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Het gezin komt in therapie. Ze zitten nog even in de wachtkamer. De juf had moeder erop 

attent gemaakt dat er iets was. Ook de huisarts vond het zinvol dat het gezin er met een 

therapeut over zou praten. Daar is de therapeut. Hij geeft elk gezinslid een hand. Hij voelt 

meteen wie wil praten, en wie aarzelt.

Dit boek gaat over de praktijk van de gezinstherapie. De ontmoeting tussen de therapeut 

en de gezinsleden staat centraal, alsook het proces dat dan op gang komt. De therapeut 

luistert en probeert te begrijpen. De gezinsleden vertellen hun verhaal, maar er is ook 

iemand die zucht, iemand wordt kwaad en iemand begint te huilen. Hoe kan de therapeut 

iedereen een stem geven in het gesprek?

er wordt in dit boek ingezoomd op de kleine details van de ontmoeting, maar er worden 

ook theoretische concepten aangeboden die de therapeut in de sessie kunnen helpen 

dingen op te merken en te benoemen. De belangrijkste gezinstherapeutische interventies 

worden gedetailleerd besproken. er wordt uitgebreid stil gestaan bij de specifieke plaats 

van de therapeut in het proces. Alles wordt geïllustreerd aan de hand van verhalen over 

gezinstherapeutische sessies. er worden ook reflecties gegeven over de plaats van de 

gezinstherapie in de actuele maatschappelijke context. De vraag wordt gesteld of er in 

onze neoliberale samenleving nog wel plaats is voor een gezinstherapie die niet op effi-

ciëntie, controle en correctie gericht is, maar de menselijke ontmoeting centraal stelt.

Dit is een boek dat handvatten biedt aan beginnende therapeuten. Het is een boek dat 

meer ervaren therapeuten doet nadenken over hun plaats in het gezinstherapeutische 

proces. Het is ook een boek dat iedereen voor de keuze stelt: gaan we zo verder, of zoeken 

we manieren om de kwetsbare mens terug een plaats te geven in de hulpverlening?

peter rOber is gezinstherapeut in Context (Upc KU Leuven). Hij is als hoogleraar 

verbonden aan de KU Leuven. Hij is auteur van Samen in Therapie (Acco, 2002) en De 
Naakte Therapeut (Acco, 2003).
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Deel I

Ontmoeting

DEEL 1

ONTMOETING



 

1. De eerste sessie
Il existe au milieu du temps

La possibilité d’une île.
(Michel Houellebecq, La possibilité d’une île)

...into this space life will come...
(Joel Meyerowitz, History of Photography – BBC documentaire)

Volgens sommigen dient het eerste gesprek van een gezinstherapeutische begeleiding 

om informatie over het gezin te verzamelen. Met die informatie kan men dan tot een 

probleemomschrijving of een diagnose komen. Anderen zeggen dat het eerste gesprek 

als doel heeft te luisteren naar het verhaal van de cliënt. Ze stellen dat dit luisteren moet 

resulteren in hoop en opluchting bij de cliënt.

Ik ga in dit boek uit van het idee dat het doel van het eerste gesprek het creëren is van 

een dialogische context waarin dingen besproken kunnen worden die thuis niet bespro-

ken kunnen worden, en waarin er ruimte is voor feedback van de cliënten naar de thera-

peut zodat de cliënten de therapeut kunnen leiden in het begeleiden van het gezin.

Dit hoofdstuk zal op een heel concrete manier, aan de hand van een casus, de wijze voor-

stellen waarop ik de eerste sessie van een gezinstherapie aanpak. Het uitgangspunt is 

dat het de taak is van de therapeut om te luisteren naar de verhalen die de cliënten 

vertellen en om ruimte te proberen te maken voor wat nog niet gezegd is (Anderson & 

Goolishian, 1988).

Een protocol

Het concreet, stap voor stap uitschrijven van een werkwijze in de vorm van een pro-

tocol is gevaarlijk. Mijn vrees is dat sommige mensen te veel belang gaan hechten 

aan het protocol en zullen geloven dat het protocol op zich therapeutisch werkt. Dat 

is niet zo. Ik heb zo vaak gezien dat jonge therapeuten die bij mij in opleiding waren, 

zinnetjes gebruiken in hun gesprekken met gezinnen die ze mij hebben horen zeggen. 

Maar dat werkt vaak niet omdat het op dat moment niet past, omdat dat moment 

om andere zinnen vraagt.
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Er zijn weinig zinnen die je als therapeut (bijna) altijd kunt gebruiken. De vraag ‘kun je 

mij daar meer over vertellen?’ is wel zo’n zin. Die is bijna altijd goed. Ook de vraag ‘kun 

je me helpen dat te begrijpen?’ is bijna altijd goed. Maar voor de rest moet de thera-

peut vooral goed aansluiten bij de cliënten en menselijk aanwezig zijn als therapeut.

Welke woorden de therapeut precies moet gebruiken, wordt in het proces beslist. Het 

beste is meestal dat de therapeut zijn/haar eigen zinnen zoekt, veeleer dan die van 

iemand anders na te zeggen. De therapeut moet aansluiten bij het gezin en bij het 

moment, en niet bij zijn/haar leermeester.

In dit hoofdstuk zal ik heel gedetailleerd de eerste sessie met het gezin Cox bespreken. 

Aan de hand van die casus zal ik vertellen op welke wijze ik doorgaans een eerste sessie 

van een gezinstherapie aanpak. Het protocol dat daarbij naar voren komt, wordt zo stap 

voor stap in de casus geïllustreerd. Het is aan de lezer om met dit protocol in de praktijk 

wijs om te gaan.

