Gestructureerde psychodynamische groepstherapie
Maud Clijsen *

Inhoud
1.
1.1.
1.2.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4
5.

Inleiding
Theoretisch referentiekader
Overzicht van de bijdrage
Groepsgedragstherapie
Gestructureerde psychodynamische groepsgedragstherapie (GPG)
Hanteren en bevorderen van groepsdynamiek
Rollenspel
Keuze van problemen en protagonist
Exploratie van het probleem
Sharing
Modeling
Keuze van veranderingsdoelen
Oefenen van nieuw gedrag
Aanvullende beschouwing
Gedragstekort of neurotische conflict
Bewerking van de afweer
Verschillen tussen GPG en psychodrama (PD)
Beïnvloeding van cognities in GPG
Indicatiestelling
Literatuur
Bijlage

* Drs. M.J.Clijsen is gedragstherapeut/psychoanalyticus, opleider en leertherapeut van de Vereniging
voor Gedragtherapie

Samenvatting
In deze bijdrage probeer ik een werkwijze te beschrijven waarin het basisdoel van psychodynamische
psychotherapie (bewust maken van afgeweerde gevoelens) wordt gecombineerd met een klassieke
vorm van groepsgedragstherapie. Mede aan de hand van een concreet voorbeeld laat ik zien hoe aan
de hand van verschillende lagen van de persoonlijkheid kan worden aangesloten en veranderingen
kunnen worden gerealiseerd.
Terwijl met een hoofdpersoon wordt gewerkt op het ene niveau (bijvoorbeeld het voelen van de
betekenis van de primaire relaties en het rouwen om hetgeen men niet gekregen heeft) kunnen de andere groepsleden via identificatie met de protagonist met hun eigen afgeweerde gevoelens in contact
komen, en gaan herkenen op welke wijze zij hun gevoelens afweren. Er kan een desensitisatie voor
het voelen van verdriet en boosheid plaatsvinden. Tijdens de “modeling” en “behavior rehearsal”
vindt een herstructurering van de afweer plaats, doordat zij kunnen experimenteren met het ervaren
en uitdrukken van gevoelens. Door deze ervaring verandert het beeld dat zij van zichzelf hebben en
van hoe zij denken waargenomen te worden door hun omgeving.

Gestructureerde psychodynamische groepstherapie
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1. Inleiding
In 1975 verscheen in het Tijdschrift voor Psychotherapie het artikel “Een gestructureerde vorm van
psychotherapie in groepen”(Clijsen e.a., 1975). In de vorm van groepstherapie combineerden de auteurs technieken die gericht zijn op het leren van nieuw gedrag, met inzichtgevende methoden. Zij
waren opzoek naar een flexibele therapievorm waarin de mogelijkheden van cliënten optimaal konden worden benut. De technieken werden ontleend aan groepsgedragstherapie, inzichtgevende
groepstherapie en psychodrama.
De nieuwe vorm van groepstherapie sloeg aan, en de afgelopen 25 jaar paste ik deze vorm van
groepstherapie in tientallen therapiegroepen toe. De werkvorm bleef in deze periode in essentie steeds
hetzelfde, hoewel het scala van toepasbare technieken werd uitgebreid. Zo wordt nu meer gebruik
gemaakt van technieken die gericht zijn op cognitieve verandering (Beck, 1976: Beck, 1993) en
van inzichtgevende methoden die ontleend zijn aan kortdurende psychodynamische therapie (Malan,
1979; Davanloo, 1978,1980; McCullough Vaillant, 1997).
De ontwikkelde groepstherapievorm kreeg de naam gestructureerde psychodynamische groepstherapie (GPG), en bleek goed overdraagbaar. Circa 350 leden van de Vereniging voor Gedragstherapie
werden door mij in deze vorm van therapie opgeleid. Zij passen de methoden met aanpassingen toe
in uiteenlopende settingen, van psychiatrische inrichtingen tot ambulante psychotherapie, op scholen
en bedrijven.
*De auteur is Louki Hoos en Ineke Koksma zeer erkentelijk voor hun hulp bij de totstandkoming van
deze bijdrage.

De opleiding bleek te voorzien in een behoefte van gedragstherapeuten om meer van psychodynamische processen te begrijpen, en te leren deze manier van kijken te integreren in een gedragstherapeutische denkwijze en aanpak. Onder meer voor hen beschrijf ik in deze bijdrage hoe op een gestructureerde wijze gebruik gemaakt kan worden van psychodynamische en groepsdynamische theorieën.

1.1. Theoretisch referentiekader
Op grond van het bovenstaande kan men zich afvragen of het een gedragstherapeutisch model of een
psychodynamische model betreft. Binnen gestructureerde psychodynamische groepstherapie (GPG)
is het fundamentele doel van psychodynamische groepstherapie het bewust maken van afgeweerde
conflictueuze gevoelens- steeds meer centraal komen te staan.
Daarbij gaat het niet alleen om een cognitief begrijpen maar is vooral het beleven van belang. Het
heeft geen therapeutisch effect  als de therapeut aan de cliënt vertelt wat er aan de hand is, zo hij dat al
meent te weten; de cliënt moet het inzicht zelf “haast lijfelijk”ervaren (Berk 1995). In klassieke verbale therapieën is het niet makkelijk dit systematisch te laten gebeuren. Iedere analytische therapeut
kent de valkuil van “praten over” waardoor meer cognitief dan emotioneel inzicht tot stand gebracht
wordt. Om de cliënt een gevoelsmatig proces te stimuleren, wordt in GPG gebruik gemaakt van technieken die ontleend zijn aan kortdurende psychodynamische therapie en psychodrama. Het oorspronkelijke gedragstherapeutische referentiekader blijft van belang vanwege de knowhow betreffende het
afleren van neurotisch gedrag en het leren van nieuw gedrag. Om therapeutisch gebruik te maken van
groepsprocessen, is het GPG-model aangevuld met informatie uit de groepsdynamica.

1.2. Overzicht van de bijdrage
Deze bijdrage is als volgt opgebouwd. Omdat de GPG ontwikkeld is als een variant van de groepsgedragstherapie (GGT), worden eerst enkele karakteristieke kenmerken van deze therapievorm beschreven. Daarna staat de GPG centraal en wordt uitgebreid beschreven hoe in GPG gewerkt wordt.
Eerst wordt globaal ingegaan op de manier waarop in een GPG de groepsdynamiek wordt gehanteerd en bevorderd. Vervolgens wordt gedetailleerd beschreven hoe met behulp van rollenspel wordt
gewerkt aan inzicht en gedragsverandering.
Bij het rollenspel wordt veel gebruik gemaakt van technieken die ontleend zijn aan psychodrama.
Daarom worden kort enkele karakteristieken van die therapievorm genoemd, die relevant zijn voor
GPG. Ook worden verschillen tussen GPG en psychodrama verduidelijkt. Om het inzichtgevend effect te vergroten zijn er interventietechnieken ontleend aan het psychodynamisch arsenaal van Malan
en Davanloo; ook dat wordt toegelicht. Ten slotte wordt nader ingegaan op het gebruik van interventies die zijn ontleend aan cognitieve en sociale leertheorieën.  Na een beschrijving van (contra)
indicatiecriteria en van instrumenten die bij de indicatiestelling kunnen worden gebruikt, wordt deze
bijdrage afgesloten met een nabeschouwing.

2. Groepsgedragstherapie
In groepsgedragstherapie (GGT) is inzicht in de ontstaansgeschiedenis van de klacht van ondergeschikt belang. In de loop der jaren zijn gedragstherapeuten wel meer belang gaan hechten aan een
functionele analyse van de klachten en aan het blootleggen van de functie van de klachten. Aanvankelijk diende deze analyse vooral de therapeut zelf, die er zijn therapieprogramma op baseerde.
Later ging men ook therapeutisch belang hechten aan inzicht van de cliënt  in de functie van zijn
klachten. Dat inzicht was geen doel op zich. Het werd belangrijk geacht omdat het vertrouwen van
de cliënt  in de therapeut en zijn motivatie voor de therapie toeneemt naargelang hij beter begrijpt
waar de interventies van de therapeut op gebaseerd zijn. Groepsgedragstherapie is gedragstherapie in
groepsvorm. Gedragstherapie is klachtgericht. Hoewel allerlei klachten in een GGT behandeld kunnen worden, is het van belang dat er binnen een groep een zekere homogeniteit bestaat betreffende
de aard van de aanmeldingsklachten en/of de aard van de onderliggende problematiek. Traditioneel
zijn dat vooral sociale angst en/of gebrek aan sociale vaardigheden, waaraan wordt gewerkt in de zogenaamde assertiviteits- of sociale vaardigheidstrainingen. Deze variant komt nog steeds het meeste
voor. Een voorbeeld ervan is beschreven door Lange en Jakubowski (1976) en Van-Dam Baggen en
Kraaimaat (1979). In deze groepstherapie worden de problemen van de afzonderlijke groepsleden
voorafgaand aan de therapie geïnventariseerd, onder meer met behulp van vragenlijsten. Op grond
van deze gegevens wordt een therapieprogramma samengesteld waarin aan alle interactie- en contactproblemen aandacht wordt besteedt en op gestructureerde wijze gelegenheid wordt geboden daarmee
te oefenen.
In een volgende periode zijn ook andere vormen van GGT ontwikkeld, bijvoorbeeld cognitieve-gedragstherapiegroepen en autonomiegroepen. In de autonomiegroepen wordt gewerkt aan autonomieproblemen van vrouwen (Ten Have-de Labije & Jongsma, 1992). Deze problemen kunnen zich manifesteren in uiteenlopende klachten zoals fobieën, depressies en eetproblemen. Deze klachten worden
beschouwd in samenhang met een specifiek cluster van afweervormen, met name hulpeloosheid,
afhankelijkheid, passiviteit, zelfbestraffing en zelfdevaluatie: het zogenaamde sekserol-stereotype-syndroom. In deze groepen wordt niet aan de manifeste klachten gewerkt, maar gefocust op het sekserolstereotype gedragspatroon waardoor de klachten ontstaan en in stand gehouden worden. De therapie
is gericht op het vergroten van de autonomie. In een GGT varieert de mate waarin de groepsleden
met elkaar werken en communiceren. De interactie kan actief en intensief zijn maar ook beperkt. Een
klassieke assertiviteitstraining zoals hiervoor beschreven, wordt bijvoorbeeld helemaal geregisseerd
door de therapeut. De leden hebben elkaar alleen nodig voor het rollenspel waarin zij nieuw gedrag
oefenen. Hun onderlinge relaties zijn van ondergeschikt belang (zie ook Fiedler, 1986).
Een GGT duurt in het algemeen korter dan een inzichtgevende groepstherapie. Dit komt doordat direct op de problemen gefocust wordt en deze op een actieve wijze worden bewerkt. De langstdurende
groepen die beschreven worden zijn de autonomiegroepen die ongeveer zestien maanden duren. Wat
in de literatuur kortdurend genoemd wordt, betekent meestal circa twaalf bijenkomsten. (Voor cognitieve gedragstherapie in groepen: zie Schacht, 1996; voor Goldstein-groepen zie: Van Berkel, 1994).

