' :: redäctie haar
:;- biiiven staan.
::i eindredacteur

Cliöntgerichte
Psychotherapie
bij
psy,chosomati
schestoornissen'
Prof.dr. Rainer Sachse.

'n. mäar niet alles
i-mg oP de teksteu
äT-out, een ander
rdkelen, aan. Ges streeft de redacr- Hier hebben wii
a inhoud van deze
r fuchse onder de
ßiss;en'. Het is de
'Goalr'der de titel
Disorders' oP 26
s Client-centered
mr de combinatie
l k ingewikkelde
ffi $snwelijks berir,& functiemodel,
n geeft Sach-seeen
rherrpeutisch wer' Het laatste

rudelm.
np4 is;,,hetartikel

W,vg,,de Cköntge'
fomdeöelichte en
van het
dsnert
,.die va$uit 'uite de,.theraPeut ee.n
i,ffi;,@rrgentrafre
'gl6naG8-stellen' oB
w,sistdß cliält, De
ffsminste
üffiPqichte

ttr,

'

PsY'

f{ers Peters

Samenvatting
In dit artikel wordt een specifiek cliöntgefichte psychotherapie bescfueven voor
cliönten die liiden aan de zogenaamde 'psychosomatische stoornissen'. De therapievorm draagt als naam: doelgerichte cliöntgerichte psychotherapie (DCgP). De
therapie bliil:t aantoonbaar succesvol en maakt het mageliik om cliöntgeüchte
psychotherapie ook toe te passen bii cliönten die tot nu toe als 'te moeiliik' werden beschouvld, of vriiwel onbehandelbaar zouden ziin (Sachse,1994b; 1995a;

lee5b).
Na een korte inleiding zullen de volgende drie aspecten van de therapie worden
uitvergroot om te illustreren wl.ar het in deze therapie met name om dtaait:
. de ondeiliggende theafie over de stoornissen,
. de specifieke vorm van de toegepaste,doelgerichte, cköntgerichte psychotherapie (DCgP),
. db'empfuische b euindingen bii deze ther ap eutische b enadering.
De rcsaltaten tonen aan dat een speciale, aangepaste,doelgericltte, cköntgefichte
psychotherapie (DCgP) effectief cliönten kan helpen die liiden aan maag- of
darmHachten (Ulcus duodeni, Coktis Ulcercsa en de ziekte van Crohn).
1 In l e i d i n g '
1.'l De theorie over Stoomissenen het therapeutischereferentiekader
In een wetensoilappeliik gefundeerdebenaderingkunnen'therapieön'niet simpelweg worden toegepast op 'stoornissen'. De toe te p4psentherapie dient gefundeerd
te ziin op een zienswiize die empirisch toetsbaar is en die verklaart waarom constructieve effecten bij een specifieke stoornis zouden kunnen optreden lPenez,
L99Lai 1991b).Hieraan kan alleen worden voldaan, wanneer:
. er een theorie voorhanden is over de relevante stoornis die de psychologische
'functie'van de stoornis verklaart, en wanneer
r er een therapeutisch referentiekader aanwezig is, dat uitlegt hoe de betreffende
therapie functioneert, en wanneer
. er'eeR compatibiliteit bestaat tussen de theorie over de stoornissen en het therepeutische referentiekader; in de ztn dat het therapeutische referentiekader
verklaringen bevat over het ontstaan ven veranderingen, die - volgens de aannamen van de theorie over stoornissen - belangriik ziin om een keerpunt in de
stoornisseu te kunnen initiören.
* Faculteitvoor KlinischePsychologie,
Bochum
Ruhruniversiteit,
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'depresvrsrdt verondersteld, dat
Bijvoorbeeld als in de theorie over stosniffi
siäve schemä's' van vitaal belang ziin voqr,hrt mtsraas en voor het voortduren
van een depressie,en als in het therapeutische r&entiekader wordt aangenomen
indicadat cognitieve interventies depressieve s,&-€matg verqderen, dan is er een
'depressie'
tie voor een cognitieve therapie, voor de behaodeting van de stoornis
vast te stellen fconform Bec[, Ig76t Bec\ Rush, Shaw &. Emery I979i Beck &
Emery, 1985, Beck, Freeman &, associates, l99ol. De jndicatre is vastgesteld, omdat de stoornis en het therapeutische referentiekader compatibiliteit vertonen
relevante correlaties met betrekking tot de
met betrekking tot de focale
"-rp".t"o, zijn inmiddels vastgesteld tussen de theorie
angsr- .r, p.rrönhikheidsstoo*isren
over stoornissen en deze therapeutischeinterventies.
Wanneer het nu wenselijk iJom een cliöntgerichte psychotherapie voor psychosomatische stoornissen te ontwikkelen, dan hebben we met het volgende te ma'
ken:
'functio. een theorie over stoornissen is nodig om uit te leggen hoe de stoornis
neert',
o er is een therapeutisch referentiekader nodig oP uit te leggen welke psychologische proc.rt.ri door middel van de therapie zullen {of.kunnen}veranderen,
. de tGorie over de stoornis en het therapeutische referentiekader moeten verenigbaar met elkaar ziiq met andere woorden: er is een theorie nodig over- de
stoomis die de relevante psychologische processenidentiliceert en er is een therapeutisch referentiekader nodig dat preci_esaangeeft hoe deze relevante processen constructief kunnen worden gewiizigd.
Dit was de doelstelling van ons afgelopen onderzoeksproiect. We begonnen met
de assumptie dat:
.
. een passendetheorie over de (psychosomatische)stoomis in feite opnierrw ontwikkeld moest worden, want är bestond nog geen enkele stoornisspecifieke benadering, die consistent verenigbaar was met de cliöntgerichte psychotherapie;
o het theäpeutische referentiekider moest verder ontwikkeld worden om alle as'
pecten t. krrnn"tt omvatten die te maken hebben met het veld van de'psycho'
somatische' stoornissen.
1.2 Doelstellingenvan de theorie-ontwikkeling
Bij de ontwikfehng van een theorie over stoornissen die verenigbaar is met
cliöntgerichte psych-otherapiewas het onze wens een theorie te verkrijgen, die gebaseeä *6 op äe fundamentele psychologie. Het ging ons om een theorie die
zich baseerde äp nieuwe psychologische inzichten en {eiten,ren die geschikt was
om ,het psycholbgisch functioneren'van een stoornis te verklaren.
'psychosomatische stoornissen' {in ons geToen *. begoo11enmet patiönten met
psychosomatische PaaS- of darmklach,og.naamde
val betrof dät de groep äet
ten, zoals colitis fu".ior", de iiekte van Crohn, ulcus duodeni) ontstond er een
'psychische stoornissen'.
theoretisch probleem dat onbekend is bii
compJex van symptomen ihe_t_1f.mphet
Bij psychirihe rtoornissen kan zowel
behulp van-de DSM of de ICD) als
met
te
categoriseren
room-oppervlak dat valt
de functionele theorie langs een psychologische weg gedefinieerd worden {door
termen en theorieön te gebrulken die gangbaarzljn in de psychologel. De symp/psychosomatische stoornissen'
toomcomplexen die geässocieerdrvorden met
'intestinale ontsteworden beschrevenin medische termen {zoals
kunnen
"il..tt
hii moeilijk tegeclie
problemen,
lastige
twee
voor
king,). Dit stelt de theoreticus
liikertiid kan oplossen:
.'enerziidr *o.t hii een theorie over stoornissen formulerefl, oP basis Yfrvan
een startpositie voor een psychologische therupie k1n worden ontwikkeld. Voor
dit doel *o.t de theoriJprimair een psychologische theofie ziin; een theorie
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over het psychisch functioneren van de stoomis. Alleen als dat doel wordt bereikt kanli ee1 effectieve toegang komen tot een psychologische therapie;
. anderzijds moet hij een theorie ontwikkelen die beoogt uit te leggen hoe psychologisch definieerbare processen kunnen leiden tot symptomen die in medische ärmen kunnetr *otä.tr beschreven. Om dat doel te bereiken moet hif een
psychomedische theorie formuleren.
Tot nu toe is er geen theorie geweestdie aan de twee bovenstaandevereisten voldoet. Bezien vanuit een meer therapeutisch perspectief liikt het voorlopig zinniger om een psychologische functietheorie te ontwikkelen.
öok al *o.t worden toegegeven,dat een dergelijke theorie niet zoveel informatie
over de psychologisch-medischemechanismen zal opleveren.
Zo'n primaire pJychologisch-functionele theorie zaI in het vervolg uitgewerkt
worden, o* otri de gelegenheid te bieden om een psychotherapeutische indicatie
a}s nadeel dat er weinig gezegdkan worden over de
te kunnen vinden, Ä""i-.t
onderliggendesomatische processen.
1.3 De ontwikkelingvan de theorieoverde stoornis
Het uitgangspunt voor de ontwikkeling van de onderhavige theorie over de stoornis ligtln d1äbservaties van en onderzoeken naar het therapieproces zelf.
1 Observaties en onderzoeken hebben bevestigd, dat cliönten die ziin gediagnostiseerd als 'psychosomatisch' een veel mindere mate van zelfexploratie in de therapie vertoonden; dit gold niet alleen voor cliöntgerichte psychotherapie, maar
evenzeer voor psychoanalytische therapie.
Deze cliönten Leschrijven bijna uitsluitend externe feiten en besteden geen aandacht aan aspecten van zichzelf of aan eigen gevoelens; e€r zoeken-naar nieuwe
associaties rond zichzelf.vindt niet plaats {Atrops 8l Sachse, 1994i Ahrens & Merstoornisgenthaler, 1982,Tress, 1979}.Cliönien die tiiden aan'psychosomatische
'overhoop'
zichzelf.
met
om
geneigdheid
van
lage
mate
zeer
ook
een
ien'vertonen
te liggen (Sachse, 1995a; Sachse & Athops, 199L, Sachse & Rudolph, 1992a;
Iggz! Sachse, l994al. Psychosomatische personen ondergaan nau-rarelijksprocessen waarin'ze hun motieven verhelderen.Ze vermiiden een verhelderendeexploratie - bijvoorbeeld via een verheldering in de therapie - oYgr de mate waarin zii
zelf een biidrage leveren aan het doen ontstaan van hun problemen.-Dezecliönten
tonen bijna attiia geen respons op relevante interventies die de therapeut geeft
(Sachse,
19901.
'alexithymia'2 Een iweede startpunt was het onderzoek naar het zogenaamde
concept, dat uitgaai.ratt de veronderstelling dat psychosomatische cliönten weinig emotie vert;en of ervaren. Ze vertonen geen introspectie en schiinen systemätisch te voorkomen om met gevoelens te maken te krijgen (con{orm McDougall, 1982; Si.fneos,1988, Nemiah, 1975, Tailor, I984t Ahrens, 1983, 1985; Von
Rad, 1983,19841.
3 Linguistisch onderzoek van psychotherapietransscripten van psychosomatische clienten laten zien dat deze personen een grote hoeveelheid van redundante,
overtollige informatie verschaffen. Ze geven situationele beschriivingen op een
stereotlrte wifze en praten amper over zicbzelf {Rost, 1983, Keselin-g,19831.
theoretiJch gernterpreteerde bevindingen, die werden verDezi u.rpiri[.nde
kregen via verschillende methoderr(observerbeoordelingen, tekstnnalyses, vragenliisien) in verschillende settings, kunnen worden samengevat in 66n centraal aspect: öIiönt"n die kiden aan psychosomatische stoornissen vermiiden systema'
iisch am te gaan en geconftoÄteerd te worden met neSatieve aspecten van zichzelf lSachse,1995a).
Wä tt"UU.n dit aspecr systemarisch onderzocht en ons afgevraagdwat deze bevinding zou betekenen a/s:
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o het niet wordt begrepen als een perifeer, maar als een centraal aspect van de
stoornis,
o het niet wordt gezien als een 'symptoom'van de stoomis, maar als een centraal
aspect van de procesvonning, en als
o niet wordt aangenomen dat dit niet slechts plaatsvindt in de therapie, maar een
consistent en voortdurend kenmerk is van de procesontwikkeling in deze cliönten.
Als dit allemaal waar zou ziin, dan kunnen bijvoorbeeld de volgende vragen gesteld worden:
. hoe kan deze tendens in omgang met aspecten van zicbzelf ontstaanl en
. welke consequenties heeft zo'n neiging?
Om deze vragen te beantwoorden hebben we relevante psychologische therapieön
geövalueerd, die waarschijnliik informatie konden opleveren ten aanzien van dit
effect. Gebaseerd op deze theorieön werd een psychologisch functionele theorie
geformuleerd over psychosomatischestoornissen:een'Theorie van de stoornis in
de zelfregulatie'.