Casus: het gezin Cox 1
Het gezin Cox werd naar mij verwezen door de dienst slachtofferhulp van de politie. 
Vader had een jaar geleden zelfmoord gepleegd. Moeder en de twee kinderen (Mik 
van 9 en Amélie van 12) werden door de dienst slachtofferhulp gevolgd. Nu, een jaar 
na de zelfmoord, werden ze voor gezinstherapie verwezen.

Toen ik hen in de wachtkamer ging ophalen, zag ik hen met hun drieën in stilte zitten. 
Moeder in gedachten verzonken. Amélie was in een tijdschrift aan het bladeren. Een 
jonge puber, dacht ik, net geen kind meer, maar nog ver van de volwassenheid. Mik 
had twee dinosaurussen meegebracht en was daar in stilte mee aan het spelen.
Ik gaf moeder een hand en stelde me voor. Daarna gaf ik Amélie een hand en dan 
wilde ik Mik een hand geven. Die gaf echter geen hand terug maar hield zijn twee 
dino’s dreigend naar mij gericht.
“Grrr”, zei hij.
“Oei, die zien er gevaarlijk uit”, zei ik. “Ik zal maar beter voorzichtig zijn, niet?”
“Grrr.” Het klonk nu feller. Dreigender. Hij had aan zelfvertrouwen gewonnen.
“Goed dat je je twee vrienden hebt meegebracht. Die kunnen jullie beschermen zodat 
jullie niets kan overkomen”, zei ik.
“Grrr.”
“Geef meneer mooi een hand, Mik”, zei moeder.
Mik nam zijn dino’s in zijn linkerhand en reikte het andere hand naar mij.
“Dag Mik”, zei ik.
We gingen naar de consultatieruimte.

Casus: het gezin Cox 1
Het gezin Cox werd naar mij verwezen door de dienst slachtofferhulp van de politie.
Vader had een jaar geleden zelfmoord gepleegd. Moeder en de twee kinderen (Mik
van 9 en Amélie van 12) werden door de dienst slachtofferhulp gevolgd. Nu, een jaar
na de zelfmoord, werden ze voor gezinstherapie verwezen.

Toen ik hen in de wachtkamer ging ophalen, zag ik hen met hun drieën in stilte zitten.
Moeder in gedachten verzonken. Amélie was in een tijdschrift aan het bladeren. Een
jonge puber, dacht ik, net geen kind meer, maar nog ver van de volwassenheid. Mik
had twee dinosaurussen meegebracht en was daar in stilte mee aan het spelen.
Ik gaf moeder een hand en stelde me voor. Daarna gaf ik Amélie een hand en dan
wilde ik Mik een hand geven. Die gaf echter geen hand terug maar hield zijn twee
dino’s dreigend naar mij gericht.
“Grrr”, zei hij.
“Oei, die zien er gevaarlijk uit”, zei ik. “Ik zal maar beter voorzichtig zijn, niet?”
“Grrr.” Het klonk nu feller. Dreigender. Hij had aan zelfvertrouwen gewonnen.
“Goed dat je je twee vrienden hebt meegebracht. Die kunnen jullie beschermen zodat
jullie niets kan overkomen”, zei ik.
“Grrr.”
“Geef meneer mooi een hand, Mik”, zei moeder.
Mik nam zijn dino’s in zijn linkerhand en reikte het andere hand naar mij.
“Dag Mik”, zei ik.
We gingen naar de consultatieruimte.
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Het gezin ontmoeten

Een gezinstherapie begint meestal met een eerste contact in de wachtkamer. De gezins-

leden zitten op de therapeut te wachten. Ze hebben wellicht al weken gewacht want er 

was mogelijk een wachtlijst. Nu moeten ze nog enkele minuten wachten, en dat doen ze 

dan ook. Sommige gezinnen hoor je van op grote afstand wachten. Je hoort het omdat 

de kinderen heel actief zijn in de wachtkamer en omdat de ouders hen onder controle 

proberen te houden. Andere gezinnen hoor je niet. Ze zitten in stilte te wachten tot de 

therapeut komt. De gezinsleden die wachten, zijn doorgaans nerveus. In therapie komen 

doe je niet voor je plezier. Integendeel, je stelt het zo lang mogelijk uit. Tot je het niet 

meer kunt houden. Het is zoals naar de tandarts gaan, maar dan erger, want bij een 

tandarts weet je wat er gaat gebeuren, en bij een therapeut weet je dat niet. Het is vaak 

ook erger omdat je je schaamt. Niemand is er trots op dat hij/zij een beroep moet doen 

op een therapeut. Vaak zijn gezinsleden ook bang. De ouders zijn bang om beschuldigd 

te worden en gewezen te worden op hun tekorten of fouten. Kinderen zijn bang om ver-

wijten te krijgen of gestraft te worden.