3. Gestructureerde psychodynamische groepstherapie
Evenals in de klassieke GGT wordt er in GPG gewerkt met probleemsituaties die voorafgaand aan
en tijdens de therapie met behulp van vragenlijsten geïnventariseerd zijn, bijvoorbeeld middels de
Assertiviteitsschaal (Brinkman, 1978), de Inventarisatielijst Omgaan met Anderen (10A: Van DamBaggen e.a., 1984) en dagboeken (zie bijlage). In GPG worden deze echter alleen als aanvulling gebruikt. Van de cliënten wordt gevraagd om in de zittingen hun problemen zelf naar voren te brengen.
De vragenlijsten en dagboeken kunnen gebruikt worden om na te gaan of ze dat inderdaad doen. Is
dat niet het geval, dan worden zij daartoe aangezet. Als bijvoorbeeld naar herkenning van een bepaald
probleem gevraagd wordt, en groepsleden waarvan de therapeut weet dat het probleem ook voor hen
geldt niet reageren, dan worden zij geholpen met de herkenning. Ook kan de therapeut de
groepsleden uitnodigen te zeggen wat zij denken dat herkenbaar is voor een bepaald groepslid.
Ter evaluatie van het therapieproces vindt er een keer per twee á drie maanden met ieder groepslid een
apart gesprek plaats, om te bekijken of hij zijn problemen voldoende in de groep ter sprake brengt en
of hij nog beter gebruik zou kunnen maken van de groepstherapie. In de op dit individuele gesprek
volgende groepszitting brengen de cliënten in de groep verslag uit van hun gesprek met de therapeut.
Dit is zo ingesteld omdat de individuele gesprekken bedoeld zijn ter ondersteuning van de groepstherapie en niet al individuele therapie naast de groep.
Om de werkwijze in GPG te illustreren zal in deze bijdrage aan een bepaalde casus gerefereerd worden. Het betreft een jonge vrouw Martie, die op een organisatiebureau werkt. Zij heeft zich aangemeld in verband met dreigende overspannenheid, zich uitend in ernstige vermoeidheid, slecht slapen
en toenemend sociaal isolement. Zij heeft na haar opleiding snel carrière gemaakt in een familiebedrijf,
en heeft voor haar leeftijd en ervaring een zeer zware verantwoordelijke functie.

3.1. Hanteren en bevorderen van groepsdynamiek
Hierboven werd al aangeduid dat de groepsleden geacht worden zelf initiatieven te ontplooien en
verantwoordelijkheid te nemen voor hun therapie. Dat bevordert de levendigheid van het proces,
de betrokkenheid van de deelnemers en de ontwikkeling van de groepsdynamiek. De ervaring heeft
geleerd dat een vooraf vastliggend programma dodelijk is voor het eigen initiatief en de betrokkenheid vermindert. In een strak geprogrammeerde groep is weinig ruimte voor de ontwikkeling van
de groep. Deze komt dan gewoonlijk niet verder dan de eerste fase van de groepsontwikkeling, de
zogenaamde parallelfase. In deze fase zijn de individuele relaties met de therapeuten het belangrijkst
en zijn onderlinge relaties van de groepsleden nog van weinig belang.”Of een groep zich beweegt
van de parallelfase naar een hogere staat van ontwikkeling, hangt af van verscheidene factoren: de
leeftijd en de ik-ontwikkeling van de leden, de samenstelling, structuur en doelstelling van de groep,
en de wijze waarop de therapeut de groep leidt“ (Levine, 1982). De klassieke groepsdynamische
groepstherapie/inzichtgevende groepstherapie (IGT) laat bij uitstek zien dat een groep zich meer
ontwikkelt naarmate er minder structuur wordt opgelegd door therapeuten. Een GPG-therapeut dient
op de hoogte te zijn van mogelijke groepsprocessen, zodat hij deze herkent en kan benutten. Groepsdynamiek is er namelijk altijd.* Als daar geen rekening mee wordt gehouden kan dat de groep frustreren en kunnen therapeutische mogelijkheden onbenut blijven. Ook in een gestructureerde groep
als de GPG kan de ontwikkeling van de groepsdynamiek worden gestimuleerd in plaats van beperkt.
Huiswerkopdrachten en oefeningen kunnen daarbij een nuttige rol spelen. Zij zijn nadrukkelijk niet
bedoeld als vervanging van de problemen die door de cliënten zelf worden ingebracht, maar dienen
ter ondersteuning, en ter bevordering van het groepsproces doordat thema’s gekozen worden die
passen bij de fase waarin de groep verkeert. Dat geldt overigens ook voor de keuze van de door de
cliënten ingebrachte problemen.
* “Groepsdynamiek is er altijd” was de titel van de voordracht vaneen panel van Nederlandse
groeptherapeuten op het wereldcongres voor groepstherapie in Mexico in 1986. Een aantal vertegenwoordigers van verschillende therapiescholen zoals Gestalt-, interactionele, psychodrama en
groepstherapie (ondergetekende) belichtten welke rol groepsdynamiek in hun therapievorm speelt.

In de beginfase, als de groepscohesie (Yalom, 1978) tot ontwikkeling moet komen, wordt bij voorkeur
gewerkt aan het opbouwen van contacten. Daartoe worden gestructureerde oefeningen aangeboden:
de groepsleden zeggen bijvoorbeeld iets aardigs tegen elkaar, vertellen iets persoonlijks over zichzelf,
of beginnen een gesprek. Vaardigheden die nodig zijn voor het onderhouden van contacten komen
doorgaans pas later in de therapie aan bod. Het werken aan agressieproblematiek wordt bij voorkeur
uitgesteld tot de groepsleden elkaar beter kennen en er onderling vertrouwen is gegroeid. Op deze
manier probeert men te voorkomen dat het angstniveau te hoog oploopt waardoor drop-out zou kunnen plaatsvinden.
Een ander verschilpunt tussen GPG en GGT is de meer groepsdynamische manier waarop gebruik
gemaakt wordt van de groep. Er worden niet alleen problemen behandeld die de leden buiten de groep
ervaren. De groep zélf wordt een realiteit waarin men deze problemen opnieuw tegenkomt. Het ‘hier en
nu’ ervaren van de problemen, vormt het aangrijpingspunt om tot inzicht te komen en de onderliggende gevoelens te beleven en begrijpen. Door de ontwikkeling van het groepsproces (Levine, 1982)
worden steeds andere eisen gesteld aan het functioneren in de groep, worden de deelnemers steeds
weer op een andere wijze met hun problemen geconfronteerd en wordt hen de mogelijkheid geboden
anders met de daaronder liggende gevoelens te leren omgaan. In IGT worden geen extra gestructureerde mogelijkheden tot oefenen van nieuw gedrag geboden, in GGT en GPG gebeurt dat wel.
De hier bedoelde oefeningen kunnen worden gezien als een opgelegde structuur, maar bij de uitvoering ervan probeert de therapeut aan te sluiten bij problemen die spontaan worden ingebracht. Het is
van belang dat de oefeningen niet uit de lucht komen vallen, en dat de cliënten het verband met hun
eigen problemen kunnen zien. De therapeut heeft een overzicht van onderwerpen die in de loop van
de therapie zeker aan de orde moeten komen. Hij is alert op mogelijkheden om aan te sluiten bij een
probleem dat in de groep naar voren wordt gebracht of in een dagboek is beschreven. Wanneer een
probleem vermeden lijkt te worden, kan hij zelf een thema aan de orde stellen met verwijzing naar
de vragenlijsten of dagboeken.
Voorbeeld van de behandeling van een thema in opklimmende moeilijkheidsgraad
Het hanteren van agressie in de groep kan in fasen worden voorbereid en uitgewerkt:

a. Er wordt een groepsrondje gehouden over de vraag: ‘Wat was de laatste keer dat je boos was? Wat

voor situatie was dat? Wat voelde je toen?’ Ook de lichamelijke gevoelens worden hierbij nauwkeurig
geïnventariseerd. ‘Hoe heb je uiting gegeven aan deze gevoelens,
of hoe heb je getracht ze te onderdrukken?’ Deze vraag kan de cliënt vaak niet beantwoorden, maar
hij laat dat vanzelf zien als de therapeut op zijn gevoelens in wil gaan. Hierbij wordt uitleg gegeven
over afweermechanismen en de conflictdriehoek van Malan.
Er wordt op twee niveaus met woede gewerkt. Ten eerste op het intra-psychische niveau: het durven
erkennen en voelen van boosheid. Het herkennen van de bij boosheid behorende lichamelijke sensatie
is hierbij van belang, evenals het leren onderscheiden van lichamelijke sensaties behorend bij angst.
In de groep kunnen de deelnemers in een veilige structuur leren woede te ervaren en te ontladen.
Het tweede niveau, het inter-persoonlijke, heeft betrekking op hoe men in het dagelijks leven in contact met anderen met deze gevoelens omgaat. Dit kan gebeuren in een rollenspel waarin een cliënt
centraal staat (zie hierna) of in een groepsoefening waarin verschillende cliënten tegelijk kunnen
oefenen, zoals groepsoefening.