modelvanpsychosomatische
stoomissen:
functioneel
2 Eenpsychologisch
de theorievande'stoornisin de zelfregulatie'
2.1 De vermijdingvan reflectie
De eerste centrale :r:raagluidt: wat veroorzaakt de ontwikkeling van een systematische tendens om te vermiiden dat men relevante, problematische aspecten van
Q
zic,hzell onder ogen ziet?
Een theoretisch antwoord op deze waarg kan worden afgeleid van de theorie
over het cliöntgerichte zelfbewustziin {Duval &, Wicklund, L972, Fenigstein,
Scheier &, Buss, 1975, Buss, 1980, Carver &, Scheier,1981, 1985a; 1985b, 1987,
Frey, Wicklund & Scheier, 1984, zie ook Sachse,L995al.Volgens deze theorie ontstaat er een systematische vermiiding als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
. er is een duidelijke discrepantie tussen wat er wordt verlangd en wat men werkeliik bereikt in een van de levenssegmentenvan een persoon. Bijvoorbeeld:
men heeft hoge professionele ambities, maar in werkelijkheid is men ver verwijderd van het bereiken van deze specifieke doelstellingen,
. men schat zijn competentie negatief in; hij twiffelt o{ hij in staat is om de bovengenoemde discrepantie uit de weg te kunnen ruimen en hij weet niet of hij
zijn doeleinden met redelijke inspanningen kan bereiken,
o men wordt constant gecon-fionteerd met deze doelen, de discrepanti€, het gebrek aan competentie, enzovoort,
o de gewenste doelen ziin van vitaal belang voor deze persoon. Dit kan, biivoorbeeld, het geval ziin als er'identiteitsbevestigende doelen' worden nagestreefd
(Gollwitzer, 1986; l987ai 1987b, L989; Gollwitzer & Wicklund 19851,\Aratinhoudt dat de doelen dienen om de eigen identiteit te de{iniören.
Wanneer een persoon in de bovengenoemde zin verkeert, dan zal hii niet in staat
zijn om ziin gestelde doelen op te geven of zelfs serieus in twiifel te trekken.
Voor een dergelijke situatie voorspelt de theorie van het doefueriehte zelfbewustziin een constante, op vermiiding gerichte attitude {Carver, 1979. Carver,
Blaney &, Scheier, 1979lr.De persoon houdt vast aan ziin doelen en eisenoevenals
aan het nastreven hiervan, maar vermijdt systematisch om ne te drnken over zijn
gestelde doelen, de discrepantie tussen de gewenste en feiteliike situetie o{ over
ziin ontoereikende competentie.
Een dergelijk besef zov zeer aversief zijn en wordt daarom uit & re(ä gegaan.
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Wanneer de persoon echter keer op keer wordt geconfronteerd met deze relevante
aspe,cten{terwiil hij steeds doorgaat om zijn doel na te jagen),dan moet het vermijdingsproces constant opnieuw in g^ng gezetworden.'D"ebätrokkene is niet in
staat om het probleem op fundamentele wijze op te lossen, hij kan het niet echt
ontwijken, maar hii slaagt er slechts in om te 'o-ntsn"pp.n; aan de acute, interne
conflicten zodat uiteindelijk reflecterendeprocessensysiematisch worden vermeden (conform Merz, 1984).
. De vermijding van reflectief nadenken over jezel{, veroorzaakt primair dat de
eigen alertheid wordt-'afgewend'van problematische of potentieel pioblematische
aspecten van zichzelf. Dit kan zeer effectief worden bereikt doorian een intern
perspectief over te stappen op een extern perspectie{.D. persoon let niet meer
op
zijn eigen aspecten,zoals de eigen gevoelens,gedachten,handelingen, enzovoort,
maar let op situaties, de gedragingenvan anderämensen'en dergeliike.
De-vermijding van reflectie bevordert zo, dat het obsewerend
leripectief geöxternaliseerd wordt.
De aanname van een intern gericht perspectiefis, echter, essentieelvoor reflectie en de interne.vaststelling van relevanie aspectenvan het zelf (Sachse, 1992i,
1992b)- Daarom leidt een inperking van het iersoonlijke zelfbe*.rrt"iy' tot een
onvollediSe representatie van de eigin motieven, doelsiellingen, .nrorroo.t
{Kuhl,
1994a; L994bt Kuhl & Beckmann, 1994; Kuhl & Eisenbeiper, 19g6). Een insufficiönt perspectiefbelemmert verder de momentane toegankelijkheid van het motivatieproces. De persoon vermiidt de 'updating', het Jcherpstellen van de representatie van relevante eigen doelen, motieven en waarden.
Een_dergelijke vorm van vermiiding is echter essentieel. Dit omdat de ,updating' de focus richten op het zich intein een voorstelling maken van releva",. .t,
voor de betrokkene, problematische schemata hem on-vermijdelijk zou dwingen
ziin eigen onvolkomenheden juist wel onder ogen te gaanzien.r, ä"", consequenties aan te verbinden.
2.2 De tgegankelijkheid
van het motivatiesysteem
en vervreemding
Een direct gevolg van het zojuist beschreveneis, dat het'y".-iid.n
te reflecteren
een zelfvervreemding inhoudt (Kuhl, I994ai Kuhl &. Beckm ain, 19941,een toestand van vervreemd raken van iemands eigen motivatiesysteem. b. p.rroon wordt
onzeker over wet hij werkelijk wil en over wat belangrijk is. Hii gaat ,i.le.trde, doelen beschouwen als zijn eigen wensenen is niet langer meer in stät oÄ d. g.r"hiklhejd van zijn doelen te verifiören {Kuhl, 1994a;Iggi;bt'en
Kuhl & Beckmann, töS+1.uet
affectieve proces neemt aI zodra evaluatiepro'r.rr.r,
de activering van affectieve
s-chemata,ten gevolgg van een onvolledigg ioeg ttg tot de motieven, #orden afgeremd
(Sachse,1992a; 1992b, L99Sl.Deze g.rrölg.r,
uiteindeliik l;ide; tot qfische,
""U."Lggr, 1gg3l.
zogenaamdealexithyme gedragspatronen(Sachse,
Een dergeliik vervreemdingseffect van de eigen motivationele drijfveren heeft
een sterke invloed op het nemen van beslissingenen het verifiören van de alternatieven die verenigbaar ziin met iemands eigen motiveringen.
- Als e| geen actuele toegangtot iemands motiveringen"mogetijk is en er geen realistische representatie aanwezig is, dan kan niet lariger l"oid.n bepaald of d,e
eigen intenties een gegeven handeling hebben geinitieerd. De eigen üesluitvoering
{dat wil zeggen de motiveringsgrondrt"g, *""iop de te selecteren handeling;;;:
baseerdziin) kan dus nooit in de herinnering worden teruggevonden,want er
is
hier geen 'ingang' voor. Evenmin is het *og"Iilk om de beilssinf dle *.r, gemotiveerd maakte te reconstrueren ('Waarom kooi ik voor X?,)
{Kuhi, l9g3a, föggf).
Zelts de selectie van een bepaalde actie kan tot op bepaaiäe hoägte geieid zij;
door toeval, zelfs wanneer deze selectie tiidens ..ttännälledige besihouwing van
iemands eigen motiveringen is gedaan.ln dat geval is er geen-enkel verschii post
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hoc,tussenzeßgeinitieerdenexterngeinitieerdgedrag.Degedragscontroleisdan
verhinderd.
2.3Hetvermijdenteref|ecterenbe|emmertdeeigenidentiteitsvorming
;ü;; Jotltttlll''gen en onvoldoende
i;;*dt
Onvoldoende ioeganf."riin äiä ;;
de pers oonliike identiteit' Als
innerliike representatie hiervt btl"**""oäk
it, d"r, *".t ik niet van mezelf
ik niet weet wat ik wil, *;; b"l;;griir. "'ol*ii
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yaar{qlteden en capaciteiten saan
oot *ii;;"iri
'zelfonzekerwat mii d;liJ;;.
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bij psychosomatische
stoornissen
Cheek 8r.Briggs, 1982).
,.an stress een flexibele
Lin eigen motivatiesyserd wordt met een ver6ga i of die vraag een
€nik om te ontdekken
ik echt wil?; is het begen moeten bii de beengaan een belangnike
varr vermijding van remiddelen tussen eigen
tigen van externe eisen
rcnde verwaarlozen ze
nden geven, waar hun
arden, en geven ze zieh
;in plaatsvan
Esl kan er een onderle stresscontrolestraters-Teller, Langer, Grigre verandering op in de
e stress vandaan komt,
dtdeging, die positieve
estrategieön belemmeessreecties.Hoewel ze
e periode) zijn ze heel
rnge termiin grondig te
htie van de stress bemss of zijn eigen reacfur een ontwiikende
zal dat een negatief efberrokkene heeft geen
pannende effecten die
. Dit leidt tot langdurir Stephens,1977;Marnning in het stresssys'an neture interne) facen, en waarvan de on. kunnen worden door
iysteem leidt tot verl van procesf,die orgaeo', tezamen met een
rmuunsysteeni en draingen.
atie van stress functiorlemechanismen, maar

