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Zouden ze®-iets gemeenschappelijks
hebben?

ACT, CBASP, TFT, SFT, SFT,
EMDR, IE, EFT, CT, CCT, CFT,
IPT, MBT, DBT, BRT,.FAP,.
STDP,.NET,.BA, MOL,…..



De-toekomst,-of-gedateerd?-



Klassieke hulpverleningssituatie

! Expert

! Leidt

! Vriendelijk

! Leek

! Volgt

! Vriendelijk



Doceren



Therapeutische relatie in-de-ggz:

Wederkerigheid Onderhandeling

Correctief

emotionele

ervaring

Optimale

desillusie



ggz'behandelaar relatiedeskundige

• Doorbrekendisfunctionele patronen (‘asociale respons’).

• Bekrachtiging ‘gewenst’.gedrag

• MetaKcommunicatie

• Aanleren vaardigheden

• Aanmoedigengeneralisatie (uitproberen in.eigen.leefcontext).



Patiënt Ander(en)

Ik ben.te dik!."
Ik heb een verstoord lichaamsbeeld!

Je.bent.te dun!.

Ik ben.waardeloos!."
Ik heb kwaliteiten,-maar- zie ze niet!

Je.hebt kwaliteiten!

Hij wil mij vermoorden!."
Ik ben-psychose'gevoelig!

Hij is.niks kwaads van.plan!.

Een pedagogische tik kan geen kwaad "
Ik wil niet meer dat de-kinderen bang-voor me-zijn!

Dat heet kindermishandeling!.

Ik BEN.niet dominant!."
Ik stoot zo-mensen af!

Alleen al.de.manier waarop je dat ZEGT!

Doel-therapie:
aansluiting terug via-sociale beïnvloeding



Patiënt Anderen

Ik ben te dik! Je.bent.te dun!."
Wij moetenminder-op-uiterlijk gericht zijn!

Ik ben waardeloos! Je.hebt kwaliteiten!."
Dit is-een signaal van-vastzittend verdriet!---

Hij wil mij vermoorden! Hij is.niks kwaads van.plan!."
Wij moetenmeer rekening houden met-jouw

kwetsbaarheid

Een pedagogische tik kan geen kwaad Dat heet kindermishandeling!. "
Ik moet de-kinderen consequenter aanpakken

Ik BEN.niet dominant! Alleen al.de.manier waarop je dat ZEGT!."
Hij wordt dominanter naarmate ik meer aarzel,-

dus…

Doel-altijd ook systemisch:
Anderen moetenmee bewegen



Microkosmos (klein universum)

Hoe-de-patient-zich bij de-therapeut
gedraagt lijkt op-hoe-de-patient-zich

‘thuis’-gedraagt.--



Observator én deelnemer
(medespeler/tegenspeler)

De-therapeut is-net-zo-(weinig)-
‘wereldwijs’-als de-patient.--



Projectie:-belemmerend én beschermend

Elke-patient-vervormt de-ander.-------------------
En elke therapeut trouwens ook!--



Interpersoonlijke stijlen beschermen tegen
oude pijn

Problemen nu---------------------------------------------------------
(in-én buiten therapie)-zijn meestal
herhalingspatronen van-vroeger.-



‘Asociale’-respons

Therapeut ervaart hetzelfde als
anderen,-maar-reageert anders.--



Therapeutische taak

We-exploreren de-effecten van-

jouw doen en laten op-mij.--



Therapeutische taak

We-exploreren de-effecten van-

mijn doen en laten op-jou.--



Alliantiebarsten
onvermijdelijk én onmisbaar

Misverstanden,-stagnaties en
botsingen zijn het-begin-van-inzicht

en verandering.--



Deliberate-practice

• Behandelaar is.relatiedeskundige (in.plaats van.technischuitvoerder)
• Klinischoordeel is.‘signaal’.(in.plaats van.‘ruis’)
• Klinisch redenerenmoet gesystematiseerd (in.plaats van:.
‘ongewapend’)
• Behandelaarmonitort:.“Wat.denk/voel ik bij deze patient”,.“Welk.
relationeel patroon.is.er tussen ons?”.(in.plaats van.administreert).
• Ondersteunendemonitorinstrumenten:.gebruiksvriendelijk (simpel
en onmiddellijke feedback).



Uitkomstmeting vs.-deliberate-practice--

DBC'model:-LINEAIR

DIAGNOSE BEHANDELING EVALUATIE

DIAGNOSE BEHANDEK
LING

EVALUATIE BEHANDEK
LING EVALUATIE BEHANDEK

LING

DIAGNOSE.≈
EVALUATIE

Deliberate-practice:-CIRCULAIR

EVALUATIE



Bottom-up:-van-‘feiten’-naar theorie

“Wat.voel ik bij bij deze
patient?”. .