b. Groepsoefening: ‘Zet in gedachten een lege stoel in het midden van de groep en laat daar iemand

op plaatsnemen met wie je nog een appeltje te schillen hebt. Er zit je nog iets dwars, wat je nu ongecensureerd probeert te zeggen.’ Na elke trial volgt een nabespreking waarbij ernaar wordt gestreefd
de groep zélf een aantal regels te laten ontdekken waardoor het geven van kritiek vergemakkelijkt
wordt, zoals:
- concreet maken over welk gedrag van de ander het gaat;
- uitleggen wat je daaraan stoort;
- eventueel een verzoek tot verandering doen of hierover te onderhandelen.

c. Terwijl het in de vorige oefening ging over personen buiten de groep, wordt nu een oefening

gedaan waarin de groepsleden elkaar kritiek geven. Het is belangrijk hier pas aan te beginnen als er
voldoende veiligheid in de groep is en de groepsleden al regels of richtlijnen voor het geven van kritiek hebben geleerd, en als de oefening volgens een vooraf afgesproken structuur kan verlopen

d. Gelijktijdig met de voorgaande stappen kan in rollenspellen met één cliënt gewerkt worden aan het
durven voelen en ontladen van woede. Op vergelijkbare wijze kan aan het voelen en tonen van andere
gevoelens worden gewerkt, zoals verdriet, behoefte aan contact, en intimiteit.

3.2. Rollenspel
In de therapie wordt afwisselend gewerkt met groepsoefeningen en groepsrollenspelen waarbij de
hele groep aan bod kan komen, en met rollenspel waarbij een cliënt (de protagonist) centraal staat
tegenover de andere groepsleden (antagonisten). Deze termen zijn ontleend aan psychodrama, net als
veel van de technieken die in het rollenspel worden gebruikt. Wie protagonist is en welk probleem
behandeld zal worden, wordt altijd in overleg met de groep bepaald. Door het rollenspel wordt inzicht
tot stand gebracht op emotioneel én cognitief niveau. Nieuw gedrag wordt gestimuleerd en geoefend.
Na een rollenspel wordt besproken hoe het nieuwe gedrag buiten de groep in praktijk kan worden
gebracht. In dit rollenspel zijn de volgende fasen te onderscheiden:
-keuze van probleem en protagonist;
-exploratie van het probleem;
-sharing;
-modeling;
-keuze van veranderingsdoelen;
-oefenen van nieuw gedrag.

3.2.1. Keuze van probleem en protagonist
In de groep wordt besproken wie een probleem wil inbrengen en dus protagonist wil zijn. Zoals hierboven al werd gesteld, is ieder groepslid verantwoordelijk voor zijn eigen inbreng. Er wordt dus niet
met beurten gewerkt. Eigen initiatief wordt aangemoedigd en zoveel mogelijk gehonoreerd. Als een
groepslid zelden of nooit initiatief neemt, wordt dat door de therapeut echter wel aan de orde gesteld
en wordt in overleg met de cliënt een plan opgesteld om hieraan te werken. Er wordt bijvoorbeeld
afgesproken dat de cliënt uit zichzelf een aantal keren per zitting een opmerking maakt. In het begin
kan dat heel kort zijn en reagerend op een ander. Geleidelijk aan worden de eisen echter opgevoerd.
Hij probeert dan bijvoorbeeld vaker iets te zeggen of langer aan het woord te zijn en/of meer informatie over zichzelf te geven. De groep wordt verzocht positief te reageren en aan het eind van de
zitting feedback te geven. Als de betrokken cliënt het moeilijk vindt om de eerste stap te zetten, kan
hij een ander groepslid vragen hem tijdens de zitting aan te sporen. Ook kan eerst een groepsoefening
rondom dit thema worden gedaan, waardoor het wij-gevoel wordt versterkt en de betrokken cliënt een
paar voorbeelden kan zien voordat hij zelf gaat oefenen.

Het is ook gebruikelijk om van tijd tot tijd de hele groep nieuwe werkdoelen te laten vaststellen.
Dit gebeurt in subgroepen, waarop verslag wordt uitgebracht in de grote groep. Wanneer er voor de
protagonistenrol meerdere gegadigden zijn, wordt in overleg met de groep gekozen. Daarbij spelen
verschillende overwegingen een rol.
- De beschikbare tijd wordt zo eerlijk mogelijk verdeeld. Als iemand de vorige keer al protagonist
was gaat de voorkeur uit naar een ander. Voorafgaand aan het rollenspel is dan al besproken hoe de
groepsleden in de voorbije week gewerkt hebben aan hun problemen. Daarbij wordt relatief veel aandacht besteed aan de ervaringen van de laatste protagonist.
- Het probleem waar de aspirant-protagonist aan wil werken dient te passen bij de groepsontwikkeling. Zoals beschreven, gaat in het begin van de therapie de voorkeur uit naar problemen die te maken
hebben met het opbouwen van contacten (zgn. toenaderingsgedrag). Problemen die samenhangen met
het onderhouden van contacten komen pas later aan bod. zoals problemen met nabijheid of intimiteit en
met de vormgeving daarvan (bijv. beleven en uiten van agressie, stellen van grenzen).
- Een zorgvuldige timing is van groot belang. Als problemen behandeld worden op een moment dat
ze nog weinig herkend worden, is het rendement gering. Ook de veiligheid is in het geding als problemen prematuur aan de orde komen en te veel angst oproepen.
Het probleembewustzijn heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen. Dit proces wordt onder meer gestimuleerd door groepsoefeningen en huiswerkopdrachten. (Zie het voorbeeld over omgaan met kritiek en boosheid).
- Er wordt rekening gehouden met de ontwikkelingsfase waarin de groep verkeert en de psychische
draagkracht van zowel de protagonist als de groep. Bij het begin van de zitting wordt bepaald wie als
protagonist zal fungeren. Dit wordt altijd pas besloten nadat deze cliënt heeft verteld aan welk probleem hij wil werken. Als hij wil werken aan een probleem waar het voor hemzelf en/of voor de groep
nog te vroeg voor is, wordt in overleg gekozen voor een ander probleem of een andere protagonist.
- Ook is de vraag van belang hoe herkenbaar en belangrijk een probleem is voor de andere groepsleden.
Vooral in het begin, als er nog nauwelijks enige groepscohesie tot stand is gekomen, is herkenbaarheid absoluut noodzakelijk. Later, als de groep zich meer gevormd heeft, is dit minder nodig.

3.2.2. Exploratie van het probleem
In de exploratiefase worden nadrukkelijk nog geen gedragsveranderingen nagestreefd. Deze fase is
bedoeld om het probleem zo goed mogelijk te begrijpen en te doorvoelen. Daarom is het van belang
dat de protagonist precies zo doet als hij in werkelijkheid deed. Met behulp van psychodramatechnieken wordt de probleemsituatie geactualiseerd. Deze technieken zijn als volgt.

a. Rolverwisseling tussen de protagonist en de antagonist; deze techniek wordt op verschillende mo-

menten toegepast.
- Voor het rollenspel begint. Tijdens de rolinstructie kan men de protagonist vragen of hij wil laten
zien hoe de antagonist zich gedraagt. Hoe hij loopt, praat, enzovoort.
- Tijdens het rollenspel, als de therapeut veronderstelt dat de antagonist over onvoldoende informatie
beschikt om zijn rol goed te spelen. Nadat de protagonist iets gezegd heeft, kan men hem bijvoorbeeld
vragen hier in de rol van de antagonist op te reageren en dat precies zo te doen als de tegenspeler dat
in werkelijkheid deed. Hierna nemen beiden hun eigen rol weer op en doet de antagonist na wat hij
zojuist gehoord en gezien heeft.

b. Spiegelen: laten zien hoe iemand doet.
c. Terzijde. De therapeut kan tijdens het rollenspel aan de protagonist vragen wat er in hem omgaat,

wat hij denkt, voelt, welke associaties en herinneringen deze situatie bij hem oproept, wat hij zou
willen zeggen, doen, enzovoort. Het is van belang duidelijk te krijgen of de protagonist zich vaker
in dergelijke situaties bevindt en wat precies maakt dat hij deze situatie als problematisch ervaart.
De terzijdes zijn als het ware een onderonsje tussen therapeut en protagonist. Het gaat om de onuitgesproken gedachten en gevoelens en het is niet de bedoeling dat de antagonist hierop reageert. Het is
belangrijk dat de therapeut steeds dicht bij de protagonist blijft, zodat hij werkelijk ‘terzijde’, terwijl
het rollenspel gewoon doorgaat, aan de protagonist zijn vragen kan stellen.

d. Dubbelen. De therapeut of een van de groepsleden gaat achter de protagonist staan, legt zijn hand

op diens schouder en zegt wat hij denkt dat er in hem om gaat aan gedachten, gevoelens, actie-tendensen, enzovoort. Dit kan ook een soort hypothese of duiding zijn, die de protagonist op zich laat
inwerken. Hij hoeft niet te reageren op de ‘dubbel’. Dit om te voorkomen dat er een discussie ontstaat,
waardoor de protagonist afstand neemt van zijn gevoel. Door de tegenspeler wordt ook niet gereageerd op de dubbels.

