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Samenvatting

In dit artikel wordt een specifiek cliöntgefichte psychotherapie bescfueven voor
cliönten die liiden aan de zogenaamde 'psychosomatische stoornissen'. De thera-
pievorm 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' wer-
den 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 psychothera-

pie (DCgP),
. db' empfu ische b euindingen b ii deze ther ap eutis che 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 le id ing '

1.'l De theorie over Stoomissen en het therapeutische referentiekader
In een wetensoilappeliik gefundeerde benadering kunnen'therapieön'niet simpel-
weg worden toegepast op 'stoornissen'. De toe te p4psen therapie dient gefundeerd
te ziin op een zienswiize die empirisch toetsbaar is en die verklaart waarom con-
structieve 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 the-

repeutische referentiekader; in de ztn dat het therapeutische referentiekader
verklaringen bevat over het ontstaan ven veranderingen, die - volgens de aanna-
men van de theorie over stoornissen - belangriik ziin om een keerpunt in de
stoornisseu te kunnen initiören.

* Faculteit voor Klinische Psychologie, Ruhruniversiteit, Bochum

Tijdschrift voor Cliöntgerichte Psychotherapie 35, 1997, 1 pp. 5-32 5

t.*r .



i..fs.3{rwillFlw-$ry,fi

Rainer Sachse

Bijvoorbeeld als in de theorie over stosniffi vrsrdt verondersteld, dat 'depres-

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

dat cognitieve interventies depressieve s,&-€matg verqderen, dan is er een indica-

tie voor een cognitieve therapie, voor de behaodeting van de stoornis 'depressie'

vast te stellen fconform Bec[, Ig76t Bec\ Rush, Shaw &. Emery I979i Beck &

Emery, 1985, Beck, Freeman &, associates, l99ol. De jndicatre is vastgesteld, om-

dat de stoornis en het therapeutische referentiekader compatibiliteit vertonen

met betrekking tot de focale 
"-rp".t"o, 

relevante correlaties met betrekking tot de

angsr- .r, p.rrönhikheidsstoo*isren zijn inmiddels vastgesteld tussen de theorie

over stoornissen en deze therapeutische interventies.
Wanneer het nu wenselijk iJom een cliöntgerichte psychotherapie voor psycho-

somatische stoornissen te ontwikkelen, dan hebben we met het volgende te ma'

ken:
. een theorie over stoornissen is nodig om uit te leggen hoe de stoornis 'functio-

neert',
o er is een therapeutisch referentiekader nodig oP uit te leggen welke psychologi-

sche proc.rt.ri door middel van de therapie zullen {of.kunnen}veranderen,
. de tGorie over de stoornis en het therapeutische referentiekader moeten vere-

nigbaar met elkaar ziiq met andere woorden: er is een theorie nodig over- de

stoomis die de relevante psychologische processen identiliceert en er is een the-

rapeutisch referentiekader nodig dat preci_es aangeeft hoe deze relevante proces-

sen constructief kunnen worden gewiizigd.
Dit was de doelstelling van ons afgelopen onderzoeksproiect. We begonnen met

de assumptie dat: .
. een passende theorie over de (psychosomatische) stoomis in feite opnierrw ont-

wikkeld moest worden, want är bestond nog geen enkele stoornisspecifieke be-

nadering, 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 Doelstellingen van de theorie-ontwikkeling
Bij de ontwikfehng van een theorie over stoornissen die verenigbaar is met

cliöntgerichte psych-otherapie was het onze wens een theorie te verkrijgen, die ge-

baseeä *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.
Toen *. begoo11en met patiönten met 'psychosomatische stoornissen' {in ons ge-

val betrof dät de groep äet ,og.naamde psychosomatische PaaS- of darmklach-

ten, zoals colitis fu".ior", de iiekte van Crohn, ulcus duodeni) ontstond er een

theoretisch probleem dat onbekend is bii 'psychische stoornissen'.