Wanneer de gezinstherapeut het gezin gaat ophalen in de wachtkamer, heeft hij/zij op 

voorhand enig aanvoelen van wat hem/haar te wachten staat. Het gezin dat hij/zij gaat 

ontmoeten, voelt zich wellicht niet ontspannen of comfortabel. Nee, ze zitten veeleer in 

een soort van alarmfase, en iedereen is in een soort defensieve stelling, daar ga je van 

uit. Toen ik dus het gezin Cox ontmoette in de wachtkamer, kreeg ik wellicht een illus-

tratie van de wijze waarop dit gezin met stress en spanning omgaat. Maar in plaats van 

onmiddellijk een diagnose te stellen over de gezinsstructuur en de copingmechanismen 

van het gezin ben ik als gezinstherapeut veeleer bezig met het zoeken naar een manier 

om dit gezin te ontmoeten. Daarbij volg ik gewoon de sociale regels: ik stel mezelf voor 

en geef een hand. Dat werkt zo bijna bij elk gezin. Maar bij elk gezin word je meteen 

geconfronteerd met wat uniek is voor het gezin, en vooral voor dit moment. Het is iets 

dat op dit moment met het gezin gebeurt, en dat wellicht nog nooit op precies dezelfde 

wijze is gebeurd en nooit meer helemaal op dezelfde wijze zal gebeuren. In dit geval was 

bijvoorbeeld de wijze waarop Mik zich presenteerde, bijzonder: hij weigerde in eerste 

instantie de aangeboden hand, en in plaats daarvan toonde hij me zijn twee dreigende 

dino’s.

Dit is een belangrijk moment. De jongen toont zich op zijn eigen-aardige wijze, en je 

wordt uitgenodigd om iets te doen wat je niet hebt voorbereid, en wat buiten de ge-

kende sociale scenario’s valt. Zo’n moment voel ik aan als een uitnodiging om elkaar echt 

te ontmoeten in het spontane, speelse contact. Die kans kun je grijpen, of je kunt ze aan 

je voorbij laten gaan en ervoor kiezen in je ernstige rol van therapeut te blijven. Dat voelt 

soms veiliger aan, zeker als je nog jong en onzeker bent als therapeut.
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Toen Mik zijn dino’s dreigend naar me uitstak, dook ik meteen in zijn wereld. De dino’s 

waren op dat moment geen plastic speelgoed meer maar echte dreigende beesten: ‘Oei, 

die zien er gevaarlijk uit. Ik zal maar beter voorzichtig zijn, niet?’ Toen ik dat zei, had ik er 

niet echt over nagedacht. De woorden kwamen als vanzelf uit mijn mond, en ik begreep 

maar wat ik zei op het moment waarop ik mijn eigen woorden hoorde. Toch zijn deze 

woorden op een of andere manier doordacht. Er zit een soort van impliciete methode 

in, die ik achteraf wel kan uiteenrafelen en waarvan ik de redenen kan uitleggen. Op het 

moment van de ontmoeting met Mik heb ik die methodische aspecten en die redenen 

echter niet expliciet overdacht. De woorden waren op dat moment vooral een gepast 

antwoord op Miks dreigende dino’s. Zo gaat het vaak als we willen vertellen over iets dat 

essentieel een levend proces is. In het vertellen komen we los van het eigenlijke proces 

en vertellen we het verhaal alsof er steeds redenen en intenties aan gedrag voorafgaan, 

terwijl dat vaak niet zo is. Vaak is ons gedrag vooral ingebed in een onrustige dialogische 

context van uitnodigingen en spanningen die zich aan je presenteren. Je geeft een res-

pons die op dat moment en in die context gepast lijkt. Die respons moet passen in de 

context, en moet ook passen voor jou als persoon. Dat is de complexiteit van de dialogi-

sche werkelijkheid waarin we leven en waarin we aan therapie doen.

Hoe dan ook, toen Mik me zijn dino’s presenteerde, stapte ik mee in zijn speelse wereld. 

Ik accepteerde zo zijn voorstel om zijn speelgoed als echte gevaarlijke dino’s te beschou-

wen, en meteen stelde ik aan Mik ook een bepaalde relationele betekenis voor. Ik stelde 

aan Mik voor dat de dino’s mij zouden aanzetten tot voorzichtigheid, implicerend dat 

de dino’s er waren om hen te beschermen. Dat sluit aan bij de idee dat een gezin dat in 

therapie komt in de eerste plaats een bang gezin is, en dat ze je in de eerste ontmoeting 

zullen tonen op welke wijze ze met angst omgaan. In die zin zit in mijn respons op Miks 

dino’s meteen ook impliciet een soort diagnostisch oordeel vervat: Mik is bang en zoekt 

bescherming bij zijn dino’s. Dit diagnostische oordeel is echter impliciet en dient niet 

expliciet gemaakt te worden. Dan zou je als therapeut uit het spel stappen en opnieuw 

helemaal in de huid van de ernstige therapeut kruipen. Neen, op het moment van de 

ontmoeting met Mik was mijn professionele ik heel actief achter de coulissen en stond 

mijn menselijke en speelse ik op de scène.

Zoals ik de ontmoeting met Mik nu beschrijf, lijkt het te gaan over iets dat zich tussen 

hem en mij afspeelde. Dat is slechts gedeeltelijk waar. Als therapeut voel je op dat mo-

ment immers dat alle ogen op je gericht zijn. Het is een kans om jezelf als mens te tonen 

en om meteen ook met de andere contact te maken, niet enkel met Mik, maar ook met 

zijn zus en zijn moeder. De wijze waarop je op dat moment als therapeut met de jongen 

omgaat, is ook voor hen de eerste ontmoeting met jou. Het geeft ook hun de kans om 

jou te leren kennen. Amélie en moeder keken dan ook aandachtig en gespannen toe. Ook 

voor hen was het een test van die onbekende therapeut: hoe gaat hij hiermee om? Toen 
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ik Mik antwoordde: ‘Oei, die zien er gevaarlijk uit. Ik zal maar beter voorzichtig zijn, niet?’, 

was ik mij er sterk van bewust dat ook zij er waren, en hoopte ik dat mijn woorden ook 

voor hen geruststellend zouden zijn.