9oF op automatische processenen actieschemata. Deze zullen op een stressverlichtende wlize hun effect hebben, zonder bewuste controle of initiatie van
handelingen, zodat, bifvoorbeeld,men even kan stoppen met lezen, achteruit kan leunen' en uit het raam kan kiiken. Men kan zo räägeren zonder zich dat bewust te
zijn en zonder een bewust /voorschrift, om dit te d-oen.
Verder kan worden veronderstelddat vermijding van reflectie zalbijdragen aan
een disfunctioneel omgaan met stress, als dat inhoudt dat discrepante aspecten
niet aangepakten niet gezien,besprokenen geanalyseerd,.tr."ouooit, worden. Net
als iemands eigen reacties op belastende,siresserendeä*t.rrr. of interne eisen,
behoren ook die_aspecten ertoe, die op discrepanties wijzen, zoals onafgemaakte
zaken, reacties die niet verlopen zoals men dai wenste en dergelijke. Daarom zullen ook d-ezeaspecten,tezamen met de stressbronnenen stressreacties,onderworpen worden aan een tendens tot vermijding, wat resulteert in disfunctionele
stressverwerkendestrategieön.
2.10 De stoornisvan zelfregulatie
Zoals vermeld kan men bij psychosomatischeziekten in de maag-en darmstreek
theoretisch stellen rlat er spiake is van een ernstige stoornis op psychologischniveau van de zelfregulatie:
' de vermiiding varr reflectie, die is veroorzaakt door een chronische
discrepantie
tussen wens/realiteit, leidt tot gevolgen die de vermijdingstendens versierken
en voorkomt een grondige reflectie van disfunctionele äoelen: het systeem
houdt zijn stoornis in stand;
' vermijding van re{lectie heeft gevolgendie zelfuerweemding
veroorzaken,een verlies van zelfwaxde, identiteit, socide autonomie en social"-"ontrol.. De betrokkene verliest, psychisch gereduceerd,in extreme mate de kwaliteit van het levery
t het onvennogen om 'nee' te zeggen,de externe oriöntatie en
sociale orr"Lk.rheid zullen ertoe leiden dat de stresstoeneemti
' een disfunctionele stressverwerking zal een constructief het
hoofd bieden aan
stressfactorenvoorkomen.
Zo-zit men gevangenin een ongunstig verwerkingssysteem:een effectieve zelfregulatie is niet langer mogelijk.
3 Een specifiek cliöntgerichte aanpak: het therapeutisch werken op het
procesniveau
3.1 De.thenpie moet aangepastzijn aan de cliön* een cliöntgerichtomgaanmet
'moeilijke'cliönten
Gezien de theoretische uitleg van de theorie van de stoornis in de zelfregulatie
speelt het begrip reflectievermiiding een vitale rol in het functioneren van de
stoornis. Dit heeft twee grote consequentiesvoor een therapie:
1 als reflectievermijding verbonden is met zulke massievi disfunctionele effecten die een stoornis in de zeUregulatieveroorzaken en in stand houden, dan
vormt de 'refle_ctievermiiding' een centreal aandachtspunt van de therapeutische aanpak. Vermindering of opheffing van de refleciievermijding zal l.id.o
tot Srote constructieve effecten in het processysteemen de functionaliteit van
het zelfregulatiesysteemherstellen. zö is er duideliik een indicatie voor een
therapie die gericht is op het bevorderen van zelfre{lectie, in het bijzonder van
de affectieve, emotionele en motivationele zelfreflectie. dit is precies het doelwit van de cliöntgerichte psychotherapie (conform Rogers, Ig4Z, l95l, Gendlin, L978;Finke, L994,Sachse,l99}a; 1996l,
2 anderzijds echter zal een hoge mate oan reflectievermijding, onvoldoende toe-
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:nderzoeken?