Bij psychirihe rtoornissen kan zowel het compJex van symptomen ihe_t_1f.mp-
room-oppervlak dat valt te categoriseren met behulp van-de DSM of de ICD) als

de functionele theorie langs een psychologische weg gedefinieerd worden {door
termen en theorieön te gebrulken die gangbaar zljn in de psychologel. De symp-

toomcomplexen die geässocieerd rvorden met /psychosomatische stoornissen'

kunnen 
"il..tt 

worden beschreven in medische termen {zoals 
'intestinale ontste-

king,). Dit stelt de theoreticus voor twee lastige problemen, clie hii moeilijk tege-

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

over het ps'
reikt kan er

. anderziids r
chologisch
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r psychomed
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over het psychisch functioneren van de stoomis. Alleen als dat doel wordt be-

reikt kanli ee1 effectieve toegang komen tot een psychologische therapie;
. anderzijds moet hij een theorie ontwikkelen die beoogt uit te leggen hoe psy-

chologisch definieerbare processen kunnen leiden tot symptomen die in medi-

sche ärmen kunnetr *otä.tr beschreven. Om dat doel te bereiken moet hif een
psychomedische theorie formuleren.

Tot nu toe is er geen theorie geweest die aan de twee bovenstaande vereisten vol-

doet. Bezien vanuit een meer therapeutisch perspectief liikt het voorlopig zinni-
ger om een psychologische functietheorie te ontwikkelen.
öok al *o.t worden toegegeven, dat een dergelijke theorie niet zoveel informatie
over de psychologisch-medische mechanismen zal opleveren.
Zo'n primaire pJychologisch-functionele theorie zaI in het vervolg uitgewerkt

worden, o* otri de gelegenheid te bieden om een psychotherapeutische indicatie

te kunnen vinden, Ä""i-.t a}s nadeel dat er weinig gezegd kan worden over de

onderliggende somatische processen.

1.3 De ontwikkeling van de theorie over de stoornis
Het uitgangspunt voor de ontwikkeling van de onderhavige theorie over de stoor-

nis ligtln d1äbservaties van en onderzoeken naar het therapieproces zelf.
1 Observaties en onderzoeken hebben bevestigd, dat cliönten die ziin gediagnos-

tiseerd als 'psychosomatisch' een veel mindere mate van zelfexploratie in de the-

rapie vertoonden; dit gold niet alleen voor cliöntgerichte psychotherapie, maar

evenzeer voor psychoanalytische therapie.
Deze cliönten Leschrijven bijna uitsluitend externe feiten en besteden geen aan-

dacht aan aspecten van zichzelf of aan eigen gevoelens; e€r zoeken- naar nieuwe
associaties rond zichzelf. vindt niet plaats {Atrops 8l Sachse, 1994i Ahrens & Mer-
genthaler, 1982, Tress, 1979}. Cliönien die tiiden aan'psychosomatische stoornis-

ien'vertonen ook een zeer lage mate van geneigdheid om met zichzelf. 'overhoop'

te liggen (Sachse, 1995a; Sachse & Athops, 199L, Sachse & Rudolph, 1992a;

Iggz! Sachse, l994al. Psychosomatische personen ondergaan nau-rarelijks proces-

sen waarin'ze hun motieven verhelderen. Ze vermiiden een verhelderende explo-

ratie - bijvoorbeeld via een verheldering in de therapie - oYgr de mate waarin zii

zelf een biidrage leveren aan het doen ontstaan van hun problemen.-Deze cliönten

tonen bijna attiia geen respons op relevante interventies die de therapeut geeft
(Sachse, 19901.
2 Een iweede startpunt was het onderzoek naar het zogenaamde 'alexithymia'-

concept, dat uitgaai.ratt de veronderstelling dat psychosomatische cliönten wei-

nig emotie vert;en of ervaren. Ze vertonen geen introspectie en schiinen syste-

mätisch te voorkomen om met gevoelens te maken te krijgen (con{orm McDou-
gall, 1982; Si.fneos, 1988, Nemiah, 1975, Tailor, I984t Ahrens, 1983, 1985; Von

Rad, 1983, 19841.
3 Linguistisch onderzoek van psychotherapietransscripten van psychosomati-

sche 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.