Casus: het gezin Cox – 2
Mik koos onmiddellijk een stoel dicht bij het speelgoed. Amélie keek eerst waar haar 
moeder ging zitten en koos dan een stoel naast haar. Zo zat moeder in het midden, 
met Mik aan haar rechterhand en Amélie links. Ik koos een stoel tegenover moeder. 
Zo zat ik even dicht bij alle gezinsleden.

Ik heette hen welkom en stelde mezelf voor: “Ik ben Peter. Ik ben gezinstherapeut.” 
Terwijl ik dat zei, keek ik beurtelings naar de drie gezinsleden. “Is het de eerste keer 
dat jullie in therapie gaan?”
Moeder knikte bevestigend.
“Dan moet ik misschien eerst wat uitleggen...”
Dan keek ik naar Mik en ik zei: “Kinderen hebben me al verteld dat het woord ‘gezins-
therapeut’ een moeilijk woord is. Laat me even kort zeggen wat een gezinstherapeut 
is. Een gezinstherapeut is iemand die praat met gezinnen, wanneer iemand in het 
gezin zich zorgen maakt over iets.” Ik liet een korte pauze en ging dan verder: “Dus 
als jullie vandaag naar hier komen, ga ik ervan uit dat iemand van jullie zich zorgen 
maakt over iets in het gezin...”
Op dat moment keken beide kinderen even naar moeder. Dat bevestigde mijn ver-
moeden. Meestal zijn het de ouders die zich het meeste zorgen maken en die dan 
het initiatief nemen om in therapie te gaan. In al die jaren dat ik therapeut ben, heb 
ik nog niet vaak een gezin ontmoet waarvan een kind aandrong om in gezinstherapie 
te gaan. Ik ging verder:
“En over die zorgen gaan we vandaag zeker praten, maar eerst zou ik graag met jullie 
kennis willen maken los van de zorgen. Wie zijn jullie eigenlijk, los van de zorgen?”

Kennismaken met het gezin

Het doel van de eerste sessie is voor mij niet in de eerste plaats het verzamelen van 

informatie, noch het stellen van een diagnose. De ontmoeting en de kennismaking 

staan centraal. De ontmoeting start in de wachtkamer (of soms nog vroeger, als er 

eerst telefonisch contact is geweest). De kennismaking vindt plaats in de consultatie-

ruimte.

De kennismaking bestaat uit twee delen: eerst stelt de therapeut zich voor aan de ge-

zinsleden, en daarna nodigt hij de gezinsleden uit om zich voor te stellen.

Casus: het gezin Cox – 2
Mik koos onmiddellijk een stoel dicht bij het speelgoed. Amélie keek eerst waar haar
moeder ging zitten en koos dan een stoel naast haar. Zo zat moeder in het midden,
met Mik aan haar rechterhand en Amélie links. Ik koos een stoel tegenover moeder.
Zo zat ik even dicht bij alle gezinsleden.

Ik heette hen welkom en stelde mezelf voor: “Ik ben Peter. Ik ben gezinstherapeut.”
Terwijl ik dat zei, keek ik beurtelings naar de drie gezinsleden. “Is het de eerste keer
dat jullie in therapie gaan?”
Moeder knikte bevestigend.
“Dan moet ik misschien eerst wat uitleggen...”
Dan keek ik naar Mik en ik zei: “Kinderen hebben me al verteld dat het woord ‘gezins-
therapeut’ een moeilijk woord is. Laat me even kort zeggen wat een gezinstherapeut
is. Een gezinstherapeut is iemand die praat met gezinnen, wanneer iemand in het
gezin zich zorgen maakt over iets.” Ik liet een korte pauze en ging dan verder: “Dus
als jullie vandaag naar hier komen, ga ik ervan uit dat iemand van jullie zich zorgen
maakt over iets in het gezin...”
Op dat moment keken beide kinderen even naar moeder. Dat bevestigde mijn ver-
moeden. Meestal zijn het de ouders die zich het meeste zorgen maken en die dan
het initiatief nemen om in therapie te gaan. In al die jaren dat ik therapeut ben, heb
ik nog niet vaak een gezin ontmoet waarvan een kind aandrong om in gezinstherapie
te gaan. Ik ging verder:
“En over die zorgen gaan we vandaag zeker praten, maar eerst zou ik graag met jullie
kennis willen maken los van de zorgen. Wie zijn jullie eigenlijk, los van de zorgen?”
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Het innerlijke gesprek van de therapeut

Op enkele belangrijke uitzonderingen na (bv. Elkaïm, 1997; Andolfi, Angelo & De Nichilo, 

1989) werd er in het veld van de gezinstherapie weinig aandacht besteed aan de bele-

ving van de therapeut in de sessie. In het bijzonder na de postmodernistische en nar-

ratieve revolutie van het eind van de jaren tachtig van de 20ste eeuw werd de nadruk 

gelegd op de expertise van de cliënt (Anderson & Goolishian, 1992). De therapeut werd 

geacht vooral aan te sluiten bij de cliënt (Smith, 2004). Hoewel dit onmiskenbaar een 

waardevolle evolutie was, droeg ze er ook toe bij dat de inbreng van de therapeut in de 

therapeutische dialoog verdacht werd. Onder invloed van het denken van Michel Fou-

cault (Foucault, 1979, 1984) waren gezinstherapeuten heel gevoelig geworden voor de 

mogelijke kolonisatie van de cliënt (zie ook hoofdstuk 8), die door de expertise van de 

therapeut en diens maatschappelijke positie van zijn/haar eigen stem beroofd zou kun-

nen worden (Anderson, 1997).