In overleg met de protagonist worden een of meer tegenspelers gekozen en deze worden in hun rol
geïnstrueerd. Vervolgens richt de protagonist de situatie zelf in. Bijvoorbeeld: hoe ziet de kamer eruit,
wie zijn er, wat doen ze, wat gebeurt er?
Een zorgvuldige, gedetailleerde inrichting van de situatie moet ervoor zorgen dat de protagonist ‘teruggaat’ naar de probleemsituatie, dat deze weer voor hem gaat leven. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid toegang te krijgen tot de gedachten en gevoelens die in de oorspronkelijke situatie een rol
speelden. Door de herbeleving wordt de afweer geactiveerd en zichtbaar. Het probleem wordt vervolgens nagespeeld en cognitief, emotioneel en historisch zo goed mogelijk in kaart gebracht.
De therapeut maakt daartoe gebruik van terzijdes en rolwisseling en nodigt de overige groepsleden tot
dubbelen uit. De protagonist wordt aangemoedigd en geholpen het probleem opnieuw te beleven en
er inzicht in te verkrijgen. Gedragsmatige oplossingen zijn in deze fase antitherapeutisch en worden
vermeden.
Marti brengt als probleem naar voren dat zij met haar baas wil bespreken dat zij zich overbelast
voelt. In de exploratiefase vindt het gesprek plaats zoals zij verwacht dat dat gaan zal. Algauw blijkt
dat het hier over een gelaagd probleem gaat. Het is mogelijk er op verschillende niveaus op in te gaan
en veranderingsdoelen vast te stellen. Bovenop ligt de vraag: hoe voer je zo’n gesprek? Hoe stel je
zo’n moeilijk punt aan de orde?
Op het moment dat zij wil vertellen dat ze te veel werk heeft, wordt zij door haar baas overstelpt met
complimenten. Hij refereert aan een wij-gevoel, wat zij voorheen altijd heel plezierig vond maar
haar nu moedeloos maakt. Er volgen verschillende dubbels: ‘Ik ben boos over hoe ik door hem word
ingepakt.’ Ik mag niet boos op hem zijn. want dan raak ik m’n baan kwijt. Martie lijkt in verwarring
gebracht: ze werpt tegen dat ze het juist zo heeft getroffen met haar baan en haar baas. De groep
gaat door met als dubbel niet alleen haar boosheid te verwoorden, maar ook haar angst voor haar
boosheid, waardoor Martie zich daar bewust van wordt. Zij ziet daarop in hoe zij zich aanpast aan de
normen van haar baas om haar boosheid niet te voelen. In een diepere laag gaat het over haar angst
voor separatie. Hoe is dat proces in het gezin van herkomst verlopen? In hoeverre wordt haar actuele
opstelling bepaald door een gebrekkige agressieregulatie, wat we zo vaak zien bij slecht gesepareerde
vrouwen:’

Dubbelen is een krachtig middel in deze therapie. Door het dubbelen kunnen de andere groepsleden
namelijk op het moment dat ze niet zelf protagonist zijn, als het ware via de band in contact komen
met hun eigen gevoelens. Ze kunnen gevoelens die te bedreigend voor hen zijn en afgeweerd worden, bij de ander onderbrengen zodat zij er geen verantwoordelijkheid voor hoeven te nemen of op
door hoeven te gaan. Zij worden in feite aangemoedigd tot projectie. De protagonist hoeft niet op
de dubbels te reageren, maar krijgt de opdracht van zich af te laten glijden wat hem niet aanspreekt.
Daardoor zijn ‘onjuiste’ dubbels minimaal storend voor hem. Ook voor de protagonist geldt dat zijn
afweer wordt gemanipuleerd. Wat anderen achter hem zeggen, komt niet van binnenuit -is als het
ware niet van hem. Daar is hij dus ook niet verantwoordelijk voor. Hij kan zich argeloos openstellen
voor de dubbels. Wanneer deze echter raak zijn, als datgene wat van binnenuit komt en wat van buiten
komt samenvalt, kan zijn gevoel opeens doorbreken.
Op groepsniveau groeit het besef van het bestaan van deze afgeweerde gevoelens (bijv. boosheid,
verdriet, verlangen). Daardoor kan een cliënt deze gevoelens geleidelijk aan - eerst als toeschouwer,
vervolgens als dubbel voor iemand anders en ten slotte bij zichzelf - gaan herkennen en beleven. De
groep wordt als het ware gedesensitiseerd voor deze afgeweerde gevoelens. Zo zijn er simultaan een
aantal processen gaande. In het voorbeeld van Martie werd een andere vrouw in de groep, een ‘stil
en braaf groepslid (zoals zij zichzelf later zou benoemen) woedend op de baas van Martie en kende
zichzelf niet terug in de felheid van haar gevoel. Als het probleem duidelijk is, wordt het rollenspel
gestopt en wordt de groep uitgenodigd aan de protagonist te vertellen wat hen is opgevallen aan zijn
gedrag. Wat heeft hij erbij gedacht en gevoeld? Dit heeft tot doel de protagonist zich bewust te laten
worden van eigenaardigheden in zijn gedrag en gevoelens, die hij zelf als normaal en vanzelfsprekend
ervaart. Egosyntoon gedrag kan daardoor ego-dystoon worden. Een cliënt kan bijvoorbeeld merken
dat hij begon te huilen op een moment dat kwaadheid te verwachten was. Tot zover heeft de protagonist in het middelpunt gestaan: de overige groepsleden verdiepten zich in zijn probleem. In de
volgende twee fasen komen zij zelf meer aan bod.

3.2.5. Sharing
Nu krijgen de andere groepsleden de gelegenheid om te vertellen wat zij aan het probleem beleefd
hebben en wat zij er van zichzelf in herkennen. Het doel van deze ‘sharing’ is meervoudig: ten eerste
wordt de protagonist gesteund doordat hij merkt dat hij niet de enige is met zo’n probleem. Ten tweede
worden de andere groepsleden aangespoord om na te denken over hun eigen problemen en kunnen zij
door identificatie met de protagonist daar ook aan werken als ze niet zelf in het middelpunt staan. Ten
derde: groepsleden bij wie de ‘basic trust’ niet voldoende ontwikkeld is doordat de veiligheid in het
gezin niet aanwezig was, kunnen door dit mee te maken op een diepere laag in hun persoonlijkheid
worden aangesproken, rouwen om wat niet was en groeien in hun nieuwe gezin (de groep).

3.2.4. Modeling
In deze fase worden oplossingsstrategieën aangedragen door andere groepsleden. Daartoe wordt de
kritische scène enkele malen overgespeeld met in de plaats van de protagonist een van de andere
groepsleden (het model). Met dit model wordt vooraf besproken wat hij gaat doen en wat hij daarmee
beoogt. De protagonist krijgt de opdracht nauwlettend gade te slaan hoe het model het probleem aanpakt. Na elke modeling wordt met het model besproken hoe hij het ervaren heeft, of hij gedaan heeft
wat hij van plan was en of zijn aanpak het verwachte resultaat had. Karakteristieken van ieder model
worden op een flip-over genoteerd. Ook worden de impliciete cognities van het model geëxpliciteerd,
aangezien deze vaak niet weet welke cognities aan zijn gedrag ten grondslag liggen. Verschillende
groepsleden kunnen zo aan de beurt komen.
De modeling is een brainstormfase waarin de protagonist niet vooraf hoeft te zeggen welk soort
gedragsverandering hij nastreeft of welke doelstelling hij wil realiseren. Het is zelfs beter als hij dat
niet doet, aangezien de variëteit aan mogelijke oplossingen erdoor zou worden ingeperkt. Vaak wordt
het de protagonist pas duidelijk welke kant hij uit wil als hij een aantal mogelijke benaderingen heeft
gezien. Het observeren van modellen helpt hem bij het overdenken van zijn eigen motieven en doelen.
Daardoor wordt het probleem van de protagonist ook in deze fase meestal nog meer verduidelijkt. Na
het zien van een aantal voorbeelden formuleert de protagonist ten slotte de door hemzelf gewenste
respons.
Het kan ook verrassend veel opleveren wanneer niet alleen de andere groepsleden als voorbeeld
optreden, maar de protagonist (onder bepaalde voorwaarden) ook voor zichzelf als model fungeert.
Dat gaat dan als volgt: ‘Wat zou je willen doen als je je fantasie de vrije loop liet, als je geen angst
zou voelen, als je je van niets en niemand iets zou aantrekken”? Geprobeerd wordt zoveel mogelijk
belemmerende cognities en andere afweer uit te schakelen. Dit levert vaak interessante resultaten
op doordat het een duidelijk beeld geeft van hoe iemand zich werkelijk voelt, niet alleen voor de
therapeut en de andere groepsleden maar ook voor de cliënt zelf. Er kan een ontlading van dat gevoel
plaatsvinden waardoor er ruimte vrijkomt voor andere gevoelens die nog niet aan bod konden komen. Na boosheid komt er bijvoorbeeld ruimte vrij voor warme gevoelens. Bovendien kan een herstructurering plaatsvinden doordat catastrofale fantasieën in tegenwoordigheid van de groep getoetst
worden. Vaak blijkt het allemaal minder erg dan de cliënt dacht, en dat lucht enorm op. Veel van wat
hij ‘ongecensureerd’ gezegd en gedaan heeft, blijkt bruikbaar in de realiteit of hoeft na de ontlading
niet meer uitgesproken te worden. De protagonist heeft dan als het ware model gestaan voor zichzelf
en kan uit zijn gedrag onderdelen kiezen die hij in vivo wil gaan toepassen. Doordat hij zijn woede
al ‘experimenteel’ ervaren heeft, is de angst daarvoor een stuk minder geworden. En ander belangrijk
ervaringsfeit is dat cliënten vaak over een veel groter gedragsrepertoire beschikken dan ze zich realiseren. Veel vaardigheden zijn als het ware passief aanwezig, en hoeven niet in de therapie aangeleerd te worden omdat ze al in het gedragsrepertoire zitten. Het probleem is echter dat de cliënt er
niet vrijelijk over kan beschikken, vaak doordat bepaalde vaardigheden niet passen in het zelfbeeld of
door normen geïnhibeerd zijn. Het heeft in dat geval weinig zin nieuw gedrag aan te leren. Het gaat er
meer om mensen bewust te maken van wat ze al kunnen en hen te leren over hun mogelijkheden te beschikken; hun gedrag vanuit het ‘passieve’ repertoire in het ‘actief beschikbare’ repertoire te krijgen.