Dezi u.rpiri[.nde theoretiJch gernterpreteerde bevindingen, die werden ver-

kregen via verschillende methoderr(observerbeoordelingen, tekstnnalyses, vragen-

liisien) in verschillende settings, kunnen worden samengevat in 66n centraal as-

pect: öIiönt"n die kiden aan psychosomatische stoornissen vermiiden systema'
iisch am te gaan en geconftoÄteerd te worden met neSatieve aspecten van zich-
zelf lSachse, 1995a).

Wä tt"UU.n dit aspecr systemarisch onderzocht en ons afgevraagd wat deze be-

vinding 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 cliön-
ten.

Als dit allemaal waar zou ziin, dan kunnen bijvoorbeeld de volgende vragen ge-
steld 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 psychosomatische stoornissen: een'Theorie van de stoornis in
de zelfregulatie'.

2 Een psychologisch functioneel model van psychosomatische stoomissen:
de theorie van de'stoornis in de zelfregulatie'

2.1 De vermijding van reflectie
De eerste centrale :r:raag luidt: wat veroorzaakt de ontwikkeling van een systema-
tische tendens om te vermiiden dat men relevante, problematische aspecten van
zic,hzell onder ogen ziet? 

Q

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 ont-
staat er een systematische vermiiding als aan de volgende voorwaarden wordt vol-
daan:
. er is een duidelijke discrepantie tussen wat er wordt verlangd en wat men wer-

keliik bereikt in een van de levenssegmenten van een persoon. Bijvoorbeeld:
men heeft hoge professionele ambities, maar in werkelijkheid is men ver ver-
wijderd van het bereiken van deze specifieke doelstellingen,

. men schat zijn competentie negatief in; hij twiffelt o{ hij in staat is om de bo-
vengenoemde 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 ge-
brek aan competentie, enzovoort,

o de gewenste doelen ziin van vitaal belang voor deze persoon. Dit kan, biivoor-
beeld, het geval ziin als er'identiteitsbevestigende doelen' worden nagestreefd
(Gollwitzer, 1986; l987ai 1987b, L989; Gollwitzer & Wicklund 19851, \Arat in-
houdt 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 zelfbe-
wustziin een constante, op vermiiding gerichte attitude {Carver, 1979. Carver,
Blaney &, Scheier, 1979lr. De persoon houdt vast aan ziin doelen en eiseno evenals
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 ver-
mijdingsproces constant opnieuw in g^ng gezet worden.'D"e bätrokkene 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 reflecterende processen sysiematisch worden verme-
den (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 gedragingen van anderä mensen'en dergeliike.
De-vermijding van reflectie bevordert zo, dat het obsewerend leripectief geöxter-
naliseerd wordt.

De aanname van een intern gericht perspectief is, echter, essentieel voor reflec-
tie en de interne.vaststelling van relevanie aspecten van het zelf (Sach se, 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 insuffi-
ciönt perspectief belemmert verder de momentane toegankelijkheid van het moti-
vatieproces. De persoon vermiidt de 'updating', het Jcherpstellen van de repre-
sentatie van relevante eigen doelen, motieven en waarden. 

-

Een_ dergelijke vorm van vermiiding is echter essentieel. Dit omdat de ,upda-
ting' 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 gaan zien.r, ä"", consequen-
ties aan te verbinden.

2.2 De tgegankelijkheid van het motivatiesysteem en vervreemding
Een direct gevolg van het zojuist beschrevene is, dat het'y".-iid.n te reflecteren
een zelfvervreemding inhoudt (Kuhl, I994ai Kuhl &. Beckm ain, 19941, een toe-
stand 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, doe-
len beschouwen als zijn eigen wensenen is niet langer meer in stät oÄ d. g.r"hikl-
hejd van zijn doelen te verifiören {Kuhl, 1994a; Iggi;bt Kuhl & Beckmann, töS+1.uet
affectieve proces neemt aI zodra evaluatiepro'r.rr.r, 