. hoe arrangeert de cliönt de relatie met de therapeut?
. stapt hij in een betrouwbare relatie met de therapeut?
Een therapeut kan het psychotherapieproces primair bezien vanuit de inhoudsaspecten.Hij kan echter ook proberen vast te stellen hoe een cliönt omgaat
met zijn problemen of hoe een cliönt de relatie met de therapeut opzet (conförm
Grawe, 1986,1988rI992i Grawe & Caspar,1984,Caspar,1989,1996L
Deze niveaus kunnen niet slechts uitsluitend worden beschouwd als perceptieniveaus, maar ook als niveaus waarop men handelt: een therapeut kan interventies
maken die hoofdzakelijk op het inhoudsniveau gericht zijn, bijvoorbeeld om het
explicatieproces te bevorderen.Maar hij kan ook interventies maken die op het
procesniveau gericht zljn, bijvoorbeeld door transparant te maken hoe de cliönt
met zijn of haar probleem omgaat. Hetzelfde geldt voor het relationele niveau
{conform Sachse,I995al.
Een-therapeut kan de nadruk leggen op het procesniveau. Dan probeert hij uit te
vinden of en hoe de cliönt disfunctioneel omgaat met zijn eigen probleemaspecten. Als de therapeut bii de cliönt een disfunctionele wiize ontdeki van probleimverwerking, dan kan hii een meer constructieve verwerkingswijze vooritellen, de
aandacht van de cliönt vestigen op de dis{unctionele wijze van ermee omgaan,
werken aan de redenen van venniiding, enzovoort.
Zo'n therapeutisch 'werken op het procesniveau' is nodig als een cliönt effectief
reflectie vermijdt, omdat inhoudswerk in dat geval niet het hoofddoel van de therapie is, maar de focus ligt op vermijdingsprocessendie op externewijze een effectief werken op inhoudsniveau verhinderen.
Dit betekent dat, als cliönten vermijden na te denken, er in hoge mate een therapie-indicatie aanwezig is voor een goedgerichteverwerking van het proces.
3.3 Wat houdt therapeutischwerk op het procesniveauin?
Als een therapeut de aandacht richt op het procesniveau, dan behandelt hii informatie die verschilt van dat wat hij tegenkomt op het inhoudsniveau. En hij verwerkt die informatie op een anderemanier. De therapeut neemt niet zoveel nota
van wat de cliönt zegt en van wat het inhoudeliik bezien betekent, maar hij hecht
er betekenis aan hoe de cliönt omgaat met bepaaldeinhoudsaspecten,hoe hij deze
volgt, er naar kijkt, enzovoort.
Een therapeut die werkt op het procesniveaustelt een ander soort vragen en door
dat te doen volgt hij een spoor van andereissues,dan een therapeut die betrokken
is op het inhoudsniveau. Werkend op het procesniveaukan een therapeut, biivoorbeeld, de volgende soort wagen stellen:
o is de innerlijke voorstelling die de cliönt heeft concreet, denkbaar,overtuigend?
e zo niet, is er iets inconcreets verbonden met bepaalde onderwerpen of inhoudsaspecten?
. blokkeert de cliönt het verwerken van bepaaldeonderwerpen?
' schakelt een cliönt systematischziin eigen aandeelin het probleem uit?
De interventies die een therapeut op het procesniveau maakt dienen therapeutische doelen:
o de therapeut wenst de cliönt andere, meer constructieve verwerkingswijzen
mee te geven. Het is de bedoeling de cliönt te leren om op een andere manier
het hoofd te bieden aan probleemaspecten,zodat het mogelijk wordt om problemen te verhelderen;
o de therapeut wil dat de cliönt een innerlijke voorstelling maakt van zijn disfunctionele manier van verwerking. Van de cliönt wordt verwacht dat hii kennis verwerft over hoe hiiproblemen behandelt en hoe deze strategieön hem verhinderen om zijn problemen te verhelderen en op te lossen;
' de therapeut wil dat de cliönt de redenen in leert zien, waarom bepaalde ver-
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het perspectief en op het
a"ndeel wor{en op deze