Sinds het begin van het nieuwe millennium lijkt het er echter op dat de persoon van de 

gezinstherapeut weer tevoorschijn komt in het veld van de gezinstherapie. Niet alleen 

is er een tendens in het veld om opnieuw een brug te slaan met de psychodynamische 

traditie (Flaskas, Mason & Perlesz, 2005; Flaskas & Pocock, 2009). Verder houdt in het 

bijzonder het concept van het innerlijke gesprek van de therapeut de belofte in om nauw 

aan te sluiten bij de wederkerigheid en gedeelde activiteit van een therapeutische relatie 

in de complexiteit van de gezinstherapiepraktijk (bv. Andersen, 1995; Rober, 2002, Lowe, 

2004; Flaskas, 2005). Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben uiteengezet, verwijst het 

concept van het innerlijke gesprek van de therapeut naar het gesprek dat de therapeut 

met zichzelf heeft tijdens de sessie met het gezin. Het concept schetst een beeld van 

een therapeut die aanwezig is in de sessie als een complete mens in relatie met de cli-

ent; niet alleen als een information-processing/hypothesis-testende en ongenaakbare 

deskundige, zoals therapeuten soms werden beschreven in de vakliteratuur (bv. Martin, 

1992; Selvini-Palazzoli et al., 1980).

Het luisteren van de therapeut is meer dan registreren; het is een actief proces. Zoals we 

hebben uiteengezet in de vorige hoofdstukken, zijn er drie niveaus in het actief luisteren 

van de therapeut:

Luisteren naar het verhaal van de cliënt.  Dit verwijst naar het luisteren van de thera-

peut naar de inhoud van het verhaal van de cliënt over het daar-en-toen (de wereld 

buiten de sessie). De aandacht van de therapeut is gericht op de woorden van de cli-

ent.

In contact zijn met het proces van de cliënt.  De therapeut tracht aan te sluiten bij de 

cliënt in het hier-en-nu van de sessie: hoe voelt de cliënt zich? Wat is zijn/haar be-

kommernis op dit moment? De therapeut luistert hier vooral naar het verhaal dat 
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de cliënt toont met zijn/haar lichaamstaal. Dit aspect van luisteren werd vroeger al 

behandeld door Andersen (1991, 1992, 1995), die in zijn klinische werk veel aandacht 

besteedde aan de spontaan optredende lichamelijke signalen van de cliënt, zoals de 

intonatie van de woorden, de pauzes, de ademhaling, enzovoort.

Luisteren naar de eigen beleving.  Dit verwijst naar de therapeut als een levende mens 

in het hier-en-nu van de sessie. De therapeut luistert ook door aandacht te geven aan 

zijn/haar eigen beleving.

Dat het eerste niveau van luisteren (het luisteren naar de woorden) belangrijk is voor 

therapeuten, ligt voor de hand. In het kader van dit hoofdstuk over de beleving van de 

therapeut moeten we hier vooral aandacht besteden aan het tweede en derde niveau 

van luisteren. Deze niveaus hebben betrekking op de therapeut die luistert naar wat 

aan de woorden ontsnapt: het onuitgesprokene en het onzegbare (Frosh, 2004). Deze ni-

veaus sluiten aan bij enkele van de traditionele publicaties over de psychotherapeutische 

ontmoeting, zoals psychodynamisch geïnspireerde publicaties over tegenoverdracht en 

projectieve identifi catie (bv. Skynner, 1987; Flaskas, 2002). Deze niveaus sluiten ook aan 

bij publicaties waarin gewezen wordt op het belang van stilte in de uitdrukking van 

het lijden (bv. Charmaz, 1999, 2002; Pearlman & Saakvitne, 1995; Scott & Lester, 1998). 

Charmaz (1999), bijvoorbeeld, bestudeerde de verhalen van patiënten die lijden aan een 

chronische ziekte en vond dat het vertellen van hun verhalen de risico’s voor deze pati-

enten verhoogt. Het spreken brengt hen dichter bij hun pijn. Voor hen kan niet-spreken 

een strategie zijn om te voorkomen dat zowel hun lijden als hun verhaal ‘echt’ wordt 

(Charmaz, 1999). Verder stelt Charmaz dat de taal van de pijn vaak impliciet blijft. De 

pijn wordt vaak uitgedrukt in het zwijgende lichaam of in de stilte in het gesprek. Het is 

niet mogelijk voor patiënten die lijden aan een ernstige ziekte, om de rauwe ervaring van 

hun lijden uit te drukken in woorden (Charmaz, 2002).