'en 
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, 

""U." 
uiteindeliik l;ide; tot qfische,

zogenaamde alexithyme gedragspatronen (Sachse, Lggr, 1gg3l.
Een dergeliik vervreemdingseffect van de eigen motivationele drijfveren heeft

een sterke invloed op het nemen van beslissingen en het verifiören van de alterna-
tieven die verenigbaar ziin met iemands eigen motiveringen.
- Als e| geen actuele toegang tot iemands motiveringen"mogetijk is en er geen re-

alistische representatie aanwezig is, dan kan niet lariger l"oid.n bepaald of d,e ei-
gen intenties een gegeven handeling hebben geinitieerd. De eigen üesluitvoering
{dat wil zeggen de motiveringsgrondrt"g, *""iop de te selecteren handeling;;;:
baseerd ziin) 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, gemo-
tiveerd 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
Onvoldoende ioeganf."riin äiä ;; i;;*dt ;ü;; Jotltttlll''gen en onvoldoende

innerliike representatie hiervt btl"**""oäk de pers oonliike identiteit' Als

ik niet weet wat ik wil, *;; b"l;;griir. 
"'ol*ii 

it, d"r, *".t ik niet van mezelf

wat mii d;liJ;;. oot *ii;;"iri yaar{qlteden en capaciteiten saan vervasen'

Dezeaspecren reduceren i-ä*ä, eigen ,"ud*ii"itie en reiden tot 'zelfonzeker-

heid, {,wie ben ik, *"ttr.ftl.irt *iilT, *"tif"it" zelfuertrouwen en verhinderen

,o r"if* ^udering en zelf acceptatie'

Eenbelangr i ikaspect.val leenzel fcol :p.ofzel fschema(conformMarkus,
lglllis de georganiseercte representati. 

"".Irai"tp"*.". 
Ervaring var- zichzeLf '

wat men doet, wat men *"r, äo"rr, enzovoo't, *otdät sam€ngevat in een schema

dat iemands eigen p"rrooJ, [.i itif vertegenwoordigt' Als een persoon tot een

systematisch vermiiden van reflectie vervait,- zoals täit1i9t geschetst is' dan gaat

men in feite op systematlr"t. *lpt 
"i"t 

o*"i"t ü"p"hat itp""tttt van zichzelf '

ette arp#ä;;ri;;il;u di; probl.*"tisch {t ntttr*tt) zifn, worden in het vermii-

dingsproces betrokk"rr, ,rrräJrirrä" 
"i1 

de. aandacht en worden zo uitgesloten van

de innerliike reprer.rrr"rr..*Ail g*"1g hi"*;ottt*it t .lt zich een incompleet'

g"fragur.;tl"iA^""U"oo".p,, ä"?lft-?t*ft""i een defecte representatie van ie-

mands eigen zelf'

2.4Hetvermijdenvanref|ectiebe|emmerthetgevoe|g': ly*rdering
De toegang tot iemand, 

"ig.r, 
motivatie-sy'ti"m heeft ook ziin weerslag op het

tunctioneren van 
""r, 

,rJrälää;;;911ü"i;"i"s' Zelfbelodos' het gevoel van

trots als iets belangriiks irläiur*rtr, het ä*iu." competentie, is onmisbaar

voor de onrwikketirg rr"r, ,"lfw"rrdrring: iäzelf' zien als iemand die bekwaam en

in staar is om doelen ,. U"t"if.." i"o"foä'Heckhausen, 1969; L977i 1980t Meyer'

3!];ii]31;"zif nechtera'e_enbereikbaar"r'TA._:^"i*i*:*:fff 
tt?doelen

en motieven. voor rr"t g.ä.-irr* ,ro,;, q. ää*G 
"gti 

u.i.*aamheid, het gevoel

dat men iets geheer op .iääJä;il;;är, u.-rar.r,"i, h.t.rrodig dat iemands eigen

handelen in overeenrrr*ä1rrg is met i.*"ttJr eigen-motivationele driifueren'

