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Basishouding bij de aanpak van 
perinatale mentale problemen

1.1 Uitgangspunt: een oplossingsgerichte aanpak

Binnen de klassieke geneeskunde wordt ‘luisteren naar en vragen stellen 
aan de patiënt’ gezien als een fase waarin informatie wordt verzameld om tot 
een diagnose te komen. Die diagnose wordt vanuit de deskundigheid van de 
zorgverlener geformuleerd. In een volgende stap zal je dan een advies formuleren 
of een interventie uitvoeren. Dat ‘medische’ model werkt wanneer er een passende 
behandeling kan worden geboden, maar in situaties waar de onmacht groot is 
(palliatieve situatie, blijvende beperking …), waar er geen duidelijke hulpvraag of 
zorgbehoefte is, of waar er sprake is van een chronische problematiek, botst het 
medische model op zijn limieten. Soms wordt er binnen het kader van het medische 
model, vanuit goede bedoelingen en een gevoel van onmacht, hulp over het hoofd 
van de mensen heen geboden. De kans bestaat dat op die manier de krachten en 
vermogens van mensen om zelf hun (psychische) problemen aan te pakken, niet 
worden benut. Vóór mensen hulp zijn gaan zoeken, hebben ze vaak zelf al heel veel 
over oplossingen nagedacht, dingen uitgeprobeerd en gezocht naar oplossingen 
(Brunklaus, 2019).

Door een oplossingsgerichte aanpak ga je die fase die voorafgaat aan het hulp 
zoeken, net (h)erkennen. Die gaat ervan uit dat niet de zorgprofessionals, maar wel 
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de zorgvragers dé experten zijn op het vlak van hun eigen welzijn en gezondheid. 
Die benadering kan voor jou als zorgverlener die opgeleid is binnen het klassieke 
medische model, uitdagend en misschien zelfs wereldvreemd overkomen. Uiteraard 
zijn er ziektes of aandoeningen die na gedegen onderzoek en een deskundige 
diagnose behandeld kunnen worden zonder zelf aan de patiënt te moeten 
vragen welke oplossing zij ziet. De meeste zorgvragers verwachten ook dat de 
zorgverleners bij wie ze te rade gaan, hun probleem zullen oplossen. De eigenheid 
van een psychische problematiek is echter dat dit niet zomaar weggesneden kan 
worden als een ontstoken stukje huid. Integendeel, mensen met een psychische 
problematiek moeten manieren zoeken om zichzelf te helpen (Brunklaus, 2019). 
Er zijn maar weinig machines, operaties, behandelingen en medicatie beschikbaar 
die psychische problemen eenvoudigweg kunnen oplossen in de plaats van de 
zorgvrager. De meerwaarde van een oplossingsgerichte aanpak ligt volgens ons net 
in het feit dat die voortbouwt op de beperkingen van het klassieke medische model.

Een oplossingsgerichte aanpak die focust op perinatale mentale problemen, heeft 
meerdere voordelen. We sommen de uitgangspunten even op (Geuens et al., 2020; 
Brunklaus, 2019; O’Connell, 2012; Isebaert, 2017):
- De zorgvragers zijn bij uitstek dé deskundigen op het vlak van hun leven, 

sterktes en uitdagingen. Idealiter benader je de zorgvrager vanuit een niet-
wetende houding. Het zijn zij die de doelen van de zorg of hulp gaan bepalen 
in samenspraak met de zorgverlener. Er is een grotere kans dat mensen 
gemotiveerd zullen zijn om zichzelf te helpen als ze zelf aan het roer staan.

- Een van de effecten van psychische problemen is dat ze net het zicht van mensen 
op hun eigen krachten en mogelijkheden ontnemen. Een oplossingsgerichte 
benadering zal focussen op de krachten van de zorgvragers en de oplossingen 
die ze zelf al hebben gecreëerd, vaak zonder er zich bewust van te zijn.

- Problemen zijn niet de symptomen van een pathologie, maar een beschrijving van 
een gedrag, beleving of emoties. Er bestaat niet noodzakelijk een oorzakelijke 
of logische relatie tussen het probleem en de oplossing ervoor. Anders dan 
de traditionele psychotherapeutische aanpak is het dus ook niet nodig om het 
‘waarom’ te weten; de verklaring die aanleiding kan geven tot een oplossing is 
de beste.

- De focus wordt verschoven van het verleden/heden met een probleem naar een 
mogelijke of veranderbare toekomst met minder of zonder problemen.

- Verandering is onvermijdelijk, dat is inherent aan het leven. Als de zorgvrager 
zich daarvan bewust is en dat aanvaardt, kan dat het aantal keuzemogelijkheden 
vergroten, want mensen met perinatale mentale problemen hebben vaak het 
gevoel dat ze zich niet anders kunnen voelen/gedragen.

