaginisme is een symptoom waar veel achter kan zitten. Ik 

heb stellen die slecht met elkaar kunnen praten en waarbij de 
vrouw geen emotionele toegang tot de man heeft. Hij praat 
niet en sluit zijn gevoelswereld af. Als antwoord sluit de 
vrouw haar lichaam. Het paar komt dan voor haar vaginisme, 
maar de oplossing is niet alleen dat de vrouw haar lichaam 
moet openstellen. De man moet leren zijn emoties te uiten en 
de vrouw moet leren daarmee om te gaan. Vaginisme is in de 
meeste gevallen oplosbaar.' 
Hoe zit het dan met de manlijke tegenpool, impotentie? 
'Ik zie minder mannen, omdat veel mannen liever naar een 

mannelijke seksuoloog gaan. Maar soms willen ze juist een 
vrouw als therapeut. Ze hoeven dan niet tegenover een andere 
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man toe te geven dat ze hem niet meer omhoog kunnen krijgen. 
Vooral mannen zijn uit op zeer kortdurende behandelingen: 
liever een spuitje in de penis, dan onder ogen moeten zien dat 
het probleem tussen de oren zit. De nieuwe potentiepil uit 
Amerika, de Viagrapil, is daar ook een voorbeeld van. 
Veel mannen eisen te veel van zichzelf. Meestal is met het 

geslachtsdeel niets mis, en is faalangst en het moeten presteren de 
boosdoener. Ze putten hun lichaam jarenlang uit door over 
matig te eten, te drinken en te roken en vinden het moeilijk 
om te beseffen dat hun leefwijze iets met seks te maken heeft.' 
Komt u ook andere problemen tegen? Of gaat het altijd over 
relaties? 
'Bij de cliënten zitten veel seksuele trauma's en bij jong 

volwassen vrouwen kan dat een combinatie zijn van fysieke 
mishandeling of verwaarlozing. Dat soort afschuwelijke ge 
beurtenissen. Van je verleden kom je nooit los, het is nu een 
maal gebeurd en therapie heeft daar geen oplossing voor. Ik 
probeer duidelijk te maken dat het vroegere gedrag heel ade 
quaat, heel slim was en dat ze geen ander gedrag hadden kun 
nen ontwikkelen. Dat het hun het leven heeft gered, maar dat 
het ze nu in de wielen rijdt. Het is, nu ze volwassen zijn, onhan 
dig gedrag. Stapje voor stapje proberen we dat heel nare verle 
den naar het heden te brengen. 

Ik vind het heel sterk van mensen als ze onder ogen kunnen 
zien dat dit het gegeven is waarmee ze door moeten leven en 
dat ze hun best blijven doen om de situatie stabiel te houden. 
Ik vind de therapie geslaagd als het lijden verminderd is en 
mensen weer verder kunnen.' 
Is de relatietherapie altijd man/vrouw-gericht, of geeft u ook 
aan homoseksuele stellen therapie? 

'Ja, ik behandel ook homostellen en dan vooral lesbiennes. 
Homoseksuele mannenparen vragen minder gauw hulp en als 
ze dat wel doen, gaan ze liever naar een mannelijke therapeut, 
of ze zoeken hun weg via het COC. We kunnen wel doen alsof 
homoseksualiteit geaccepteerd is, in mijn praktijk blijkt dat niet 
altijd het geval te zijn. Ik krijg hulpvragen van mensen die een 
heteroseksueel leven lijden en toch homoseksuele gevoelens 
hebben en daar erg van in de war raken.' 
Hebben relatieproblemen altijd met seks te maken? Er zijn 
toch ook relaties zonder seks? 

'Ja, er zijn ook relaties waarin mensen geen seks hebben, of 
bijna geen seks, en daar lijden ze helemaal niet onder. De 
meesten hebben echter het gevoel dat ze seks moeten hebben, 
omdat ze anders geen echte relatie hebben. Het een is onlos 
makelijk met het ander verbonden. Ik denk dat seks door een 
heleboel mensen als een unieke pijler van hun relatie wordt er 
varen. Een goed gesprek kun je met je moeder hebben, met 
je zus en met je collega, maar seks hebben de meeste mensen 
toch alleen met hun partner en men lijdt als de seksuele relatie 
niet goed is.' 
Eén op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Wat 
ziet u daarvan in de praktijk? 
'Ik zie een verschuiving optreden, waarbij mensen steeds 

hogere eisen stellen aan hun relatie. De partners oefenen druk 
op elkaar uit en hopen dar de ander water bij de wijn doet. 
Mensen gaan op hun strepen staan, zijn minder loyaal en wil 
len niet meer iets opgeven voor de ander. Dat is het hele tijds 
beeld, daar is geen ontkomen aan. 
Als het fout gaat zoeken de meesten pijlsnel een nieuwe 

partner. Bij de grote groep van scheidende ouders, krijgt de 
vrouw de kinderen en ze gaat er financieel gigantisch op achter 
uit. Zij zoekt naar een andere partner, maar het is niet gezegd 

PSYCHOTHERAPIE IN NEDERLAND 

Wie geeft er psychotherapie? 
Psychotherapie wordt op dit moment gegeven door psychologen, psychiaters 
en anderen die na hun universitaire studie een aanvullende opleiding 
hebben gevolgd aan een van de vier RINO's (Regionale Instituten voor 
Nascholing en Opleiding) in ons land. De meeste psychotherapieën worden 
gegeven in een Riagg, daarnaast in psychiatrische klinieken en door vrij 
gevestigde psychotherapeuten en psychiaters. 