Het opbouwen van een siid"fu"rtionereäziliiarideringssysteem 
en het daar'

mee ontwil<kelen van äiÄ i*gel van. )iWäo'a'!hg: hangt af van de mate

waarin een peßoon toega.nga"gft tot ziin eigen motivatiesy$eem'

z, k::;:::';; #;ffiä"ä' aät personen äie weinis toes-ans hebben tot hun ei-

gen motivatiesystee* "*, 
i" ;"; zullen ziin om een voldosnin8Sevend systeem

voor zelfbeloning te ontwikkelen'

2.SGebrekaanze|fwaarderingversterktvermijdingen
onvoldoende zelfwr*a.ää'.rr'ä t1s.r. 

"ir,Ju 
an ze\f.acceptatie reiden er weer

toe dat men ziin eigen ,o*f,"t.t tie als oo.Irotao.ode gaal-"iä to haar op dit lage

niveau bliift handhaven:öiäfii,at"ä." .ot het instandhouden van öt systeem'

omdat een lage inschatffitä9'gis"" "o*p"tentie 
de ndfrlq T::t^-d.:i,om 

re-

flectie te vermiid"n, .*Ääorr. to ait g"""f oä't*ot het systeem een signi/icante

,zeU.aeia];,'l;iÄgloip',hetstabiJiiee,tzichzelf .

2.6 Sociale onzekerheid en angs -- ^--^L^ ' noÄ-oal-i,en F.en
De tot nu toe beschrever, ir.rät"" zullen tot een onzeker gdrag leiden' Een socra-

le zelfverzekerdheid, h;;;;"grrr-o'o 
"tg;;;;1"""-zelfs 

üa"o a* wgns van ande-

ren in, het uitvechten;;;äle confücten' e$zoYoort' veleisen dat men weet

'ntqgl#mruHW1i'i

vrat men wil d0€
verdedigen en te
teresses ziin- Os
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vaärdiSeid ary
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C li öntgerichte Psychotherapie bij psychosomatische stoo rn isse n

wat men wil doen. om in staat te zijn om de eigen interesses voort te zetten, te

"*a.atg"n 
en te bewaken, moet men allereerst vaststellen wat iemands eigen in-

teresses"zijn. Om dit te künnen doen, is toegang tot iemands eigen-motivatiesys-

teem nodig, wat ook innerliik gerepresenagatq moet ziin. Zonder die toegang en

representatie is een soclal r' ,Jwurekerdheid en de ontwikkeling van sociale

vaardigheid amper mogeliik.
i"i rär-iiden'te reflictercn tezamen met onvoldoende representatie zal daarom

sociale onzekerheid en angst in de hand werken'

2.7 Externe oriöntatie
önvoldoende representatie van eigen driifueren en een gebrek aan toegang tot-ie-

mands eigen *";i;;;i;;yr,""* bävordeien een externe normoriöntatie {Snyder,

äii, tgl-g; Kuhl, 1983b1; wie niet kan vertrouwen op de gigen gedragsnormen,

kan niet ,vanuit ,i"h"r$i'uaststellen wat hii wil doen enzal daarom genoodzaakt

;;;;; ,i"li t" laten leiden door externe normen: de verwachtingen van anderen,

de sociale maatstaven, enzovoott. Zo wordt men in hoge m-ate extern georiö1t'

teerd.Men wordf"i.ii*ger geleid door eigen intenties, door de inschattingen di9

een organisme eigen ziin ä aä zin die Rogäs bedoelde ll959l, qaar men past zich

aan de eisen van-anderen aan en men foJust ztjn aandacht op de anderen, vanuit

de vraag'wordt ik door anderen geaccepteerd?''
Dezeexterne oriöntatie komt voort ,tit d. onderliggende, eerder beschreven so-

ciale onzekerheid en angst. Zo ontwikkelt zich de nJiging om de aandacht te rich-

ten op vragen of men 'f,et wel goad do.t', 'anderen niet kwetst' en of men 'wel

door anderen gewaardeerd wordt'.
Dit leidt tot het veilies van sociale controle, omdat men niet in staat is om zaken

lr*"frta"aig aan te pakken en vast te houden, tegen de oppositie van anderen in'

Üiräir. oä d. *ärrd.rit g te verliezen, is men niet in staat om conflicten op te

lossen of om te vechterr rroo, eigen doelen. Men voelt zich gecontloleerd en men

voelt zich overgeleverd aan de genade van anderen. Met als gevolg het gevoel dat

;;*".lpiorib. Charms, fiOg) is: een pionop. een schaakbord, heen en weer

J.r.tto"." door attder.rr rorrä"r eigen zelfcontrole in het leven.