Auteurs die trauma’s in gezinnen hebben bestudeerd, stellen dat slachtoffers vaak ver-

zwijgen wat echt pijnlijk is (Herman, 1992). Woorden schieten tekort. Het pijnlijke wordt 

ook in de therapie vaak niet in woorden uitgedrukt, maar soms wordt het wel opgeroe-

pen in de beleving van de therapeut:

“Survivor clients are often unaware of their affective experiences, so that we as therapists, are of-
ten fi rst aware of our client’s feelings through our own.” (Pearlman & Saakvitne, 1995, p. 23)

Dat is de reden waarom sommige auteurs uit de traumaliteratuur stellen dat het be-

langrijk is om rekening te houden met de beleving van de therapeut. De beleving van de 

therapeut kan immers dienstdoen als een instrument om de cliënt beter te begrijpen 

(Pearlman & Saakvitne, 1995): wat in de beleving van de therapeut wordt opgeroepen, 

zijn de delen van het verhaal van de cliënt die (vooralsnog) niet op een andere manier 

uitgedrukt kunnen worden.
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Ook in het veld van de gezinstherapie zijn er publicaties waarin de beleving van de the-

rapeut in de sessie als een instrument voor dialoog wordt gewaardeerd (bv. Whitaker & 

Keith, 1981; Andolfi , Angelo & De Nichilo, 1989; Real, 1990; Haber, 1990, 1994; Flaskas, 

2002). Elkaïm (1997), bijvoorbeeld, stelt een systemische kijk voor op de gevoelens van 

de therapeut. Hij stelt dat het zelf van de therapeut zijn belangrijkste therapeutische 

instrument is, dat hij/zij moet gebruiken “as the heart of the therapy” (Elkaïm, 1997, p. 

170). Elkaïm benadrukt het belang van de context waarin gevoelens van de therapeut 

ontstaan. Wat de therapeut in de sessie ervaart, is niet alleen verbonden met zijn/haar 

persoonlijke geschiedenis. Die ervaring wordt ook opgeroepen, versterkt en onderhou-

den door de dialogische context waarin ze opduikt. Sprekend vanuit een systemisch/

cybernetisch perspectief, stelt hij dat het belang van de persoonlijke ervaring van de the-

rapeut ligt in de betekenis en functie ervan voor het therapeutische systeem. Vaak zal 

wat de therapeut voelt of ervaart, een homeostatische functie hebben in het systeem. 

Wat de therapeut in de sessie voelt, kan dan gezien worden als een correctie van een 

onevenwicht, of als het opvullen van een leemte in het systeem zodat het systeem weer 

een leefbaar evenwicht vindt en verder kan zonder fundamentele veranderingen aan te 

brengen in zijn organisatie of structuur.

Ook Hoffman (2002) verkent de beleving van de therapeut als een instrument wanneer 

ze schrijft over ‘travelling empathy’ of – korter – ‘tempathy’. Tempathy verwijst naar een 

vorm van transpersoonlijke communicatie die vaak wordt weerspiegeld in de beelden, 

ideeën of overwegingen die kunnen opduiken in het innerlijke gesprek van de therapeut 

terwijl hij/zij in gesprek is met het gezin (Hoffman, 2002). Zowel Hoffman als Elkaïm 

suggereren dat therapeuten meer weten dan ze kunnen zeggen (Frosh, 2004). Zij stel-

len voor dat therapeuten in hun werk niet enkel zouden steunen op hun technische 

rationaliteit, maar ook gebruik zouden maken van hun impliciete ervaringskennis die 

verbonden is met wat-nog-onzegbaar-is voor de klant. Ze suggereren dat de therapeut 

op die manier kan komen tot een rijker begrip van de verhalen die zijn/haar cliënten 

presenteren in de sessie.

Een therapiefragment ter illustratie

De reflecties van Elkaïm en anderen over de beleving van de therapeut als therapeu-

tisch instrument om het verhaal van de cliënt beter te beluisteren, benadrukken het 

belang van de beleving van de therapeut tijdens de sessie en de noodzaak voor de the-

rapeut om te reflecteren over zijn/haar beleving in de sessie. In het vorige hoofdstuk 

gaf ik al een analyse van het vignet van Johnny en zijn moeder. Daar ging ik in op de 

analyse van dat korte stukje therapie om te tonen hoe het concept van het innerlijke 
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gesprek ons helpt om beter aan te sluiten bij de complexiteit van de gezinstherapeu-

tische sessie. Hier wil ik opnieuw naar dit therapiefragment kijken, maar de analyse 

nu vooral richten op de ontwikkeling van een aantal ideeën over de beleving van de 

therapeut in de sessie.

Ter herinnering: dit vignet is een deel uit de eerste sessie van een therapie met het gezin 

van Johnny, een veertienjarige jongen die door de jeugdrechtbank doorverwezen was 

vanwege extreem gewelddadig gedrag. Het therapiefragment wordt gepresenteerd in 

de vorm van een transcript in twee kolommen. De eerste kolom is de letterlijke weergave 

van wat er in het gesprek gezegd werd tussen de gezinsleden en de therapeut. De twee-

de kolom is een weergave van het innerlijke gesprek van de therapeut. In het transcript 

in de eerste kolom wordt tussen haakjes aangegeven waarbij de stukjes innerlijk gesprek 

uit de tweede kolom aansluiten (IG1, IG2,...).

Gesprek met het gezin Innerlijk gesprek van de therapeut

...

Moeder is stilletjes aan het huilen. Johnny 

richt zich tot de therapeut en glimlacht. “Ik 

haat haar, en als ze me blijft lastig vallen, 

zal ik haar vermoorden”, zegt hij. (IG1)

Moeder huilt harder. (IG2)

De therapeut geeft haar de doos met pa-

pieren zakdoekjes. Ze neemt een zakdoekje. 

(IG3)

De therapeut vraagt haar: “Als je tranen 

konden praten, wat zouden ze ons vertel-

len?”