rgen aandeelvan het pro-

bleem te elimineren. Als iets als 'norm aal' oI'algemeen' wordt beschouwd, dan
heeft het niet speci{iek met mij te maken. De boodschapaan de therapeut luidt
dan:
. ik heb een probleem X;
. dat is een normaal/wijdverspreid probleem;
' het moet daarom te wijten zlin aanalgemenefactoren (de maatschappij, de omgeving);
. ik heb er duidelijk niets mee te maken;
. omdat dit zo is, hoef ik niet naar het probleem te kijken;
. dus laten we ophouden om erover te praten.
Met deze keten van conclusies van de cliönt {expliciet of impliciet) is het therapeutische werk beöindigd en is er afscheid genomen van de therapeut. Als dit
wordt geaccepteerddoor de therapeut, dan is een openleggendepsychotherapie
praktisch aan zlin eind gekomen (schaakmat in zes zetten). Therapeuten bemerken zo'n beloop vaak, maar laten zich overbluffen door deze redeneertrant,omdat
ze er niet vertrouwd mee zijn.
In wezen zijn de therapeutische strategieön voor 'tegenzetten' heel simpel.
Deze zijn gebaseerdop het 'grondpostulaatvan psychotherapie' (conform Sachse,
l992bl. De keten van conclusiesdie de therapeut volgt is de volgende:
. de cliönt heeft probleem X;
. probleem X is het gevolg van het feit dat de cliönt op situatie Y reageert met
responsZ;
o dezerespons is niet verplicht;
. ook al reageren veel mensen op Y met Z, dan kunnen er nog anderen zijn die
heel andersr€äg€r€D;
. als er mensen zijn die heel anders reageren,dan is dat niet een onvermijdeliike
reactie;
. maar als cliönts reactie niet onvermijdeliik is, dan moet het iets met de cliönt
te maken hebben;
. als het iets met de cliönt te maken heeft, dan moeten de specifieke idiosyncratische inteme determinaties van de cliönt nauwkeurig worden nägegaan;
o daarom moet de focus van de therapie op de cliönt liggen.
Deze argumentatie van de therapeut levert een heel ander resultaat op. Terwijl de
cliönt de conclusie trekt dat deze persoon niet verder moet worden onderzocht,
trekt de therapeut de conclusie dat dit toch juist wel moet gebeuren.
Het doorslaggevendeverschil tussen de twee redeneringen is, dat de reactie niet
wordt gezien als onvermiidelijk. Ook al reagerenacht milioen mensen geliilq dan
hoeft dat niet toegeschreven te worden aan externe prikkels. Deze mensen kunnen gelijke doelen en schemata hebben op grond waarvan zIj zo en niet anders reageren. Als het aan die mensen zeß Ligt, dan moeten die mensen nader onderzocht worden, want daar zal de onderliggende oorzaakgevonden worden.
De therapeut moet daarom zich nooit laten overbluffen door normalisatie- of
generalisatie-argumenten. Als bijvoorbeeld de cliönt zegt:
o 'maagztr,Ierenzijn normaal in onze maatschappii', dan kan de therapeut repliceren met
. 'ik geloof dat werken in de maatschappij veel stress met zich meebrengt, maar
we weten dat mensen heel verschillend reageren op stress. Wat we niet weten
is hoe iii reageert op stress. TaLangwe dat niet hebben ontdekt, kunnen we jou
niet helpen. Daarom moeten we dat nu nader gaan bekifken'.
Hier bliift de therapeut strikt buiten de argumentatie van de cliönt. Hij accepteert
de assumptie van de cliönt, dat de maatschappij stress veroorzaakt, maar hij trekt
hieruit heel andere conclusies en wiist de cliönt erop dat deze werkwljzenodig is,
als hij iets wil veranderen. De therapeut volgt de regel:
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3.4.3 'lk weet het niet'

'at cliönts manier van

Beschrijvingvan de actie van de cliönt
Een bijzoqder_geliefde blokkade van procesverwerking is tegelijkertijd een heel
simpele: als cliönten gevraagdwordt om een aspect ieis meei n"tt tt"bil te bekijken, als er wordt gevraagd wat zij eigenlijk wi[än en dergelijke, dan antwoorden
ze vaak: 'ik weet het niet'. Op de onervaren therapeut heäft deze reactie meestal
een absoluut verlammend effect. Hij is perplex ött *e"t niet hoe nu verder te
gaan.
Men zoekt meestal zijn toevlucht tot de zin 'ik weet het niet' als de therapeut
de-cliönt ziin blik naar binnen heeft laten richten en hem waagt naar zljneigen
relevante motieven, waarden en overtuigingen ten opzichte v-an lepaaiae
frobleemaspecten. Het is een soort standaardioevlucht bii wagen als:
. wat van X is voor jou belangrijk?
r wat verwart iou in deze situatie?
o wat wil ie ermee bereiken?
. wat maakt dit nu zo moeilijk voor jou?
enzovoort.
Nu is het erg belangrijk om te weten of het antwoord'ik weet het niet, betekent
-*,-4. cliönt geen goed antwoord heeft of dat de cliönt het verwerkingsproces wil
blokkeren.

ht de therapeut de fo-

rerhinderen en om exnt beschrijft een prout stelt dan relevante
iou?'). Het zou nu getkitrg. Maar om dat te
et probleem eigenlijk
en het niet waard was
{pteert, dan is het Proverdere verwerking.
n het zlin dat probletische cliönten in het
aar verder glipten alle
Iso{ het water was: er
Kr€stworden.
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trIxmeren. |uist in het
p'€nt voorkomtl is het
epalend. Het is eerder
rt verloop van de theie de therapeut geeft.
Ferpen op belangriike
a niet belangrijk waar
uri*omen op centrale
geacht waar ze begins','nis1 zo belangrijk',
te beginnen met het
riikste is om de theratart op zich.
zo erg aarr?.
rt onplezierig. Ik weet
: daar wat du{deliiker