Het beeld dat iemand van zichzelf heeft en de cognitie of het betreffende gedrag daar al dan niet
bij past, speelt hierin een belangrijke rol. Als cliënten in het rollenspel voor een rol als tegenspeler
gevraagd worden, kunnen zij zich in deze rol gedragen zoals ze zich verder nooit gedragen en zoals
zij zichzelf ook niet kennen. Ze zijn verbaasd over zichzelf: ben ik dat? Zo gedragen zij zich nooit als
ze ‘zichzelf’ zijn. Kennelijk past dit gedrag niet in het beeld dat ze van zichzelf hebben.
Wat moet er dan in de therapie bewerkt worden? Niet het gedrag zelf maar de voorwaarden waaronder
het gedrag vertoond kan worden. Hoe hierbij gebruik gemaakt wordt van cognitieve therapie, wordt
later in deze bijdrage uitgelegd.

Functies van feedback en modeling
Feedback en modeling zijn essentieel in GPG. Zij leveren niet alleen een bijdrage aan de ontwikkeling
van de groepsbetrokkenheid, maar vormen zelf ook mogelijkheden tot leren. De deelnemers worden
uitgenodigd om te luisteren naar elkaar, zich in te leven en na te denken over elkaars problemen, hun
medeleven te laten blijken en elkaar feedback te geven. Hierbij wordt een beroep gedaan op sociale
vaardigheden waar zij vaak onvoldoende over beschikken. In de therapie wordt hun op gestructureerde wijze de mogelijkheid geboden dit gedrag te leren. Bovendien wordt er met huiswerkafspraken
voor gezorgd dat deze nieuwe vaardigheden ook generaliseren naar alledaagse praktijksituaties.

De rol van de protagonist en van de andere groepsleden
In het rollenspel wisselen fasen waarin de protagonist in het middelpunt staat zich af met fasen waarin de
groep centraal staat. Als een groepslid gedurende langere tijd in het middelpunt staat, kan de aandacht
van de overige groepsleden verslappen. Om dit te voorkomen, krijgen de groepsleden die niet centraal staan observatieopdrachten en wordt er regelmatig naar hun herkenning van en hun kijk op het
probleem gevraagd. Deze interventie steunt op de ontdekking van Lewin dat groepsleden zeer geïnteresseerd en actief worden als observatoren hun indrukken over het gedrag van andere groepsleden
in de groep brengen (Berk, 1986. 1995). In GPG. zijn zij elkaars observatoren, en met hun observaties helpen zij de protagonist. De observatieopdracht maakt ook dat zij met hun aandacht ‘bij de les’
blijven: de protagonist en de andere groepsleden zijn daardoor voortdurend aan het werk. Door dit
proces van observeren en verwoorden worden zij zich steeds meer bewust van hun eigen problemen
en kunnen hun eigen ‘oplossingen’ minder vanzelfsprekend en minder egosyntoon worden. Als zij
zelf als protagonist aan de beurt komen, is er al veel voorbereidend werk gedaan.

3.2.5. Keuze van veranderingsdoelen
Als de belangrijkste kenmerken van de modellen zijn genoteerd op de flip-over, wordt met de protagonist overlegd welke onderdelen hem het meeste aanspreken en wat hij zelf in de volgende fase
wil gaan oefenen. Dit zal meestal een combinatie zijn van de verschillende modellen. Belangrijk is
dat de protagonist zich realiseert welk gedrag wel en welk gedrag niet past bij zijn gevoel; dat hij zich
bewust wordt van wat hij wil bereiken en wat hij wil vermijden. Hierbij is het ook zinvol een onderscheid te maken tussen korte-termijn- en lange-termijndoelen.
Martie wil haar baas laten weten dat zij zich overbelast voelt en dat zij enkele opdrachten wil teruggeven (korte-termijndoel) Zij voelt nu door de therapie dat ze boos op haar baas is. Ze wil dat met hem
bespreken, maar op een dusdanige manier dat hun samenwerkingsrelatie wel voortgezet kan worden.
Ze wil met hem van mening kunnen verschillen en toch gerespecteerd worden (lange-termijndoel).
In dit overleg mag de protagonist zijn doelen zo hoog en gedetailleerd stellen als hij wil. De therapeut zal evenwel de haalbaarheid ervan steeds kritisch met hem bespreken en te veelomvattende
voornemens ontmoedigen. Zo nodig stelt hij voor de oefenfase in enkele stappen onder te verdelen.
Als een veranderingsdoel te veelomvattend of niet passend lijkt, zegt de therapeut dat en helpt hij de
protagonist realistischer doelen te stellen. Ook de andere groepsleden kunnen in dit overleg betrokken
worden.

3.2.6. Oefenen van nieuw gedrag
Het gewenste gedrag wordt zonodig stap voor stap geoefend. Direct nadat het nieuwe (gewenste)
gedrag is uitgevoerd, stopt de therapeut het rollenspel. Vervolgens worden de andere groepsleden
uitgenodigd tot het geven van commentaar. Eerst wordt er positieve feedback gevraagd, waarna er
zonodig suggesties voor verbetering kunnen worden gegeven.
Elke stap mag herhaald worden tot de protagonist tevreden is; dan pas gaat men door naar de volgende stap. Ten slotte probeert de protagonist de gewenste respons in zijn geheel uit te voeren. Wanneer voor deze laatste fase slechts beperkt tijd beschikbaar is, bewaakt de therapeut de tijd zodanig
dat de protagonist in elk geval een deel van de respons kan oefenen tot deze naar tevredenheid wordt
uitgevoerd. Essentieel is dat in deze fase een verbetering kan worden gerealiseerd en dat er concreet
iets wordt afgerond. Als de protagonist irreëel grote stappen wil nemen, wordt dat afgeraden om
te voorkomen dat hij opnieuw ‘faalt’. Aan het eind van de zitting moet hij op z’n minst een kleine
gewenste verandering bereikt hebben. Ook is van belang dat de protagonist in deze laatste fase zelf
het werk doet, zonder de hulp van dubbels. Als hij er desondanks niet in slaagt om datgene te doen
wat hij zich heeft voorgenomen, kan hij wel door een dubbel van de therapeut bijgestuurd worden.
Door een goede structurering vooraf probeert men echter te voorkomen dat dit nodig is. Zo wordt het
uiteindelijk gewenste gedrag in stappen opgebouwd. Na het rollenspel wordt de protagonist verzocht
terug te keren naar het hier en nu van de groep, en worden de antagonisten uit hun rol gehaald. Allen
krijgen gelegenheid te vertellen wat zij bij het rollenspel gevoeld en gedacht hebben, en welke lering
uit het voorafgaande getrokken kan worden. Hoe kan het geleerde in praktijk worden gebracht? Bij
voorkeur worden daar concrete afspraken over gemaakt.

4. Aanvullende beschouwing
Om de beschrijving van het verloop van het rollenspel leesbaar te houden en niet te ingewikkeld te
maken, zijn enkele belangrijke interventies en technieken in het voorafgaande niet of te kort aan de
orde gekomen. Deze worden nu besproken en toegelicht.

4.1. Gedragstekort of neurotisch conflict
In de exploratiefase van het rollenspel wordt de probleemsituatie in scène gezet en geactualiseerd (zie
boven). De cliënt wordt met behulp van psychodramatechnieken gestimuleerd de probleemsituatie
opnieuw te beleven. Welke gedachten en gevoelens spelen een rol? Welk afgeweerd gevoel ligt aan
het probleemgedrag ten grondslag en hoe wordt dat afgeweerd?
Er vindt een confrontatie met gevoelens plaats waardoor de afweer gemobiliseerd wordt en deze
benoemd en bewerkt kan worden. Zo wordt het probleem vanuit de beleving van de protagonist, samen
met de groep, in kaart gebracht. In het geval van Martie gaat het bijvoorbeeld als volgt.
Een van de groepsleden doet Martie aan haar baas denken, en krijgt de rol van de baas. Hij vleit Martie en gaat niet op haar klachten in. Martie wordt stil en begint daarna te huilen. De therapeut benoemt
de afweer, en stukje bij beetje kan Martie nu bij haar woede op haar baas.
In de exploratiefase van het rollenspel maakt de therapeut een inschatting van de mate waarin de
probleemrespons een invoelbare reactie is op een actuele (probleem)stimulussituatie. Heeft de stimulus
voor de protagonist een betekenis die op de therapeut als ‘eigenaardig’ overkomt? Wanneer de beleving van een situatie onevenredig bepaald lijkt te worden door specifieke vroegere ervaringen, is er
sprake van een neurotisch conflict. In dat geval is het noodzakelijk significante voorafgaande ervaringen te onderzoeken en het actuele probleemgedrag in een historische context te plaatsen. De therapeut
doet dit door bijvoorbeeld steeds aan de cliënt te vragen: ‘Herken je dit gevoel? Aan wie doet deze
persoon je denken? Wie heeft dit eerder tegen je gezegd?’ Op deze manier wordt een verband gelegd
met significante voorafgaande ervaringen.
Het heeft geen zin gedragsoplossingen aan te bieden voor het neurotisch conflict is blootgelegd en
erkend. Wanneer men dit wel probeert, reageert de cliënt meestal met weerstand. Wanneer de respons
duidelijk en invoelbaar samenhangt met de actuele probleemsituatie en meer bepaald lijkt te worden
door een gedragstekort dan door een neurotisch conflict, is het minder nodig het verleden uitvoerig
in liet onderzoek te betrekken. Men kan dan sneller overgaan tot het formuleren van veranderingsdoelen en het oefenen van nieuw gedrag.