Moeder antwoordt: “Ik verdien dit niet. Ik 

heb altijd van hem gehouden en voor hem 

gezorgd. Ik heb hem alles gegeven wat hij 

nodig had. En nu is hij grof tegen mij en wil 

hij me bang maken.” (IG4)

(IG1) Ik voel angst in een fl its – hij klinkt zo 

koud. Zou hij dat werkelijk doen, vraag ik 

me af. Haar vermoorden? In het begin van 

de sessie zei moeder dat ze bang was voor 

haar zoon. Dreigt hij hier echt om haar te 

vermoorden?

(IG2) Ik voel me verdrietig worden en ik wil 

moeder troosten.

(IG3) Ik bedenk dat het eigenlijk niet aan 

mij is om haar te troosten. Het is eerder 

mijn taak moeder uit te nodigen te praten.

(IG4) Op een of andere manier stelt dit 

antwoord me gerust. Hij wilde haar bang 

maken, maar hij wilde haar niet vermoor-

den. Ik realiseer me plots dat hij mij ook 

bang had gemaakt en dat ik mij tot moe-

der gericht had om geruststelling te vin-

den. Mijn geruststelling.
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In dit korte therapiefragment zijn er twee emoties die bij de therapeut op de voor-

grond komen: verdriet en angst. Laten we ons eerst richten op de ervaring van verdriet 

vanwege de therapeut (IG2). Dat lijkt te worden opgeroepen door het huilen van moe-

der. Interessant is dat de ervaring van verdriet de therapeut ertoe lijkt uit te nodigen 

de moeder te troosten (IG2). Dat illustreert hoe emoties actiepotentialen zijn (cf. het 

Latijnse emovere, wat in beweging brengen betekent; waarbij e of ex betekent: uit, en 

movere betekent: bewegen): emoties zijn uitnodigingen om te reageren en iets te doen. 

Ze verleiden ons om deel te nemen aan emotionele scenario’s die cultureel bepaald 

zijn (Gergen, 1999). Die scenario’s geven weer wat je geacht wordt te doen wanneer er 

emoties getoond worden. Zo is er in onze cultuur een scenario dat de gepaste reactie 

op tranen omschrijft als ‘troosten’ en ‘uitleg vragen’: als iemand huilt, voelt de andere 

zich uitgenodigd om in woorden of daden te troosten en te vragen: ‘Wat is er?’ (Ger-

gen, 1994) Emoties moedigen ons aan een rol te spelen in dergelijke cultureel bepaalde 

scenario’s.

Dat geldt ook in therapie: wat de therapeut emotioneel ervaart, nodigt hem/haar uit 

om te reageren en iets te doen. Soms drukt men dezelfde idee uit door te stellen dat de 

therapeut gerekruteerd wordt om een rol te spelen in het gezinstheater (Wilson, 2007).

Om wat greep te krijgen op het dynamische karakter van de rol die therapeuten spelen 

in het gezinstheater, zijn we door de jaren heen meer en meer gebruik gaan maken van 

het concept van de positionering (Davies & Harré, 1990; Harré & Van Langenhove, 1999). 

Dit concept kan bijdragen tot een rijkere beschrijving van de dynamiek van het innerlijke 

gesprek, waar een stem tot stand komt in dialoog met een andere stem (innerlijk of ui-

terlijk), alsof de stem haar kop opsteekt op uitnodiging van die andere stem. Het concept 

helpt ons ook om het innerlijke gesprek van de therapeut te beschrijven in het kader van 

een gezinstherapeutische sessie. Inderdaad, in vergelijking met een individuele sessie 

zijn er in een gezinstherapeutische sessie nog meer stemmen betrokken, en een van de 

uitdagingen van de gezinstherapeut is precies uit te zoeken wat voor hem/haar de nut-

tigste positie is – “outside therapy, while inside” (Larner, 1998, p. 567) – in de complexe 

stroom van innerlijke en uiterlijke stemmen in de sessie.

Positionering

Positioneren richt zich op de dynamische aspecten van ontmoetingen en vervangt het 

traditionele concept van rol, met zijn statische, formele en rituele connotaties (Davies 

& Harré, 1990).

Het concept rol verwijst eerder naar een sociologische categorisering, zoals ‘moeder-

rol’, ‘de rol van politieagenten’, ‘de rol van de pers in de samenleving’, enzovoort. Het 
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concept rol is relatief statisch en geeft vooral iets weer over de sociale verwachtingen, 

verantwoordelijkheden en privileges die verbonden zijn aan de plaats die men inneemt 

in de maatschappij.

Het concept positie verwijst naar een plaats die iemand heeft in een voortdurend 

bewegend interactief gebeuren. Denken we bijvoorbeeld aan een voetbalwedstrijd 

waarin de spelers verschillende posities innemen, en waarin positiespel erg belangrijk 

is. In gezinstherapie is het concept positie in die zin meer geschikt dan het concept 

rol om over de steeds wisselende plaats van de gezinstherapeut in het dynamische 

gebeuren van een sessie na te denken.

Positionering is voor gezinstherapeuten een belangrijker concept dan positie. Het 

woord positie doet niet meer dan een stilstaand beeld geven van de plaats die de the-

rapeut op een specifi ek moment had in het voortdurend bewegende complexe spel 

van de sessie. Het concept positionering sluit beter aan bij het dynamische proces dat 

gezinstherapie in de praktijk is.

Daarbij kunnen we stellen dat een therapeut voortdurend op zoek is naar een geschik-

te positie, maar dat geen enkele positie geschikt is om vast te houden. Met andere 

woorden: er is niet één juiste positie, maar juist het voortdurend zoeken naar de juiste 

positie is van belang. Het is de fl exibiliteit in het positioneren die een gezinstherapeut 

tot een effectieve gezinstherapeut maakt.