De cliönt heeft geengoed antwoord
Soms beantwoorden cliönten verdiepende {of concretiserende) vragen met ,ik
weet het niet', omdat ze denken dat de therapeut 'goede' en gedetailleerdeantwoorden wil horen, die ze niet hebben.In zo'niituatie betekent'ik weet het niet,
eerder: ji\ ben er niet zo zeker van en ik durf niet te zeggen wat ik weet/. Hier
probeert de cliönt helemaal niet het verwerkingsproces te blokkeren, maar kan hij
niet verdet gp* ten gevolge van ongunstige omsiandigheden.
De cliönt wil de focusblokkeren
Een heel andere intentie kan samenhangen met het antwoord 'ik weet het niet,:
door te reagerenmet 'ik weet het niet'weigert de cliönt om bepaaldeaspectente
volgen. H_et procesmatig bewerken van eön specifieke inhouä kan onplezierig
ziin, waarbij de grond onder de voeten van de ilient te heet wordt. Oan kan hij
z-eggendat hij niet wist wat hii voelde, niet meer kon nadenken, enzovoort. Zo
slaagt hij erin informatie voor de therapeut te verbergen, die nodig is om andere
onplezierige kwesties op te kunnen rakälen. Zo wordi het procer op alt punt een
halt toegeroepen en is de cliönt in staat om te voorkomett äut .r g"ätt enkel aversief aspectonder ogen komt.
Zo is'ik weet het niet' vaak meer een indicatie van cliönts moeiliikheden. Het is
een actieve blokkering van het proces.
Mogelii ke therapeutische i nteruenties
Hoe cliönts reactie'ik weet het niet'beantwoord kan worden hangt af van hoe de
therapeut_die opvat. Dgnkt hii dat de cliönt het proces wil ooort Jtten, maar niet
weet hoe hii dit moet doen of dat deze geblokkeerd is door eigen hoge verwachtingen of vindt hij dat de cliönt iedere verdefe verwerking v; het änderwerp wil
voorkomen.
De cliönt heeft niet het'goede' antwwd
Als de therapeut denkt dat cliönts'ik wet het niet' te wiiten is aan diens onvermogen om een'goed' en uitgewerkt mtwoord te geven, dan moet de therapeut de
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is. Wat heb je tegen het verder proberen om dit onderwerp op te helderenl'. Hier
past de therapeut een procesgericht doorwerkingsproces toe. De vermiidingsattitude zelf wordt het onderwerp van de therapie.
Als een therapeut op deze manier intervenieert is het van doorslaggevendbelang, dat deze interventies geintegreerdzijn in een duurzame therapeutischerelatie. De therapeut moet de cliönt erop wijzen dat deze aanpak alleen tot doel heeft
de cliönt zijn aandacht te richten op zijn eigen verwerkingsproces, zodat hij uiteindeliik in staat zal zljn om zijn eigen gevoelens en gedachten zelf te kunnen
herkennen en zo te kunnen reflecteren.
Het moet buiten kiif staan dat het niet de bedoeling is de cliönt te bekritiseren of
hem iets te verbieden.
Het basisideedat de therapeut meegeeftaan de cliönt is, dat een cliönt alleen een
probleem kan aanpakken als hij zich daarvanbewust is. En als het probleem gesitueerd is op het procesniveaudan moet de cliönt zijn manier van problemen bewerken herkennen, met de disfunctionele gevolgen van die bewerking. Alleen dan
kan hii zijn vermogen om in actie te komen en besluiten te nemen herstellen.
3.4.4 Vragenbeantwoordendie niet gesteldzijn
Beschriivingvan het gedragvan de cliönt
Een andere, zeer elegante,vaak moeilijk voor de therapeut herkenbare strategie,
die bedoeld is om de aandachtvan een onderwerp af te leiden en een nieuwe inhoud
naar voren te schuiven, is het 'antwoord geven op vragen die niet gesteld zljn'.
De therapeut stelt een vraag/ waarop de cliönt een lang antwoord geeft. Als men
nu probeert uit het gegeven antwoord te concluderen hoe de vraag luidde, dan
bliikt dat de zo gereconstrueerdevraag heel weinig te maken heeft met de oorspronkelijke vraag.
Tijdens het geven van een antwoord wijzigt de cliönt de vraag zodanig, dat hij in
feite antwoord geeft op een heel andere vraag. Maar het antwoord, en dit is belangrijk, heeft wel een kleine overeenkomst met de inhoud van de oorspronkelijke vraäg. Daarom kan de strategie worden gezien als pseudo-communicatie.
Vluchtig bezien lijkt het er wel op dat de cliönt het communicatieproces voortzet,
maar in feite doet hii niet meer dan een bepaald aspect uit de inhoud te versmoIen.
En dit is datgene wat de therapeut zo irriteert. Hii heeft de indruk dat de cliönt
'een of ander' antwoord heeft gegeven,rrraartegelijkertifd voelt hij dat er iets mis
is met het antwoord, zonder dat hij meteen in staat is om de vergissing exact aan
te wijzen. Om uit te vinden wat er mis is, let hij erg op wat de cliönt zegt en za
volgt hij het nieuw uitgezette spoor.
Mo geIii ke therapeuti sche interventi es
Wanneer de therapeut deze vermijdingsstrategie tegenkomt handelt hij volgens
het principe: 'Ok6, laten we opnieuw beginnen'.
Als de therapeut bemerkt dat de cliönt in feite geen antwoord geeft op een relevante (dat wil zeggen een concretiserende of verdiepende) waag, dan stelt hij de
vraag opnieuw. Door dat te doen kan hii de verantwoordeliikheid voor het probleem op zich nemen, door, biivoorbeeld, te zeggen: 'ik denk dat ik niet duideliik
genoegwas. Mijn vraag was ...'.
De therapeut kan ook proberen om duideliikere, meer concrete en kortere vragen
dan voorheen te formuleren, om zo misverstanden te voorkomen.
Als de cliönt nog steedsweigert om de therapeut te antwoorden, kan de therapeut
ervoor kiezen om de vraag opnieuw te stellen, door te zeggen:'er is nog een aspect
waar ik niet zeker over ben .--'- 7A laat de therapeut zich niet misleiden, maar
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niet is beantwoord, waardoor de theraperrt dat tot onderwerp van de therapie
maakt.
Biivoorbeeld: 'ik wil ie wijzen op wat ie nu in de therapie aan het doen bent. Ik
heb ie tweemaal gewaagd over X, maar ie heb't tweemaal Y geantwoord. Laten we
eens bespreken \ raarom het voor jou zo moeiliik is om der.ewaag te bespreken'.
Als de therapeut reeds verschillende malen de aandacht v4n de client op zulke aspecten heeft gericht, dan kan de confrontatie meer direct worden, biivoorbeeld:
tik heb vaak opgemerkt dat je mijn vragen venneed door anfwoorden te geven die
niet pasten - en ik heb je dit meerdere malen verteld- Ik wil fe dringend vragen om
te praten over wat het jou zo moeilijk maakt om miin wagen te beantwoorden'.
Bii het aanpakken van deze (en ook andere| vermijdingsstrategieÖn is het essentieel dat een therapeut een strikte benadering volgt. Hif moet in dit proces de cliönt
keer op keer herinneren aan deze aspecten. Dat is van vitaal belang, omdat een
enkele interventie van de therapeut niet genoeg is om een cliönt in staat te stel'
len ziin eigen suategie te herkennen, met de daaronder liggende intenties en ddifveren.

4

Een therapie-onderzoek

We beschrijven nu een therapie-onderzoek dat we hebben uitgevoerd op de Ruhr
Universiteit te Bochum (Duitsland), bii cliönten die lijden aan'psychosomatische
maag- en darmklachten' (PSMSI.In de verschillende therapieön hebben we de
principes van de gerichte procesdoorwerking{PPD),zoals die perder is beschreven,
met näme in de eerste tien sessiesvan de therapie toegepast;de gemiddelde duur
van de therapie bedroeg drieöndertig sessies.
therapeutischeeffecten
4.1 Geanticipeerde
Volgens de theorie over verandering van disfunctionele procesverwerking, zou een
gereduceerde vermiiding om te reflecteren niet alleen een voorwaarde ziin voor
het verwerkingsproces van inhoudsaspecten in de therapie, maar ook significante
veranderingen veroorzaken in het verwerkingsproces van de cliönt zelf,. ZoweI
door de verwerkingsactiviteiten te veranderen, als door de verheldering van de inhoud zullen de essentiöle aspectenvan de zelfregulatie ten goede veranderen.
De volgende verandering worden verwacht:
. de zellacceptatie r€€rrit toe;
o de overtuiging dat men extem gecontroleerd is vermindert;
o de 'state-orientation' (KuhI, I994al, neemt af",wat wijst op een vermindering
van de vervreemditg;
. het vennogen om succesvolte ziin en om zich in de maatschappij te manifesteren verbetert;
o actieve 'copingstijlen' om stresshet hoofd te bieden verbeteren en passieve'copingstijlen'nemen af;
o als resultaat van de stressafname en de verbeterde hantering van stress zal het
psychosomatische symptomencomplex van maag- en darmklachten signi{icant
verbeteren.
4.2 Cliöntenen therapeuten
In de eerste fase van het (nog lopende| therapieproject werden negenentwintig
cliönten die liiden aan psychosomatische maag-en darmklachten behandeld met
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O.
"oü."de
,Zellacceprad;t;;uug."fiitt
ian Sorembe8r Westhoff (1985)'
o
e 'Interne controle', IPc van Krampen (1981)'
controle door anderepersonen (nc)'
r 'Externe
"onrrol.'P;,
'Exteme
.
b;, corrt.ole door toeval en geluk (rpc)'
"orr,toi.
Hol"r', Haliemp-vragenliist voor actiegerichte
o ,Actiegeri"t
t.äi;l;,;;;f"f."'
oriöntatie van Kuhl ll99acl.
. e"ai.g"richte oriöniatie voor planning: HoP" Hakemp'
onzekerheid'van
o ,Vermog"r, o* .-ir.r, te stellen-',;; d;"n/ragenliist ovär sociale
Ullrichle Muynck & Ullrich {1977l''
o ,Vermog"r o* nee te zegge'r',een onderzoekswagenlijst'-'SVF-vragenliist over het
o ,Voortgang van beschouwing .r, ä.'.r*egingen', üit de
omgaan*.,r.t.tt-en',doo"rlanke,Erdman&Boncsein{19851'
.'Bagatelliseren', sw.
. 'Neigtng om te ontsnapPen', svF'
r 'Controle van de situatie', svF.
en lasen klachten', uit de'Vragenlijst voor symptomen
. 'symptoo*t
"rr*"rken
t"tt'doot Sachse8r Rohde(1995)'
(E.S-)berekend op de P.r!- en postscores
*.tioäJr, ;;;;.".ff"..groottes
Voor
"tt.behandelde groep, volgens? effecigfoottesdeterminatie {de scores van de
van de
uär.."d). Bovendien werd voor iedere incontrolegroep waren op da! qto**
"i",
;isttlicante veranderins was opgetreden tusJ ;;;;
dividuele *""r'i"JiääJJ
sen de pre- en postmetingtactoren'
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4.4 Resultaten
De gegevens van de effectgroottes op de wagenliisten staan vermeld in tabel f .
Alle metingen vertonen een significant pre-post verschil in de verwachte richting.