4.2. Bewerking van de afweer
De probleemexploratie is altijd belangrijk in deze therapievorm geweest. In de loop der jaren is er in
toenemende mate aandacht besteed aan het neurotisch conflict dat aan de gedragsproblematiek ten
grondslag ligt en in samenhang daarmee aan de verschillende typen van afweer. Er zijn technieken
ontleend aan de ontwikkelingen in kortdurende individuele therapie, met name van Malan (1979). Hij
heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de kortdurende psychodynamische
therapie door de conflictdriehoek (Ezriel, 1952) en de personendriehoek (‘triangle of insight’; Menninger, 1958) in combinatie toe te passen.
Onder anderen Davanloo heeft deze werkwijze van hem overgenomen. Davanloo ontwikkelde een
angstprovocerende benadering, waarin gebruik wordt gemaakt van een voortdurende confrontatie
met en uitdaging van de afweer, om zo door te breken in het onbewuste en de patiënt in contact te
brengen met een scala van afgeweerde gevoelens (Davanloo, 1978, 1980).
McCullough Vaillant heeft vervolgens een angstregulerend model ontwikkeld, waarin de cliënt wel
met zijn defensief gedrag geconfronteerd wordt maar tegelijkertijd een ‘holding environment’ krijgt
aangeboden. Zij focust meer op tederheid en gevoelens van nabijheid, waardoor de cliënt defensief
gedrag vaak uit zichzelf opgeeft. Deze benadering roept emotionele responsen op die qua intensiteit
gelijk zijn aan die van de confronterende benadering, maar van een verschillende kwaliteit zijn. De
warmte en betrokkenheid van de therapeut roepen intense gevoelens van verdriet en pijn op omdat
deze zo in contrast staan met vroegere relaties van de patiënt. De woede komt vaak pas later aan de
orde.
Er zijn meer wegen die naar Rome leiden, en de focus op woede is - hoewel belangrijk - slechts één
methode en niet noodzakelijk de beste (McCullough Yaillant. 1997). Zij verwijst naar Aesop’s fables
(in Thuswalder. 1994).

The bet between Wind and Sun
The Wind and the Sun were discussing which of them was stronger. The Sun was sure he was. There’s
no one in the world I could n’t beat. ‘Except me, said the Wind. My powers are even greater than
yours.’ The Sun could not agree, and challenged the Wind to a bet. ‘See that man in the street there’’
he asked the Wind. Whichever of us can make him take his coat off has won. I’ll let you in first.’ The
Wind began with a gentle breeze and then he puffed a little harder. The man turned up his coat collar
more firmly than ever. Finally the Wind blew great stormy gusts at the man, who clutched his coat
around him with both arms. ‘My turn now,’ said the Sun, and he began shining mildly down on the
man. Feeling the pleasant warmth, the man unbuttoned his coat. Then the Sun shone more strongly,
and the warmth of his rays made the man feel happy as well as comfortable. He took off his coat and
went in search of a cool, shady garden.
Deze benadering komt overeen met die van GPG. Ook hier wordt wel steeds gewezen op de afweer
en wordt deze zo nodig onder druk gezet, maar altijd met warmte, empathie en respect.

4. 3. Verschillen tussen GPG en psychodrama
Zoals gezegd, zijn veel van de technieken die in GPG, worden toegepast ontleend aan psychodrama.
De grondlegger van psychodrama was Jacob Levi Moreno (Moreno. 1946): diens vrouw Zerka Moreno
draagt zijn werk uit in de wereld. Sinds de oorsprong van psychodrama zijn er tal van varianten
ontwikkeld. Zo bestaan er variaties in de uitvoering van PD wat betreft de diepgang en de afwerking.
Full circle’-psychodrama (Goldman & Morrison, 1984) begint met het in scène zetten van het gepresenteerde probleem. Daarna wordt er gezocht naar verwante probleemsituaties in het heden, in
het recente verleden en vervolgens naar het verdere verleden en de kindertijd. om de wortels van het
probleem te traceren. Men tracht een catharsis te bewerkstelligen, en gaat vervolgens naar nieuwe
situaties in de toekomst om te bekijken hoe de cliënt deze met de verworven inzichten tegemoet
treedt. In hoog tempo wordt een aantal scènes doorgewerkt. (Zie figuur 1.)

Figuur 1 . Full circle-psychodrama (Goldman & Morrison, 1984). In deze vorm van psychodrama
wordt na de doorwerking van het probleem dus expliciet aandacht besteed aan de integratie van
leereffecten in het heden. Dit lijkt steun te vinden bij (o.a.) Zerka T. Moreno, die stelt dat ‘(•••) we
should move from the periphery to the core and the session should come full circle back to the present’
(Moreno, 1980). Dit onderdeel van het psychodrama krijgt bij veel psychodrama-therapeuten in de
praktijk niet de aandacht die het zou moeten krijgen. In psychodrama wordt vaak veel overhoop
gehaald en zijn de inzichten spectaculair, maar wordt er relatief weinig aandacht besteed aan het
doorwerken en integreren hiervan. Goldman en Morrison sluiten zich uitdrukkelijk bij het standpunt
van Zerka Moreno aan. Zij werken met psychiatrische patiënten, een populatie waarbij structuur van
uitermate groot belang is. Na openleggend werk moet expliciet aandacht worden besteed aan re-integratie; ditzelfde geldt voor GPG.
Behalve overeenkomsten tussen GPG en psychodrama zijn er ook essentiële verschillen, GPG is een
van oorsprong gedragstherapeutische methode. De meeste gedragstherapeuten zijn niet opgeleid tot
psychodramatherapeut en hebben daardoor niet de ervaring met rollenspel die nodig is om snel te
kunnen switchen van de ene scène naar de andere. Daarnaast wordt er in GPG meestal slechts één
situatie in scène gezet. Vanuit die situatie worden herinneringen aan vergelijkbare situaties en gevoelens onderzocht. Wanneer men de indruk heeft dat het gepresenteerde probleem niet alleen een
vaardigheidsprobleem is, maar ook door een neurotisch conflict bepaald wordt, moet dat conflict opgespoord worden. De PD therapeut kan dit doen door in snel tempo een aantal scènes uit het verleden
te onderzoeken en de protagonist de gelegenheid te bieden deze situaties opnieuw te beleven en zo
zicht te verwerven in het ontstaan van zijn probleem. Gedragstherapeuten die niet over de hiervoor
benodigde psychodramavaardigheden beschikken, hebben hiervoor wel een andere bruikbare techniek tot hun beschikking: imaginaire confrontatie (Burger. 1978). In plaats van achtereenvolgens een
aantal situaties in scène te zetten met de daarbij behorende tegenspeler(s), kan men ook ‘imaginair’
een uitstapje maken naar een significante situatie in het verleden, zonder daarbij een tegenspeler in
te schakelen.
Het probleem van Martie speelt in de relatie met haar baas. Ze krijgt te veel werk naar zich toe geschoven. Martie maakt een afspraak om dat met hem te bepreken. Nadat deze ontmoeting in scène is
gezet en de daarbij behorende gevoelens zijn geactualiseerd, wordt de protagoniste gevraagd of zij
deze gevoelens vaker heeft gehad. Aan wie doet haar baas haar denken? Dan komt spontaan Marties
moeder in beeld: deze blijkt in het verleden Manie (de oudste dochter ook als steun en toeverlaat te
hebben beschouwd. Zij moest moeder vaak helpen waardoor zij niet met vriendinnetjes kon spelen.
Een ontmoeting met moeder kan nu in de verbeelding plaatsvinden. De confrontatie - met alle daarbij behorende handelingen en gevoelens - voltrekt zich vervolgens op imaginair niveau. Het gevoel
wordt beleefd waar het oorspronkelijk hoort, en er vindt een ontlading van gevoelens plaats. Daarna
keren zij terug naar de oorspronkelijk gepresenteerde scène met de baas.
Het effect is dan meestal dat de protagonist beter kan discrimineren wat bij de actuele situatie en wat
bij vroeger hoort. Hij wordt zich be¬wust van de persoonlijke inkleuring en manier van omgaan met
de situatie. Mede door feedback van de groep wordt zijn gedrag egodystoon.

