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Waarin zoeken wij professionalisering van 
de ggz? 



Zouden ze® iets gemeenschappelijks
hebben?

ACT, CBASP, TFT, SFT, SFT,
EMDR, IE, EFT, CT, CCT, CFT,

IPT, MBT, DBT, BRT, FAP, 
STDP, NET, BA, MOL,…..



Expertmodel in de ggz

Voordelen

• ‘Mee liften’ op 
professionalisering
(‘privileges’) 
somatische
geneeskunde

• Zo min mogelijk
‘contaminatie’ met 
alternatieve circuit 

• Best te ‘verkopen’ 
aan zorgfinanciers

Nadelen

• Aanbodgestuurd
(i.p.v. 
vraaggestuurd)

• Inflexibel

• Eenzijdigheid

• Niet per se 
doelmatig



Klassieke hulpverleningssituatie

BAND

HULPVERLENER 
EXPERT: vriendelijk, leidend
HULPVRAGER
LEEK: vriendelijk, volgend

TAKEN

Blootstelling aan gevreesde
externe of interne situaties
(gedachten, emoties, herinneringen, fantasieën)              
Aanleren van vaardigheden

DOELEN
Reductie/Elimineren symptomen (‘stoornis’ genezen)  
AANNAME: Beter interpersoonlijk functioneren en meer
kwaliteit van leven dankzij reductive/elimineren… 



De technieken zijn eenvoudig. Stel, dat ze  
voldoende zouden zijn… 

Lege spreekkamers!



Problematische vooronderstellingen
klassieke hulpverleningssituatie

• Symptoomcluster (‘stoornis’) veroorzaakt het lijden 

• Vermogen/bereidheid hulpvrager tot hechting en vertrouwen in 

hulpverlener (therapeutische relatie) gegarandeerd

• Hulpverleners zijn in beginsel inwisselbaar

• Symptoomcluster (‘stoornis’) staat los van maatschappelijke 

realiteiten



Symptoomcluster (‘stoornis’) niet als
zodanig oorzaak van het lijden



Hoe meer beschadigd de hulpvrager, des te
moeilijker het vertrouwen en de hechting



Hulpverleners zijn niet inwisselbaar,                  
maar maken (het) verschil!

Hulpverlener Techniek Effect

1 C ++

2 C 0

3 C -

4 C +

X C +++

Bij dezelfde ‘stoornis’….



Ggz-problematiek staat niet los van 
maatschappelijke en existentiële thema’s

Eenzaamheid
Uitsluiting Armoede

Doelloosheid…



De vier vragen bij de start

1. Wat is er met je gebeurd?

2. Wat is je kwetsbaarheid en weerbaarheid?

3. Waar wil je naar toe?

4. Wat heb je nodig?



Veel meer (dan vier) vragen op de route

1. Wat is er met je gebeurd?                                                                               Is er nog 

Is er nog meer? Zijn andere gebeurtenissen bepalender?   

2. Wat is je kwetsbaarheid en weerbaarheid?                                                                                

Zien we dan nog zo? 

3. Waar wil je naar toe?                                                                                                        

Is dat realistisch? Wat betekent dat voor jouw dierbaren?

4. Wat heb je nodig?                                                                                                            

En wat heb je daar voor over? Wil/Kan ik dat bieden?

5. Methode Zelfreflectie: Hoe gaat het met de Band, Taken en Doelen?



Klassieke hulpverleningsmodel vs.    
Methode Zelfreflectie

Klassiek model: LINEAIR

DIAGNOSE BEHANDELING
(Gestandaardiseerd)

EVALUATIE

DIAGNOSE
BEHANDE-

LING
EVALUATIE BEHANDE-

LING
EVALUATIE

BEHANDE-
LING

DIAGNOSE ≈
EVALUATIE

Methode Zelfreflectie→ Afstemmingsmodel: CIRCULAIR

EVALUATIE
EVALUATIE = monitoren proces



Drie elementen hulpverleningsrelatie

BAND

TAKENDOELEN



Methode Zelfreflectie

Problemen?

1. Band?                                                
2. Taken?
3. Doelen?



Hoe gaat het tussen ons?
Verkorte Beoordelingsschaal Therapiegesprek (VBT) 



Oppervlakte-monitoren:                                              
Verkorte Beoordelingsschaal Therapiegesprek (VBT) 



Diepte-monitoren: Wat gebeurt er tussen ons? 
Beoordelingsschaal Beïnvloedingsboodschappen-Circumplex (BBB-C) 

Impact Message Inventory-Circumplex (IMI-C)





Aan welke taken werken we vooral (niet)?



Taken?



Aan welke doelen werken we vooral (niet)? 
Doelen vloeien niet automatisch voort uit DSM-5-classificaties! 



Hoe SMART moeten/kunnen doelen zijn?



1. OVERWINNEN VAN BEPAALDE SYMPTOMEN EN PROBLEMEN

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

2. INTERPERSOONLIJKE PROBLEMEN

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

3. VERBETERING WELBEVINDEN

O 48. … meer optimisme en levensvreugde ontwikkelen.

4. LEVENSORIËNTATIE

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

5. INTRAPERSOONLIJKE DOELEN

O 55. … mijzelf leren accepteren zoals ik ben.



Evaluatie
doelen… … door 

hulpvrager
én
hulpverlener



Proces-monitoren is 
evidence-based



Hulpverlening:
wederkerige beïnvloeding



Het therapeutisch gesprek voeren is een vak: de 
ggz-hulpverlener als ‘relatie-expert’….     

• … heeft gevorderde theoretische kennis over                       
interactiepatronen (tussen hulpvrager en hulpverlener).

• … herkent eigen tegenoverdrachtsreacties en
existentiële thema’s. 

• … kan zich ‘onderdompelen’ in gesprek én er naar kijken:  
deelnemer én observator.

• … kan boodschappen van de hulpvrager adequaat ‘decoderen’, en
eigen boodschappen helpend ‘coderen’ (kan goed ‘zenden’ én
‘ontvangen’).   



Faciliterende gespreksinterventies



Existentiële thema’s
hulpvrager én hulpverlener

• De dood als onherroepelijk vooruitzicht

• Vrijheid en verantwoordelijkheid

• Existentieel isolement

• Zinloosheid van het bestaan



De ggz-professional…

• … is medemens (met eigen kwetsbaarheden, butsen en 

deuken) 

• … moet ‘pastoraal’ kunnen zijn

• … moet (1) professionele (wetenschappelijke) kennis, 

(2) klinische ervaring en (3) eigen levenservaringen op 

juiste (a) moment en (b) manier kunnen inzetten



Nouwen (1979): 
The Wounded Healer 

• Geestelijken moeten hun eigen verwondingen (onder)kennen 
en goed verzorgen

• Eigen verwondingen kunnen een bron van genezing voor 
slachtoffers zijn …

• …mits de bereidheid bestaat eigen pijn en lijden te zien als 
toebehorend aan de algemeen menselijke conditie (dus niet: 
“Dat heb ik ook (meegemaakt)!”)      