gen iuist gedt
is er een foll<
verandering g

Tabel1 Uitkomsten
effectgroottes
op devenchillende
evaluatie-instrumenten

4.5 Hetbelat
Theoretisch

Maat

E.5.

Zelfacceptatie:
SESA-toename
lnternecontrole:toename
ExternecontroleP: afname
ExternecontroleC: afname
Actiegerichteoriöntatievan falen:toename
Actiegerichteoriöntatiebij planning:toename
Vermogenom beslissingen
te nemen:toename
Vermogenom neete zeggen:toename
Voortgaandeoverwegingen:afname
Bagatelliseren:
toename
Controleop de situatie:toename
Vragenlijstover symptoomperceptie
Gemi ddeIde effectgroottes

1.52
o.94
2.22
2.22
1.7'l
1.45
1.18
o.54
2.47
o.799
1.18
1.68
0.318
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Een opvallend verschil is opgetreden op het gebied van de zeßacceptatie. Na afloop van de therapie schatten de cliönten hun persoonlifke mogelijkheden en capaciteiten, evenals hun kans op erkenning, duidelijk hoger in dan voor de thera'
pie.
Voor de 'externe controle' variabele werd een opvallende afname vastgesteld.
De cliönten voelen zich minder afhankeliik van en minder geleid door anderepersonen of door toeval dan voorheen. Hun neiging om over zichzelf te denken als
'pionnen' (De Charms, 1968),als overgeleverdaan
de genadevan anderen,neemt
duideliik af. Dit tekent zich ook af in de verbetering in de sociale controle: de
cliönten zifn nu veel meer in staat om eisen te stellen aan anderen en stellen effectiever grenzen aan de eisen van anderemensen.
Na de therapie waren de cliönten vooruitgegaan in hun vermogen om hun gedachten af te leiden van onplezierigeinhoudsaspecten.Dit bliikt uit de afname op
de'voortgaande beschouwing en overweging'-variabele,de toename in de actiegerichte oriöntatie (HOM, HOPI en het toenemend vermogen om dingen te kunnen
relativeren. De uitgesproken neiging die voor de therapie kon worden opgemerkt,
om te miimeren over onplezierige aspectenen om zich er in hoge mate mee in te
Iaten, is minder significant geworden na de therapie. Dit stelt de cliönten in staat
om een belangrijke interne stressfactorte verminderen en om hun vermogen om
beslissingente nemen en in actie te komen, te verbeteren.
Meer passief-palliatievestressverwerkendestrategieön, zoals de neiging om te
ontsnappen,nemen af.na de therapie, terwiil actieve adaptatiestategieön,zoals de
controle op de situatie, toenemen. Cliönts neiging om 'zijn kop in het zand te steken'wordt minder sterk en zijn vermogen om actief het hoofd te bieden aan stressoren/ omze te veranderen,neemt toe.
Deze veranderingenvan de psychische stressen van capaciteiten om met stress
anders om te gaan hebben ook hun impact op de frequentie en effecten van de
symptomen. De frequentie van de maag- en darmklachten, evenals de ernst van
de symptomen vermindert sterk. Bif de interprctatie van deze effecten moeten we
ons echter voor ogen houden dat de ziekte in episodesverloopt en dat de metin-
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an vermeld in tab€l 1.
de vennrachterichting.
nenten

gea iuist gedurende een periode van rust kunnen hebben plaatsgevonden. Daarom
ir cr een follow-up noodzakelijk voordat er valide uitspraken over de symptoommmdering gedaankunnen worden.
llet belangvan het'doomrerkenop het procesniveau'voorhet therapiesucces
*f
ffignetisch is aangenomen dat voor een succesvolle therapie het raadzaam, zo
is, om in de beginfaseaan cliönten die lijden aan psychosomatit*noodzakelijk
ntaag- en darmklachten een therapie aan te bieden die primair betrekking
+.rttft
op het procesniveau. Als een therapeut niet of zelden op procesniveau
dan wordt aangenomen dat een disfunctionele wtize van verwerking onffit,
nrrnderd bliift en er geen merkbare therapeutische veranderingen zullen ontiEän. De ongunstige wijze van verwerking zil immers iedere significante con-

belemmeren.Als dit zo is, dan zullen
l,' f,rsctieve verwerkingvan inhoudsaspecten
:r:,ttrqrmerkeliike verschillen moetenplaatsvindenmet betrekking tot de bereikte
lr':&cr4ie-effecten bii cliönten die behandeldzijn door therapeutendie zich grote

tnllacceptatie. Na afmogeliikheden en caip den voor de thera: afname vastgesteld.
eleid door andere perichzelf te denken als
r Yan anderen, neemt
: sociale controle: de
rnderen en stellen eferrnogen om hun geliikt uit de afname op
)ename in de actiegerm dingen te kunnen
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hoge mate mee in te
t de cliönten in staat
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rp in het zand te steI te bieden aan streslerten om met stress
: en effecten van de
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effecten moeten we
)pt en dat de metin-