Wanneer mag iemand zich psychotherapeut noemen? 
Sinds 1 april 1998 is een registratie als psychotherapeut vereist, die ver 
strekt wordt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sociale 
Zaken (VWS). De titel psychotherapeut is daarmee een beschermde titel in 
het kader van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). 
Iemand mag wel psychotherapie geven zonder psychotherapeut te zijn. 
Iemand mag zich alleen psychotherapeut noemen als hij of zij bij VWS 
geregistreerd is. Hij of zij mag een naambordje of visitekaartje met de 
beroepsaanduiding 'psychotherapeut' voeren. 

Hoeveel psychotherapeuten zijn er in Nederland? 
Bij VWS zijn ruim 3000 therapeuten geregistreerd. Het precieze aantal is 
niet bekend, zolang de VWS registratie nog niet voltooid is (per 1novem 
ber 1998 is de registratie afgerond). Een schatting van iedereen die zich 
met psychotherapie bezighoudt (wel en niet geregistreerd) is te geven op 
grond van de leden en aspirant-leden die bij de beroepsverenigingen zijn 
aangesloten. 

GL IO/BB* Tot. 

Ned. Vereniging voor Psychotherapie 2650 2650 
Specialistische beroepsverenigingen: 
Ned. Vereniging voor Psychoanalyse 240 80 320 
Ned. Psychoanalytisch Genootschap 104 41 145 
Ned. Ver. voor Psychoanalytische Psychotherapie 239 53 292 
Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie 716 230 946 
Vereniging voor Gedragstherapie 1102 969 2071 
Ned. Vereniging voor Groeps Psychotherapie 638 322 960 
Ned. Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie 824 651 1475 
Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie 404 480 884 
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Ned. Ver. van Vrijgevestigde Psychotherapeuten 840 840 

GL = Gewone Leden, IO/BB = In Opleiding/Buitengewoon/Belangstellend. 
Van de buitengewone en belangstellende leden heeft (nog) niet iedereen 
de vereiste vooropleiding voor een VWS registratie als psychotherapeut. 
Men kan van meer dan één vereniging lid worden. 

Welke psychotherapieën bestaan er zoal? 
Psychotherapieën worden onder verschillende noemers aangeboden. De gebruik 
te namen geven niet altijd duidelijk aan of het een erkende. psychotherapie 
betreft (bijvoorbeeld gedragstherapie), een techniek die psychotherapeuten 
soms toepassen (bijvoorbeeld hypnotherapie) of een zelfbedachte naam 
voor een behandeling (bijvoorbeeld schreeuwtherapie). Men vindt in me 
dia en advertenties ook allerlei therapieën die weinig met psychotherapie 
te maken hebben. Officieel houdt men de indeling aan volgens de specia 
listische beroepsverenigingen in Nederland (zie tabel). De overkoepelende 
Vereniging voor Psychotherapie, die de beroepsverenigingen vertegen 
woordigt, geeft een cliëntenfolder uit waarin deze therapieën worden toe 
gelicht. Ook met vragen over andere therapieën kunt u bij de NVP terecht. 

Voor meer informatie, advies en brochures voor cliënten 
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), ook voor informatie 
over de acht specialistische verenigingen. Tel. 030 - 2510161 
Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (NVVP). 
Tel. 030 - 2364338 
Stichting Pandora (ma/vr van 9.00 - 13.00 uur). Tel. 020 - 6851171 
Cliëntenbond in de Geestelijke Gezondheidszorg (ma/do van 11.00 - 15.00 
uur). Tel. 030 - 2521812 
Korrelatie Gezondheidslijn (verwijst naar instanties en hulpdiensten op 
het gebied van lichamelijke en geestelijke gezondheid). Tel. 0900 - 1450 
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dat ze die altijd vindt. Hij zoekt ook naar een andere pareren 
vindt die meestal wel. Als hij jong genoeg is, of de partner is jong 
genoeg, dan vormt hij weer een nieuw gezin. In de hoop dat ze bij 
elkaar blijven, want twee keer een echtscheiding en je kinderen 
in de steek laten, gaat hem toch ook niet in de koude kleren zit 
ten. Hij zal erg zijn best doen om het anders te doen, in balans 
te blijven.' 
Betekent het dat vrouwen nu moeten leren voor zichzelf te zorgen? 
'Als ik zeg dat de loyaliteit minder wordt, bedoel ik niet te 

zeggen dat het alleen van de vrouw moet komen. Zo was het 
vroeger natuurlijk wel: zij moest toegeven, zij moest schipperen, 
zij moest voor anderen zorgen en zij moest de warmte creëren. 
Dat is niet meer zo. 
Maar je ziet dat veel vrouwen nog steeds hun baan minima- 