Invullen monitorinstrument Therapeutische
vertaling



BBB'C:-Beoordelingsschaal
Beïnvloedingsboodschappen



BBB'C
Beoordelingsschaal Beïnvloedingsboodschappen



BBB'C:-sterkte beïnvloedingsboodschappen

SAMEN'TEGEN K4,0 TEGEN
BOVEN'ONDER K1,7 ONDER



Therapeutische relatie (Bordin)

BAND

TAKENDOELEN



Generiek behandelmodel psychische
problematiek (Wampold)-



Deliberate-practice

Waar zit-het-primaire

probleem?

1. Emotionele band?................................................
Relatiedefinitie?.

2. Behandeltaken?
3. Behandeldoelen?



Oppervlakte'monitoring

• Emotionelebarometer
• Ongereflecteerdeevaluaties
• TSS:.Therapist.Satisfaction.Scale.(i =.7)
• VBT:.Verkorte Beoordelingsschaal Therapiegesprek (i =.11)
• VBT:.kan zowel door.behandelaarals patient.worden ingevuld



Oppervlakte'monitoren:----------------------------------
Therapist-Satisfaction-Scale-(TSS)



Oppervlakte'monitoren:----------------------------------
Therapist-Satisfaction-Scale-(TSS)



Oppervlakte'monitoren:----------------------------------------------
Verkorte Beoordelingsschaal Therapiegesprek(VBT)-



Oppervlakte'monitoren:----------------------------------------------
Verkorte Beoordelingsschaal Therapiegesprek (VBT)-



Oppervlakte'monitoren:----------------------------------------------
Verkorte Beoordelingsschaal Therapiegesprek(VBT)-



Diepte'monitoren:
1.Relatiedefinitie-(inclusief emotionele band)-

• IR:.InterpersoonlijkRaster.(i =.8)
• BBBKC:.Beoordelingsschaal Beïnvloedingsboodschappen (i=.56)..



Relatiedefinitie :--------------------------------------------
positionering in-interpersoonlijke cirkel

TH

PT

TH

PT



Interpersoonlijk Raster

LATENT:- Betrekkingsniveau

MANIFEST:- Inhoudsniveau



Interpersoonlijk Raster



Interpersoonlijk Raster-



Diepte'monitoren
2.-Therapeutische taken:



3.-Behandeldoelen
vloeien niet automatisch voort uit DSM'5'classificaties!-



1.-OVERWINNEN-VAN-BEPAALDE- SYMPTOMEN-EN-PROBLEMEN

O-3.….leren.hoe.om.te.gaan.met.mijn.stemmingen.en.stemmingswisselingen.

2.-INTERPERSOONLIJKE- PROBLEMEN

O-37.….leren.om.mijn.tijd.alleen. te.kunnen.doorbrengen.

3.-VERBETERING- WELBEVINDEN

O-48.….meer.optimisme.en. levensvreugde. ontwikkelen.

4.-LEVENSORIËNTATIE

O-52.-….nieuwe.toekomstperspectieven. (persoonlijk,.met.betrekking. tot.beroep.en.opleiding). verwerven.

5.-INTRAPERSOONLIJKE- DOELEN

O-55.….mijzelf.leren.accepteren. zoals.ik.ben.



Hoe-SMART-moeten/kunnen doelen zijn?





Passende zorg

• Afgestemd op.persoon (in.plaats van.stoornis)
• Doelgericht (in.plaats van.klachtgericht)
• Vraaggestuurd (in.plaats van.aanbodgestuurd)
• Onderhandelingsmodel (in.plaats van.‘klantmodel’;.“U.vraagt,.wij
draaien!”.uit den.boze)
• Schaarste en beperkingen van.ggz worden eerlijk gecommuniceerd (in.
plaats van.geloochendof.genegeerd).
• Kapitaliseertop.behandelaarals relatiedeskundige



Passende zorg

• Goede therapeutische relatie ≠.Harmonische therapeutische relatie

• Evalueer op.doelen,.maar.maak deze niet te ‘SMART’

• Illusie van.genezing:.Koppel.behandelsucces niet per.se.aan ‘verdwijnen’.

van.klachten/symptomen (Niet:.SUD.=.0)

• Koppel.behandelsucces niet alleen aan zelfbeoordeling patiënt

• Problematiseer sociaal isolement/eenzaamheid

• Cultiveer therapeutisch optimisme,.maar zet bescheiden in.