2.g Onvermogen om'NEE'te zeggen: stress door sociale eisen die niet beteugeld

kunnen worden
Eenieder wordt geconfronteerd met het feit dat eisen worden gesteld waara^n

men moet voldoen. We moet"r, ,""garen op situaties, ons aanpassen aan sociale

omgevingen.
öp?i"f, f,oeft een eis niet te leiden tot stress. Iemand kan besluiten om iets al of

niet te acceptefen. Men verkeert in de positie om eisen te onderzoeken' om na te

g"ä of r" 
".".prän"i 

riitt .o of er eenierplichting moet.worden aangegaan' Een

dergeliike ,o.rring kan är ook toe leiden dät de betreffende eisen worden verwor-

p.rrl d" beslissing kan worden genomen om niet toe te geven.
'Het 

afweg.r, lr"i het al of niet verplichtiTg:n aangaan, is een manier om stress

het hoofd te kunnen bieden. Ueefiiemandäl te kampen met veel stress, dan zal

a;;;"p in de richting van stressregulatie het afzien van het aangaan van nog

*"., värphchtingen ziJn. Het zeß aingaan van verplichtingen hangt samen met

een aanti. variabölen dat in dit model beschreven is.

Als iemand in hoge mate extem georiönteerd is, dus er toe nei'gt om te beant-

woorden aan de verüachtingen en normen van anderen, en groot belang hecht aan

externe 
"tr..""lttg, 

a"" 
""l"uit 

het moeiliiker vinden om gestelde eisen te weer-

staan.
Wie bang is om afgewezen te worden wegens 'niet-instemmend' gedrag' zal niet

in staat zijn om gästelde eisen af te wiiien (conform Froming & Carver' 1981;
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Carver & Scheier, 1981, Froming wal\e1&. Lopyan, |g82' Cheek 8r Briggs, 1982}.

Een hoge mare van extero"^oriä.".i. u***äi*Tog"val van stress een flexibele

"HlT3ä";senvaniemandomto-e.sanst",,l**1,:::i'Pr'*:äff :'J::;"il'
teem is eveneens van $oot belang. Wännäerik geconfronteerd wordt met een ver-

zoek om een taak uit ." uoäää"" t"".1-ik nlet alleen nagaan of die vraag een

sociale verplichting met zich meebrengt' Hti [t"*n belangriik om te ontdekken

of de vraagpast bif miin motivatiesysteem: ;ai iets wat ik echt wil?; is het be-

vorderliik voor miin 
"ig.rr"äo.tr1"tfinge-n?. 

öogtfiifte vragen moeten bii de be-

sluitvorming of men al 
"f 

J;;Jf äöttrrrringen moet aangaan een belangriike

t"L;3t*äten 
aannemen dat personen.met.een hoge male van vermifding van re-

flectie, niet in staat ziin oä i" 
"o'" 

situatie te ktinnen bemiddelen tussen eigen

doelen en externe eisen. Z;;;A;;;Jq;cht 9p het inwillisen van externe eisen

en laren het belang o* t..i äg"r, äo.i." 
""t'i"t 

.". Zodoende verwaarlozen ze

hun zetfregutatiepro""rr.riä;;?ä;; ei 
";;;lle 

uit handen seven, waar hun

handeren in overeenstemming was met eigen doeren en waarden,ln geven zezich

over aan een externe regulering'