- Als iets werkt, verander je dat beter niet, maar als iets niet werkt, probeer 
dan iets anders. Het is als zorgverlener vaak voldoende om iemand aan te 
moedigen minder te doen van wat voor de zorgvrager niet werkt en meer van 
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wat wel werkt. De meeste mensen zijn veerkrachtig en hebben het vermogen 
om zelf hun perinatale mentale problemen op te lossen.

- Ieder probleem heeft zijn eigen uitzonderingen, geen enkel probleem is de 
volle 100% van de tijd aanwezig in alle omstandigheden en contexten. Die 
uitzonderingen vormen de sleutel om tot nieuwe oplossingen te komen.

Wanneer zorgverleners aanstaande of jonge ouders op een oplossingsgerichte 
manier willen begeleiden, is de basishouding een cruciaal onderdeel. Actief luisteren 
en oplossingsgerichte vragen stellen zonder een oplossingsgerichte basishouding, 
werkt niet. De basishouding waarmee je als zorgverlener de zorgvrager tegemoet 
treedt, bepaalt de toon van het gesprek en zal een grote impact hebben op het 
effect ervan (Brunklaus, 2019; O’Connell, 2012).

Die basishouding kan je niet spelen, maar moet je je eigen maken. Dat vraagt tijd en 
oefening. Het lezen van deze gids zal er niet voor zorgen dat je je die basishouding 
plots eigen maakt. Het zal je wel meer inzicht bieden in wat die basishouding 
inhoudt en of die al dan niet past bij jouw persoonlijkheid. En daarmee kan je dan 
verder op zoek gaan naar training, opleiding, oefening, inter- of supervisie of andere 
ondersteuning die je kan helpen om je die basishouding verder eigen te maken en 
toe te passen.

In de volgende paragrafen geven we een overzicht van wat voor ons essentiële 
onderdelen zijn van een oplossingsgerichte basishouding.

1.2 Essentiële onderdelen van een oplossingsgerichte 
basishouding

Praten over psychische problemen in ‘de mooiste periode uit een mensenleven’ is 
niet gemakkelijk en is omgeven door taboe. Dat taboe is zowel bij de zorgvragers als 
de gezondheidsprofessionals voelbaar. De werk- en tijdsdruk in de gezondheidszorg 
ligt bovendien hoog, zeker in combinatie met een coronapandemie, zoals de 
afgelopen jaren aangetoond hebben. De soms schaarse momenten die je als 
zorgverlener hebt met zwangere of nieuwe ouders, worden zo efficiënt mogelijk 
ingevuld. Aangezien je in het emotioneel ondersteunen van mensen zelf het 
belangrijkste werkinstrument bent, is het belangrijk om je eigen gevoelens en 
wat de zorgvrager allemaal oproept bij jou, onder ogen te zien en regelmatig te 
onderzoeken. Je zou dat kunnen zien als het onderhoud van je werkinstrument. Het 
is dus helemaal oké om je persoonlijkheid te tonen/gebruiken en authentiek te zijn, 
maar tegelijk is het belangrijk om aandacht te hebben voor de impact van je eigen 
persoonlijkheid en gedrag op de zorgvrager. Belangrijk is ook om dat te delen met 
je collega’s en open te staan voor je eigen gevoelens en valkuilen. Het is een kunst 
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om je zwakke kant te aanvaarden en er in je relatie met de zorgvragers een sterkte 
van te proberen maken (Dehertogh et al., 2018). Omdat dat tijd en energie vraagt, 
willen we hierbij oproepen  om mild te zijn voor jezelf en die oplossingsgerichte 
houding ook op jezelf toe te passen.

De zorgvrager staat centraal 

In een oplossingsgerichte basishouding staat de zorgvrager centraal in alle 
onderdelen van het zorgverleningsproces. Zij (en haar partner), en niét de 
zorgverlener, is de deskundige bij uitstek. De zorgvrager weet het beste wat ze wil, 
kan en nodig heeft. Door de zorgvrager centraal te plaatsen wordt die in staat gesteld 
haar autonomie te versterken door haar eigen visie en oplossingen te ontwikkelen 
(Geuens et al., 2020; Brunklaus, 2019; Isebaert, 2017). Die zorgvrager-gerichte 
focus kan in de realiteit nogal verschillen van of botsen met de hiërarchische visie 
of attitude die binnen de gezondheidszorg soms nog aanwezig is. De gerichtheid 
op de zorgvrager betekent in één beweging ook een gerichtheid op haar context 
(partner, kinderen, familie …) die niet los te koppelen valt van het individu. Die 
personen die deel uitmaken van het leven van de zorgvrager, worden binnen het 
oplossingsgerichte denken ook actief in het proces betrokken.

Niet-wetende houding 

Een manier om de zorgvrager centraal te stellen is door een niet-wetende houding 
aan te nemen en er als zorgverlener van uit te gaan dat je weinig zicht hebt op 
hoe de vork precies aan de steel zit. Doordat de zorgverlener zich nieuwsgierig 
opstelt en weg van eigen inzichten of oordelen wil ontdekken wat de zorgvrager 
denkt en voelt, komt er plaats vrij om samen na te denken of te exploreren welke 
factoren die unieke situatie zouden kunnen vooruithelpen. Wanneer een mogelijke 
oplossing vanuit de zorgvrager zelf komt, is de kans veel groter dat die zal werken 
of toegepast zal worden (Geuens et al., 2020; Brunklaus, 2019; De Vries & Prüst, 
2017; Isebaert, 2017).