4.4. Beïnvloeding van cognities in GPG
Cognitieve gedragstherapie is in de loop der jaren een steeds belangrijker rol gaan spelen. Uitgangspunt hiervan is dat menselijke gevoelens en gedragingen worden beïnvloed door de manier waarop
ge¬beurtenissen worden waargenomen. Het is niet de situatie op zich die bepaalt wat iemand voelt,
maar hoe hij over een situatie denkt en deze interpreteert (Ellis, 1962).
In de loop van hun leven ontwikkelen mensen bepaalde ideeën (‘beliefs’) over zichzelf, over anderen
en over de wereld. De meest centrale ideeën (‘core beliefs’) zijn zo fundamenteel dat zij die niet eens
onder woorden kunnen brengen. Deze worden als absoluut waar ervaren en zijn volledig ‘egosyntoon’. Core beliefs omvatten de manier waarop men zichzelf en anderen ziet (en denkt door anderen
gezien te worden) en vormen de basis voor de (onjuiste) waarneming en interpretatie van de werkelijkheid en daardoor voor emotionele problemen (Beck, 1995).
Mensen met psychische problemen blijken bepaalde overeenkomstige denkfouten te maken (Beck,
1976). Het gaat daarbij vooral om de automatische gedachten die als een reflex opkomen vanuit iemands
core beliefs en waar deze zich meestal niet van bewust is. Naarmate de problematiek ernstiger is,
zijn deze realiteitsverstoringen ernstiger en minder toegankelijk en corrigeerbaar. De automatische
gedachten zijn vaak niet meer dan een flits van een gedachte of een beeld, en zorgen voor een omslag
in het gevoel hoewel ze zelf vaak onopgemerkt blijven. Cliënten moeten zichzelf als het ware op
hun gedachten leren betrappen, om ze vervolgens te kunnen expliciteren en uitwerken. Het hardop
uitspreken of opschrijven heeft vaak al meteen een corrigerend effect. ‘Wat is het ergste wat je kan
gebeuren?’ Het antwoord op deze vraag blijkt hardop uitgesproken dikwijls overdreven, irreëel en
minder desastreus dan de suggestie die van de onafgemaakte gedachte uitgaat.
Voor de meeste cliënten is het een eyeopener dat er zo’n belangrijke samenhang is tussen gedachten
en gevoelens. In de therapie leren zij zich van hun gedachten bewust te worden, onderscheid te maken
tussen functionele en disfunctionele gedachten, en deze laatste te onderzoeken en te wijzigen. Steeds
worden vragen gesteld als: ‘Wat denk je? Wat zeg je tegen jezelf? Wat is als het ware je innerlijke
houding van waaruit je reageert: Welke betekenis geef je aan wat er tegen je gezegd wordt, aan wat er
gebeurt: Waarom denk je dat?’ Nadat enkele zittingen uitvoerig tijd besteed is aan de uitleg van de rol
van cognities, wordt het opsporen en kritisch evalueren ervan een vast onderdeel van de probleemexploratie in het rollenspel. Niet alle gedachten worden dan afzonderlijk getoetst, omdat het rollenspel
daardoor te veel vertraagd zou worden en de gevoelsmatige betrokkenheid zou afnemen. Vaak spelen
er allerlei gedachten waarvan de strekking op hetzelfde neerkomt. De cliënt leert zich af te vragen
wat de onderliggende betekenis van zijn gedachten is, of ze samen te vatten in een of enkele basisgedachten (core beliefs). Vervolgens worden deze basisgedachten uitgedaagd, bevraagd en ontregeld
om ze zo als het ware egodystoon te maken. ‘Dit uitdagen kan gebeuren langs de weg van het twijfel
zaaien of het toetsen op rationaliteit. De socratische dialoog is een veel gebruikte methodiek, waarbij
de therapeut op zo’n manier vragen stelt dat de cliënt zelf zijn hinderlijke vooronderstellingen kan
ontdekken’ (Schacht, 1996; Overholser, 1993a, 1993b). Ook worden andere groepsleden ingeschakeld
door hen te laten formuleren welke cognities ten grondslag lijken te liggen aan het gedrag dat ze bij
de ander waarnemen.

Wanneer iemand alleen gewezen wordt op de ‘irrationaliteit’ van zijn gedachten, zonder dat hij voor
deze eigenaardige denkwijze begrip krijgt, roept deze therapeutische methode weerstand op. Door de
cliënt eerst zijn gevoelens te laten beleven en met respect de achterliggende cognities te onderzoeken,
krijgt men hiertoe beter toegang en een beeld van de manier waarop deze (wijdvertakt) de gevoelens
bepalen (Beck, 1991 )
Het effect van het uitdagen is groter als iemand zich meer bewust is van het bestaan van zijn gedachten
en zich meer realiseert hoe bepalend deze gedachten zijn voor zijn gevoelens. Hij kan aangemoedigd
worden dit gevoel dieper te beleven en te uiten middels een dramascène of imaginaire confrontatie.
Deze ontlading van gevoelens leidt meestal tot een betere discriminatie, zoals bij Martie. Ze heeft
haar gekleurde bril afgezet en kan daardoor de realiteit beter waarnemen.
Mijn moeder gaf mij altijd het gevoel dat ik onmisbaar was. Hoewel ik me nu realiseer dat ik dat nog
steeds wil zijn, besef ik dat mijn baas dat niét van mij vraagt. Ik moet zelf mijn grenzen in acht nemen.
Mijn ervaring is dat cognitieve therapie een enorme impact kan hebben als er voldoende aandacht
wordt besteed aan herbeleving van de traumatische situatie. Alleen wanneer de koppeling tussen
denken en voelen in zijn volle omvang tot stand wordt gebracht, kan van werkelijke herstructurering sprake zijn. Zonder dat blijft de cognitieve herstructurering slechts een afstandelijke werkwijze,
waarin de afweer intact kan blijven. Droogzwemmen dus, zonder dat er werkelijk van desensitisatie
of sensitisatie sprake is. Door cognities uit het ‘levende’ psychodrama op te vissen, er inzicht aan te
koppelen, en ze te bewerken, herformuleren en ‘installeren’ tijdens de behavior rehearsal, kunnen zij
echt wortel schieten in de emotionele constellatie. Naarmate iemand zich meer serieus genomen en
beter begrepen voelt en zichzelf beter begrijpt, is het therapeutisch effect groter. Het werkt demotiverend wanneer een cliënt het gevoel krijgt dat zijn probleem simpelweg tot een ‘verkeerde’ gedachte
of een gedragstekort wordt teruggebracht, zonder dat de functie van de persoonlijke geschiedenis
die eraan vastzit, erkend wordt. Het generalisatie-effect is groter wanneer een probleem ook op een
dieper niveau wordt opgelost.

5. Indicatiestelling
Het is mogelijk om in een GPG verschillende soorten klachten te behandelen. Binnen een groep behandelt men cliënten die op gedragsniveau ofwel qua etiologie elkaars problemen kunnen herkennen.
Dit is noodzakelijk omdat er op een gestructureerde wijze en focaal wordt gewerkt. Een GPC, duurt
daardoor over het algemeen korter dan een inzichtgevende groepstherapie. Er zijn wekelijkse bijeenkomsten van twee en een half uur gedurende ongeveer een jaar. Deze therapie werkt met groepen van
acht tot tien deelnemers en richt zich op cliënten die het onbevredigend functioneren in relaties als
een probleem ervaren en daaraan willen werken. Dit kan relaties op het werk betreffen en ook meer
persoonlijke en intieme relaties. De werkwijze van de therapie wordt vooraf besproken, en alleen
cliënten die ermee instemmen, kunnen deelnemen.
Ten onrechte wordt nogal eens gedacht dat deze groepen vooral geschikt zijn voor cliënten die niet
voor een inzichtgevende therapie in aanmerking komen. Dat is een onjuist en negatief selectiecriterium.
Cliënten met introspectieve mogelijkheden kunnen goed profiteren van deze therapievorm, want hun
introspectieve begaafdheid geeft juist een extra verdieping aan het proces. Dit blijkt met name in
leertherapiegroepen volgens dit therapiemodel.
Als men de mate van introspectie en ik-sterkte op een continuüm plaatst, blijkt dat cliënten die hoog
op deze kwaliteiten scoren relatief meer kunnen profiteren van de exploratiefase van het rollenspel.
Cliënten die lager op het continuüm zitten, kunnen daar minder gebruik van maken. Met hen zal
men deze fase sneller doorlopen en meer tijd besteden aan modeling en de oefenfase. De flexibiliteit van
de methode maakt het mogelijk de werkwijze af te stemmen op de mogelijkheden en behoeften van
cliënten. Door de structuur van de zittingen wordt voorkomen dat er sterke regressieve en overdrachtsprocessen plaatsvinden. Hierdoor kunnen ook emotioneel minder draagkrachtige mensen goed van deze
therapievorm profiteren. Deze mogelijkheden dienen wel vooraf ingeschat te worden, zodat men in
dit opzicht relatief homogene groepen kan samenstellen. Gaandeweg is het wel mogelijk het accent
op openleggend werk of het leren van nieuw gedrag per deelnemer enigszins te variëren. De mate
waarin dat mogelijk is, wordt bepaald door het gemiddelde niveau en door het zwakste lid van de
groep. Voor ieder groepslid moet begrijpelijk blijven wat er gebeurt en waar het over gaat. en het angstniveau mag niet hoger oplopen dan het minst ik-sterke groepslid kan verdragen. Om een optimaal
profijt van de therapie mogelijk te maken, verdient het aanbeveling om - bij een voldoende grote
toestroom cliënten die in aanmerking komen voor GPG -  te bezien of er cliënten bij zijn die meer in
aanmerking komen voor een vorm van GGT en deze een daarmee overeenstemmend therapieaanbod
te doen. Ook al geldt voor beide vormen contactproblematiek als het belangrijkste focus, toch kan
men daar op een verschillende manier mee werken.
Bij contactproblematiek zijn de mate van sociale angst en de sociale vaardigheden waarover de cliënt
beschikt de belangrijkste variabelen. Er bestaan verschillende vragenlijsten die deze componenten
kunnen meten, zoals de Inventarisatielijst Omgaan met Anderen (Van Dam-Baggen e.a., 1984) en
de Schaal voor Inter-persoonlijk Gedrag (Arrindell e.a.. 1980). Deze meten de spanning (angst) die
wordt opgeroepen als bepaald gedrag zou moeten worden uitgevoerd en de frequentie waarin bepaald
gedrag werkelijk wordt uitgevoerd (zie tabel l).