DE 

Mensen gaan op hun strepen staan. zijn minder 
loyaal en willen niet meer iets opgeven voor de 
ander. Dat is het hele tijdsbeeld, daar is geen 
ontkomen aan 

liseren als er kinderen komen. Door aan zulke vanzelfsprekende 
verwachtingen tegemoet te komen, rijden ze zichzelf in de 
wielen. Weg carrière, weg promotiekansen. Maar hij gaat wel 
door en gaat steeds meer verdienen. Zie het maar eens terug te 
draaien. Je krijgt het economisch gezien ook niet voor elkaar 
en dan blijft het zo dat zij moeder en huisvrouw is, met daar 
naast een parttime baan. Toch zie ik vreemd genoeg geen 
tendens van een groeiende groep kinderloze vrouwen? 

THERAPEUT 
NDERZOEKER 

[AD BERGSMA EN MIJKE VAN WIJK I 

ongeveer 
klachten in de geestelijke gezondheidszorg kan een gefundeerde be 
slissing genomen worden over welke behandeling de meeste kans van 
slagen heeft. De behandelpraktijk wordt hier echter nog steeds onvol 
doende op afgestemd. Zo bestaat er een effectieve therapie voor 
depressie, die in Nederland nauwelijks aangeboden wordt: De psycho 
therapeut en onderzoeker Paul Emmelkamp ziet veel ruimte voor ver 
betering in de zorg voor mensen met psychische stoornissen. 

Psychotherapeuten zijn door de Amerikaanse psychiater 
Fuller Torrey 'geseculariseerde priesters' genoemd, omdat zij 
de traditionele rol van de geestelijken hebben overgenomen. 
Deze typering is in het bijzonder van toepassing op Paul 
Emmelkamp, die als hoogleraar klinische psychologie aan de 
Universiteit van Amsterdam is verbonden: 'In de 'jaren zestig 
wilde ik priester worden, maar het priesterschap bleek toch niet 
mijn roeping te zijn. De wens om mensen te helpen bleef echter 
onveranderd en daarom ben ik psychologie gaan studeren.' 
Emmelkamp wilde psychotherapeut worden en maakte 

kennis met de verschillende vormen van psychotherapie, 
waarvan in de meeste gevallen niet bekend was welk effect zij 
sorteerden. 'Ik vond dat vreemd en heb toen gekozen voor de 
opleiding tot gedragstherapeut, omdat men in die richting in 
ieder geval probeerde de gevolgen van therapeutisch ingrijpen 
zo goed mogelijk in kaart te brengen.' 
De keuze voor de gedragstherapie was niet vanzelfsprekend. 

Deze therapievorm werd namelijk vooral vanuit de psycho 
analytische hoek bekritiseerd. Gedragstherapeuten zouden zich 
te eenzijdig richten op het afleren van symptomen en te weinig 
aandacht besteden aan de onderliggende oorzaken. Emmelkamp 
vindt beide kritiekpunten onterecht: 'Het is karikaturaal om 
te zeggen dat wij ons alleen bez.ig houden met symptoom 
bestrijding. Als ik bijvoorbeeld iemand behandel die de brug 
niet over durft, ga ik eersr kijken waar die angsr vandaan 
komt. Als het een zuivere angst voor open ruimten is, zal ik 
die proberen af te leren. Als de clint echter de brug niet over 
durft omdat zijn werk aan de andere kant ligt en hij bang is 
voor de chef, dan zal ik proberen hem sociale vaardigheden 
bij te brengen, zodat hij beter zijn zegje kan doen. De aanpak 
blijft klachtgericht, maar eigenlijk vind ik iedereen die dit als 
een tekortkoming opvat arrogant. Je kunt tegen iemand die 
met een agorafobie bij je komt, wel zeggen dat je je alleen met 
zijn echte probleem wilt bezighouden en lange gesprekken 
over iemands jeugd beginnen, maar de dient weet vaak zelf 
het best waar hij last van heeft. 
Emmelkamp erkent echter dar de gedragstherapeuten de 

weerstand van andere psychotherapeute oor een deel aan 
zichzelf te wijten hebben. De pioniers kozen vaak niet voor re 
delijk overleg, maar voor de polemiek. De Britse psycholoog 
Hans Eysenck kwam bijvoorbeeld in de jaren vijftig tot de 
conclusie dat de psychoanalyse nauwelijks werkte. Mensen 
die geen behandeling ondergingen, zouden soms zelfs sneller 
herstellen dan mensen die in analyse waren. Hij wees de ge 
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