Co-constructieve werkrelatie

Een zorgverlener met een oplossingsgerichte houding heeft een basisvertrouwen 
in de mogelijkheden van de zorgvragers. Daarbij focus je als zorgverlener per 
definitie op wat iemand kan en minder op wat iemand beperkt. Door gericht te 
zijn op de krachten en mogelijkheden doe je een beroep op de zelfredzaamheid 
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van de persoon in kwestie. Daardoor kan zij het gevoel krijgen dat ze (weer) 
keuzemogelijkheden heeft en vanuit zelfregie en autonomie invloed kan uitoefenen 
op wat ze graag zou bereiken (Meurs, 2021; Geuens et al., 2020; De Meersman, 
2017; De Vries & Prüst, 2017; Isebaert, 2017). Door de zwangere of recent bevallen 
ouders centraal te plaatsen en een niet-wetende houding aan te nemen, zal het 
mogelijk zijn om een co-constructieve werkrelatie op te bouwen. Dat is een 
cruciale bouwsteen in het therapeutische proces en bevat het nodige respect 
voor het tempo van de zorgvrager. Een belangrijk onderdeel daarbij is respectvol 
omgaan met het gedeelde beroepsgeheim en de zorgvrager daar duidelijk deel 
van laten uitmaken. Door het uitbouwen van een respectvolle samenwerking 
tussen jou als zorgverlener en de zorgvrager als gelijkwaardige partners met een 
verschillende expertise, stel je de zorgvrager in staat haar eigen herstelproces in 
handen te nemen. Vergelijk het met het volgende beeld. De zorgvrager zit aan het 
stuur van een auto en de zorgverlener is de copiloot. De copiloot is de vriendelijke 
deskundige, kent bepaalde wegen en geeft aan welke wegen kunnen leiden tot 
de bestemming. In de meeste gevallen kent de zorgvrager de weg en is zij op de 
goede weg, het is aan de copiloot om haar te ondersteunen en die weg verder te 
ontdekken. Maar het is wel de zorgvrager zelf die moet remmen, gas geven en 
aan het stuur draaien. Als de zorgvrager zich gehoord, gerespecteerd en begrepen 
voelt, zal die meer in staat zijn om onbekende wegen in te slaan en op zoek te gaan 
naar oplossingen. Die samenwerkingsrelatie tussen de chauffeur en de copiloot is 
de motor van het therapeutische proces en zit vervlochten in alle stappen (Geuens 
et al., 2020; Brunklaus, 2019; Isebaert, 2017; Schlundt Bodien & Visser, 2008).

Niet-oordelende en onvoorwaardelijke houding 

Een aspect dat aansluit bij de co-constructieve werkrelatie, is het aannemen van een 
open en niet-oordelende houding. Dat betekent enerzijds dat je als zorgverlener 
de zorgvrager in haar eigenheid accepteert, inclusief haar overtuigingen, normen 
en waarden. Anderzijds hoef je het als zorgverlener niet altijd eens te zijn met de 
zorgvrager. De eigen overtuigingen, waarden en normen zijn ondergeschikt. Het 
doel van die onvoorwaardelijke houding is de zwangere of nieuwe ouders een 
gevoel van veiligheid en geborgenheid geven, zodat er open en helder gesproken 
kan worden (Geuens et al., 2020; Dehertogh et al., 2018; De Vries & Prüst, 2017; 
Isebaert, 2017). Bovendien bouw je door het bekrachtigen voort op wat er al werkt. 
Daarvoor dienen zorgverleners zich geïnteresseerd en empathisch op te stellen en 
zich te kunnen inleven in de gevoelens en moeilijkheden die zwangere of nieuwe 
ouders meemaken, een actieve luisterhouding aan te nemen en begrip te tonen (De 
Meersman, 2017).
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Holistische houding

Werken met mensen in de perinatale periode vereist ook een holistische houding: 
niet alleen de fysieke, maar ook de psychische aspecten van de ziekte worden 
betrokken bij de behandeling (Van Dale, 2017). Als zorgverlener houd je hier rekening 
met complexe biologische, psychologische, sociale en culturele processen die zich 
in deze kwetsbare perinatale periode voordoen.

De grondhouding bij oplossingsgericht werken met zwangere 
of recent bevallen ouders is samen te vatten in de volgende 
begrippen: cliëntgerichtheid, niet-wetend, krachtgericht, 
doelgericht, erkennend, gericht op wat werkt, uitnodigend, 
aanmoedigend, activerend, toekomstgericht, veranderbaar, 
waarderend, open, niet-oordelend, empathisch en holistisch. 
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