Wanneer iemand alleen gewezen wordt op de ‘irrationaliteit’ van zijn gedachten, zonder dat hij voor
deze eigenaardige denkwijze begrip krijgt, roept deze therapeutische methode weerstand op. Door de
cliënt eerst zijn gevoelens te laten beleven en met respect de achterliggende cognities te onderzoeken,
krijgt men hiertoe beter toegang en een beeld van de manier waarop deze (wijdvertakt) de gevoelens
bepalen (Beck, 1991 )
Het effect van het uitdagen is groter als iemand zich meer bewust is van het bestaan van zijn gedachten
en zich meer realiseert hoe bepalend deze gedachten zijn voor zijn gevoelens. Hij kan aangemoedigd
worden dit gevoel dieper te beleven en te uiten middels een dramascène of imaginaire confrontatie.
Deze ontlading van gevoelens leidt meestal tot een betere discriminatie, zoals bij Martie. Ze heeft
haar gekleurde bril afgezet en kan daardoor de realiteit beter waarnemen.
Mijn moeder gaf mij altijd het gevoel dat ik onmisbaar was. Hoewel ik me nu realiseer dat ik dat nog
steeds wil zijn, besef ik dat mijn baas dat niét van mij vraagt. Ik moet zelf mijn grenzen in acht nemen.
Mijn ervaring is dat cognitieve therapie een enorme impact kan hebben als er voldoende aandacht
wordt besteed aan herbeleving van de traumatische situatie. Alleen wanneer de koppeling tussen denken
en voelen in zijn volle omvang tot stand wordt gebracht, kan van werkelijke herstructurering sprake
zijn. Zonder dat blijft de cognitieve herstructurering slechts een afstandelijke werkwijze, waarin de
afweer intact kan blijven. Droogzwemmen dus, zonder dat er werkelijk van desensitisatie of sensitisatie sprake is. Door cognities uit het ‘levende’ psychodrama op te vissen, er inzicht aan te koppelen, en ze te bewerken, herformuleren en ‘installeren’ tijdens de behavior rehearsal, kunnen zij echt
wortel schieten in de emotionele constellatie. Naarmate iemand zich meer serieus genomen en beter
begrepen voelt en zichzelf beter begrijpt, is het therapeutisch effect groter. Het werkt demotiverend
wanneer een cliënt het gevoel krijgt dat zijn probleem simpelweg tot een ‘verkeerde’ gedachte of een
gedragstekort wordt teruggebracht, zonder dat de functie van de persoonlijke geschiedenis die eraan
vastzit, erkend wordt. Het generalisatie-effect is groter wanneer een probleem ook op een dieper
niveau wordt opgelost.
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mate van spanning
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1		
3		

laag
2
4

Tabel 1 toont vier verschillende cliëntentypen: voor elk type is een andere behandelingsvorm gewenst.

Groep 1.
Deze cliënten komen het meest in aanmerking voor GPG, en zijn minder geschikt voor een GGT
waarin gedragsmatig werken aan contactuele vaardigheden centraal staat. Zij gaan sociale situaties
niet uit de weg maar hebben toch klachten over angst en gespannenheid in contacten. Hieruit kan men
concluderen dat sociaal gedrag niet altijd als remmer van sociale angst werkt, zoals aanvankelijk wel
verondersteld werd (Wolpe. 1958 ) Het verbeteren van de vaardigheden heeft mogelijk wel zin, maar
blijkt bij bepaalde personen onvoldoende vermindering van angst op te leveren. Dit is met name het
geval als aan de angst een neurotisch conflict ten grondslag ligt. Hoe men met dit conflict aan het
werk gaat,  is weer afhankelijk van de manier waarop de cliënt zijn angst ervaart en ontlaadt. Het is
voor de diagnostiek van belang om vast te stellen of de cliënt zich van zijn angst bewust is.
En, als hij zijn angst niet bewust ervaart, hoe deze dan tot uiting komt:
-

spanning in de dwarsgestreepte spieren (bijv. motorische onrust):
spanning in de gladde spieren (bijv. darmklachten):
een cognitieve verstoring, zoals in de war raken, vergeetachtigheid
(dit kan een aanwijzing zijn voor een fragiel ego):
organische pathologie (Kalpin. 1996).

Cliënten die zich niet bewust zijn van hun angst maar bijvoorbeeld wel buikpijn krijgen (gladde spieren), cognitief verstoord raken of ernstig somatiseren, kunnen weinig druk op de afweer verdragen.
Zij hebben meer profijt van cognitieve therapie of gedragstherapie.

Groep 2.
Deze cliënten vertonen frequent sociaal gedrag en ervaren daar weinig angst bij. Zij hebben op dit
gebied geen therapiebehoefte.

Groep 3.
Deze cliënten zijn het meest geschikt voor systematische desensitisatie of een klassieke vorm van
GGT (Van Dam-Baggen & Kraaimaat. 1979) omdat zij angstig zijn en sociale situaties vermijden.
Het doorbreken van hun vermijdingsgedrag geeft hun nieuwe leermoge¬lijkheden.

Groep 4.
Deze cliënten zouden goed kunnen profiteren van een sociaalvaardigheidstraining omdat zij van
weinig sociale vaardigheden blijk geven. Zij melden zich echter niet gauw voor therapie aan, omdat
ze onvoldoende probleembewust zijn en weinig lijdensdruk hebben. Tot deze groep horen de ‘probleemvermijders’ en de mensen die in zodanige sociale omstandigheden leven dat er weinig vaardigheden vereist worden.
Het is belangrijk dat aspirant-deelnemers voor het begin van de therapie goed geïnformeerd worden
over de werkwijze en dat ze vrij zijn er al dan niet voor te kiezen. Men selecteert cliënten die passen
in een bepaalde groep of men kiest bij een bepaald cliëntenaanbod een passende groepsbenadering.
De verschillende typen cliënten kunnen in beperkte mate gemengd worden (cliënten uit groep 3 en
4 kunnen wel samen: 1 en 2 ook). De onderlinge verschillen mogen niet te groot zijn, want dit werkt
belemmerend op de betrokkenheid en het van elkaar leren door herkenning. Bij voldoende aanmeldingen
kan men groepen van verschillende signatuur samenstellen, met het accent op:
-

gedragsmatig verwerven van vaardigheden;
verminderen van angst:
bewerken van de cognities:
analyseren van de afweer en leren voelen en uiten van het afgeweerde gevoel.

Vanwege de beperkte duur van de therapieperiode en de systematische opbouw van het programma,
kunnen opengevallen plaatsen niet worden opgevuld. Daarom is het belangrijk het drop-out risico
goed af te wegen. Ook is het nuttig om zich voorafgaand aan de therapie een beeld te vormen van
de situaties die vermeden worden en wat de cliënt doet om spanning te verminderen (bijv. alcohol
en of drugs gebruiken). Als men hier pas tijdens de therapie mee geconfronteerd wordt, kan men de
cliënt niet meer wegsturen. Het rendement van de therapie zal voor zo’n cliënt gering zijn; dat is teleurstellend en werkt ook belemmerend op de overige groepsleden. Het komt ook vaak voor dat een
cliënt wel geschikt lijkt voor een GPG wat betreft problematiek, maar te angstig is om in een groep
te kunnen functioneren. In dat geval kan hem een korte individuele therapie worden aangeboden ter
voorbereiding op een groep. Enkele zittingen zijn vaak al voldoende om de drempelvrees te overwinnen.

Contra-indicaties
Een cliënt kan na uitleg van de werkwijze, als therapiewens aangeven primair inzicht te willen verwerven in het ontstaan van zijn problemen. Een cliënt kan ook weinig voelen voor de actieve benadering van een GPG, en niet gericht zijn op gedragsverandering. Deze cliënten zijn niet (of nog niet)
geschikt voor deze behandelingsvorm. Tijdens de therapie is er namelijk geen tijd om de werkwijze
steeds opnieuw ter discussie te stellen. Ongeschikt zijn ook de cliënten die niet de aandacht kunnen /
willen delen met anderen en die ook geen voordeel zien in het delen van problemen met anderen. Ook
ongeschikt zijn zeer angstige cliënten, paranoïde en masochistische cliënten en cliënten die psychopathisch of counterfobisch met hun angst omgaan. Ik-zwakke cliënten met een lage angstdrempel
hebben een behandeling nodig die de afweer meer intact laat. De behandeling die zij nodig hebben,
werkt remmend op groepsleden met een hogere angsttolerantie. Hetzelfde geldt voor counterfobische
cliënten, omdat hun overschreeuwende gedrag vaak angst oproept bij de andere groepsleden. Voor
beide groepen geldt dat herkenning van elkaars problemen bemoeilijkt wordt waardoor een belangrijke therapeutische factor ontbreekt.
Ook als andere problemen overheersen, zoals rouw, seksuele problematiek, alcohol- of andere verslavingen, is GPG minder geschikt. Een groot gedeelte van de tijd wordt namelijk gewerkt aan ‘de
grootst gemene deler’ van de problemen. Cliënten met deviante problemen zullen zich terecht tekort
gedaan voelen.
Als een cliënt zijn eigen aandeel in probleemsituaties niet ziet - met andere woorden: niet gemotiveerd is tot zelf veranderen - maar wil dat zijn omgeving verandert, is er nauwelijks kans dat er
in GPG of een andere therapievorm veel bereikt wordt.
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Bijlage
Schema voor de beschrijving van probleemsituaties
Naam
Datum:
Beschrijf de situatie waarin je je niet prettig gevoeld hebt, en of waarin je niet hebt kunnen doen en
zeggen wat je wilde, aan de hand van de volgende vragen. Probeer een onderscheid te maken tussen
wat je zeker weet dat er van je verwacht wordt omdat het duidelijk afgesproken of gezegd is, en wat
jij denkt dat ervan je verwacht wordt maar niet echt zeker weet.
Maak ook dat onderscheid ten aanzien van de reacties op je gedrag; wat neem je echt waar aan reacties
en wat zijn je eigen interpretaties. Op deze wijze kun je ook situaties beschrijven die nog moeten
plaatsvinden en die je meestal vermijdt omdat je ze moeilijk vindt. Je kunt dan beschrijven hoe je je
voorstelt dat het gaan zal.

Situatie
-

Waar ben je, met wie, wat gebeurt er, wat wordt er van jou verwacht?

Reactie
-

Wat denk je?
Wat voel je? Hierbij zijn ook lichamelijke reacties van belang
(bijv. een gespannen gevoel, transpireren, hartkloppingen, buikpijn).
Wat zeg je, en wat doe je?

Gevolgen van je reactie
-

Wat gebeurt er, en wat vind je daarvan? Hoe voel je je daardoor?
Hoe reageert je omgeving?
Hoe had je achteraf bezien anders willen reageren?