*Wanning getroosten om een 'procesgerichte wijze van verwerken'toe te passen
'proceskwaliteit'vertonenf, in vergeliiking met cliönten die behandeld
Fnzo hoge
door
therapeuten
dtn
die zeer zelden interventies verrichten op het procesniveau
lcndie dus een lage mate van'proceskwaliteit'vertonen).
Om dit aspect te onderzoeken werd de derde therapiesessie van alle therapieön
Fmslyseerd om zo de mate te bepden waarin therapeuten interventies op promiveau hadden gerealiseerd.
Toor dit doel werd er een coderingssysteem ontwikkeld om interventies te scoIrenen om vast te stellen of zij op inhoudsniveau, op procesniveau of op relatienilem gericht waren {Sachse, 19961.Getrainde beoordelaars (vier vrouwelijke psyeüologiestudenten) beoordeelden iedere derde sessie in paren en onafhankelijk
üg elkear. Alle therapeutuitspraken werden geplaatst op 66n van de drie bovengremde
categorieön. De 'interrater' betrouwbaarheid tussen de beide beoordeles leg tussen äe .86 en .89. Als een indicatie voor de kwaliteit van het proces
r€rd het percentage van interventies op procesniveau {in verhouding tot alle inffiventiesl gebruikt.
Op basis van deze maat werden twee tegenovergesteldegroepen geformeerd:
. hogp proceskwaliteit (Hr).
Zrven. therapiedyaden werden geselecteerddie de hoogste proceskwaliteitwaarden vertoonden {de waarden lagen gemiddeld op 27,7o/ol;
* lege proceskwaliteit {Nnf.
Zeven therapiedyaden werden geselecteerd,die de laagste proceskwaliteitwaarden vertoonden {de waarden lagen gemiddeld op 4,6o/ol.
,,, De allocatie van de therapeut op deze twee groepen was als volgt: twee therapeu,' @ hebben elk twee therapieön (van vier) in de Hr-groep. Drie therapeuten hebben
ir ,,i€rl therapie in de HP-groep. E6n therapeut heeft drie (van vier) therapieön in de
, lFgfoep. Edn therapeut heeft twee en twee andere therapeuten hebben ö6n thera' pie ia de NP-groep.
': Om het belang te bepalenvan de therapeuwariabele'proceskwaliteit'is het essen,fuI om andere, mogelijk invloedrijke factoren te bepden. Allereerst worden de
i,rr,dißnten met elkaar vergeleken om te zien of zij verschilden wat betreft het soort en
temate van het symptomencomplex, alsook wat betreft relevante voorspellende vari&elen die een invloed zouden kunnen hebben op het succesvan de therapie.
Zdrf;acr,eptatie,
controlebesefop actiegerichte oriöntatie, sociale angst (de'denken
irtn wet anderen van je denken'-schaalvan Fenigstein, Scheier & Buss, 1975),de1:essie {de Beck Depressie-schaal van Beck, Ward, Mendelson, Mock & Erbaugh,
19611en de mate van stress die werd veroorzaakt door de psychopathologische
slHrptomen {Symptom Check List, scL-9O-Rvan Derogatis, L977lrwerden onder-
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zocht. op de schalen van deze meetinstru-menten

{en_voorzover type en mate vanr
r^T1,,:"i""rrnl;1 erbii.
wasI vers;.lrild; a; Hpj ;; Nü;6;;
; Er zijn drastit
1,.:
feT$*
niet significant van elkaar vöör de therapie. to f.it* bleken äe ,pry.ft"rärrä;ffi;l

FaaS- en darmklachten cliönten'zeer homogeen ten opzicht. uutt a.rär"riä!*;
len. Daarom ziin verschillen in succes vaa dä twee groepen niet
toe te schriiven
aan discrepante startcondities van de fwee groepen. Bovendien vertonen
de therapeuten van de twee groepen geliike,t"rt*oditio.
Om vast te stellen of verschill*
io de toqepaste benaderingen van de therapeuten
te wiiten ziin aan het variörerrde gedrag
van äe ch€nten in de in.t"pir, *erd de mate
van zeuocploratie die de cliönten realiseerdein,in de trareedettt.t"pi.trssie
onderl9cht-en het zogenaamdedirectiviteitseffect vasigesteld in de a.ta. t.*i..
Het directiviteitseffect geeft aan in hoeverre r"liöotro gebruik m"k.n
van therapeutische suggesties, in de zin dat ze 'zieh laten
leidä doo, .rroorrtellen die de
therapeut hen voorlegt' (conform Sachse, l992dl. Deze metingen
kunnen van belang ziin: het kan best-zo ziin dattherapeuten zich van biizonOäi"oÄt*ctieve
interventies bedienen, als cliönten zich geglagen in de liin van U"
opvai*.*raigde
tingen: ze tonen een hoge mate van ielfeiploratie en onderwefren
zich aan de
suggestiesvan de therapeut. Bovendien is zelfexploratie aan het U"S*
van de therapie op zichzeU al een-predictor voor succ.r .tt daarom moet deä
variabele gecontroleerd worden-(Schwartz, L975a; Ig7ibl. Zowel met betrekki"g
tot de mate
yy' Vellacceptatie{die laag ig, 2.2 en 2.31,als wat U.tr"rt a. ;;;;-;;
directiviteit
(die licht negatief is in beide groepen,i^t wil zeggen dat
de clienlennietdoen
w1t-$e therapeut hen vraagt ta ddn ter explicatieT zijn er göön sigruIicante
verschillen tussen de groepen.
De cliönten in de twee groepenhebpel geen verschillende ,succescondities,
bij de
aanvang van de therapie, terwiil ook de therapeuten geen verschillende
ifr"t"p."tische condities aantreffen in het proces, tenminste voorzover dat
is vastgesteld
met de onderzochte indicatoren.
De waarden van de effectgroottes (E.s.) zijn apart bepaald voor de
cliönten in
be-rd9groepen en kunnen ro met elkaar n.tgeiekä worden. De resultaten
staan in
ta b e l 2 .
Tabel2 Vergelijking
vande effectgroottes
tussendetegengestelde
groepen
NP- lageproceskwaliteitHP= heggproceskwaliteit

variabele
Zelfacceptatie:SESA
Internecontrole
ExternecontroleP
ExternecontrofeC
Actiegerichtoriäntatie-falen
Actiegerichteoriöntatie-planning
Vermogenom te eisen
Vermogen om nee te zeggen
Voortgaandebeschouwing
Bagatelliseren
Neigingom te ontsnappen
Situatiecontrole
Vragenlijstover symptoomperceptie
Gemiddeldeeffectgroottes

26

Effectgroottes
(E.5.)
HP
NP
2.27
1.18
5.40
2,M
2.90
2.18
11.56
2.42
5.58
3.2A
1.47
1.31
2.41
2.63
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0.44
0.59
o.49
0.50
0.61
0.01
0.18
0.52
0.75
o.81
o.39
o.42
0.35
o.4tl
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wat betreft de interpretatie van deze resultaten
moet er toch voorzichtigheid
worden betracht. Tot nu toe is het onderzochie
,rog krein,
zodat valide of zelfs generalise.tl"tg b.*.ri"gln
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aange-paste.
do-elgerichte, cliöntgerichte
psychotherapie(QCgn) effectief clie,nten
r."" rt?ri*" q. hjden aan maag- of darmklachten (ulcus duödeli, colitis ulcerosa
." Jäli.r.t" ir".r-öi"h"l Het is niet
w^ar' dat alleen een gedragstherapeutische
benaderingh.d;;J*.it,
bij de zogenaamde alexithfm. irienän (Tonnies,
19g6, rorrrri.r, cädes & pieper_Raether,
1987L De therapeutische verbeteringen
ziin i"titk, ze betreffe;;
verbetering
van de zelfacceptatie, het vermogen
om handelend op te treden, een verbeterde
sociale autoriteit, het zich eigen"maken
lr"r
strategieön om stress het
hoofd te bieden en strekk." ,iEn l"k uit
"",i.ve
."f
in het fysieke symptomencomplex' De duur van de therapie is
".Ä.r..ing..r
tamellfk
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gelijkheden van dä chönten.
De resultaten tonen verder aan dat het
essentieelis om voor cliönten met psychosomatische stoornissen met krachten
i;-ä.;"agen darmstreek, systematisch het bestaandedisfunctionele patroon
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