In het vignet dat we hierboven bespraken, bijvoorbeeld, begon moeder op een bepaald 

moment te huilen. Op dat moment nam ze de positie in van diegene-die-getroost-moet-

worden. Want dat is het scenario dat we in onze cultuur meestal met elkaar uitspelen: als 

iemand huilt, neemt iemand anders de positie in van trooster. Het is opmerkelijk dat in 

deze sessie de therapeut op dat moment de doos met zakdoekjes aan moeder aanbiedt. 

Zo neemt hij de positie in van een trooster. Door zelf die positie van trooster in te nemen, 

nodigt hij moeder uit om verder de positie in te nemen van diegene-die-getroost-moet-

worden en een zakdoekje te nemen. Door het samenspel van moeder en de therapeut 

wordt Johnny door hen beiden gepositioneerd als dader (diegene die verantwoordelijk 

is voor het verdriet).

Het is denkbaar dat deze interactie anders had kunnen lopen. Zo zou het kunnen dat 

moeder begint te huilen en dat de therapeut niet de positie van trooster inneemt, maar 

wacht en kijkt wat moeders verdriet met Johnny doet: neemt Johnny de positie van 

trooster tegenover zijn moeder in? Dat zou hij bijvoorbeeld kunnen doen door haar de 

doos met zakdoekjes aan te bieden en zich te verontschuldigen (‘Ach, mama, niet huilen, 
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In zijn refl ectie na de sessie stond de therapeut eerst stil bij zijn schuldgevoel over wat 

hij moeder in de eerste sessie had aangedaan. Hij had haar ertoe aangezet de pijnlijke 

ervaring te herhalen die ze geleerd had te vermijden. Hij realiseerde zich echter ook dat 

hier een therapeutische kans lag. Hij begreep dat hij nu de kans had zijn eigen beleving 

van machteloosheid in de therapie in te brengen. Die gevoelens konden dienen als een 

empathische brug tussen hem en moeder. Later, in de tweede sessie, zag hij zelfs de 

kans via het gevoel van machteloosheid een verbinding tussen moeder en haar sociale 

steunsysteem (haar zussen) tot stand te brengen. Als gezinstherapeut is dit essentieel: 

je wilt jezelf niet opwerpen als diegene die alles gaat oplossen of diegene die steun gaat 

bieden (zie ook hoofdstuk 4). Je bent in de eerste plaats gericht op het herstellen van 

bestaande steunsystemen en op het aanboren van bronnen in de natuurlijke context 

van de mensen met wie je werkt.

Tot slot van dit casusverhaal kunnen we de evolutie van de therapeutpositie in een sche-

matisch overzicht vatten (zie fi guur 6).

(Aanvankelijk) hard werken, overmatig druk
zetten in de richting van veradering; (later)

onuitgesproken verwijten,impliciet verwerpen,
...

(Aanvankelijk) verontwaardiging,
overbescherming; (later) toenemende frustratie,

irritatie, machteloosheid

Ruimte maken om over machteloosheid te
praten, door moeders inzet naar de kinderen toe

te erkennen en haar zussen te betrekken.

De beleving van de
therapeut

Uitnodiging om te
reageren

Ruimte maken voor
dialoog

Figuur 6. Van beleving, over reactief zijn, tot dialoog (responsief zijn).
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Het gezin komt in therapie. Ze zitten nog even in de wachtkamer. De juf had moeder erop 

attent gemaakt dat er iets was. Ook de huisarts vond het zinvol dat het gezin er met een 

therapeut over zou praten. Daar is de therapeut. Hij geeft elk gezinslid een hand. Hij voelt 

meteen wie wil praten, en wie aarzelt.

Dit boek gaat over de praktijk van de gezinstherapie. De ontmoeting tussen de therapeut 

en de gezinsleden staat centraal, alsook het proces dat dan op gang komt. De therapeut 

luistert en probeert te begrijpen. De gezinsleden vertellen hun verhaal, maar er is ook 

iemand die zucht, iemand wordt kwaad en iemand begint te huilen. Hoe kan de therapeut 

iedereen een stem geven in het gesprek?

er wordt in dit boek ingezoomd op de kleine details van de ontmoeting, maar er worden 

ook theoretische concepten aangeboden die de therapeut in de sessie kunnen helpen 

dingen op te merken en te benoemen. De belangrijkste gezinstherapeutische interventies 

worden gedetailleerd besproken. er wordt uitgebreid stil gestaan bij de specifieke plaats 

van de therapeut in het proces. Alles wordt geïllustreerd aan de hand van verhalen over 

gezinstherapeutische sessies. er worden ook reflecties gegeven over de plaats van de 

gezinstherapie in de actuele maatschappelijke context. De vraag wordt gesteld of er in 

onze neoliberale samenleving nog wel plaats is voor een gezinstherapie die niet op effi-

ciëntie, controle en correctie gericht is, maar de menselijke ontmoeting centraal stelt.

Dit is een boek dat handvatten biedt aan beginnende therapeuten. Het is een boek dat 

meer ervaren therapeuten doet nadenken over hun plaats in het gezinstherapeutische 

proces. Het is ook een boek dat iedereen voor de keuze stelt: gaan we zo verder, of zoeken 

we manieren om de kwetsbare mens terug een plaats te geven in de hulpverlening?
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