2.gongunstigestrategieönvoorstressbeheersing:vermijdinginplaatsvan

irTlg-[T!, "orr".nt 
van ]anke, Erdman: & Boucsein (19s5] kan er een onder-

scheid gemaakt worden ,"1;;;-i";;;ionele-en disfunctionele stresscontrolestrate-

gieön (vergeliik ook obriö-itt6, öbrist, caebelein, Shanks-Teller, Langer' Grig-

nolo, LiSht 8r'McCubbin' 1'978)' -^,o.Loriilr " 

'

Functionele stresscorrtrol"rtr"J"gite" leveren een werkelifke verandering op in de

draaglast van de stress: ..o o.rridering utt' Ot Utott waar bt ttttts vandaan komt'

terwiil verdraagbare druk;;;a;;;ä d' 
""" 

(positieve)uitdaginS' die positieve

feedback en steun oplerneren. Disfuncu.orr.l" tässcontrolestrategieön belemme'

reneelract iefhethoofdbiedenaanstfessbronnenenstressreact ies.Hoewelze
een sffessreducerend 

"ffJ;[":;;;h"bbeoliuooi.." 
korte periode).ziin ze,heel

orrs"r"t iki-J;iä. ,orrr*ll"ti. ;* d" rt rrri"ttoren op de lange termifn grondig te

wifzigen (conform rtorin, äeitrards, Knispel 8r Koch, 1985).

Disfunctionele stresscontrolesträtegi.e1-Äirc" ä* t"gul"tie van de stress be-

lemmeren. Als men rri.t uäärttrUil?. bronnen van de stress of ziin eigen reac-

ties op stress onderzoekr,'ä"il-"'oä'";J;;;ü. ".r*ridt 
door een ontwiikende

attitude aan te nemen, weg te lopen.rr r""".äiJden, dä zal dat een negatief ef-

fect hebben op de perceptie en verwerkint-;F tttttt' De betrokkene heeft geen

oog voor de haalba* t;;;;;iör. "r 
*or.Jriir.rt krachtsinspannende effecten die

zowel de externe als de interne eisen *", 
"itrt 

äeebrengttt' Dit leidt tot langduri-

g. ,.r"Äü"il"", die niet kunnen worden verminderd'

Verschillende stressrftä",.f,e" iS.lye, Lg4it lg81; Henry & Stephens ' 1977i Mar-

tin & pihr, 1gg5; lgg6r ;ä;ä'"i, ar, er een overspanning in het stresssys-

teem optreedt als er langdurig zeer belas,;;ä; t**. {oi van o"tot* interne) fac-

toren ianwezlgzijn, die'äe ü?trokken. 
"io 

t* 6sdlficeren' en \f,aarvan de on-

derdrukkendeeffectennietSecompenseerdofopgevangenkunnenwordendoor
'copingmechanismer/-' zo'n overspanni$-I1" üät' trtt"ovsteern leidt tot ver-

scheidene fysiologis"h.;;;;;;;r"fh*f"htl ".* lT^ry 
Yan procesl, die orsa-

nische symprcm"r, *.rt rllh *ttbttttgto' Saingente eiseo' tezamen met een

hoge mate van controt";;I; Uot*fotää;'"*ä het immuunsysteem en dra-

g.o ,o'iil-roiärä"i*ir.t.li"g vall cJ.u..on1sche darmon$tekiagen' n

vermoed wordt a", 
", 

i" frä dageuiks-leven een zelfrqulatie väL stress tunctlo-

neert, die in bepaalde ;;it äü*J"ta op bewuste conrrolme&anismen' maar

ook op automatl
lichtende wiize t
delingen, zodat, t
nen, en uit het ri
ziin en zonder ee

\fierder kan wo.
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Cliöntgerichte Psychotherapie bij psychosomatische stoornissen

9oF op automatische processen en actieschemata. Deze zullen op een stressver-
lichtende wlize hun effect hebben, zonder bewuste controle of initiatie van han-
delingen, zodat, bifvoorbeeld, men even kan stoppen met lezen, achteruit kan leu-
nen' 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 verondersteld dat vermijding van reflectie zalbijdragen aan
een disfunctioneel omgaan met stress, als dat inhoudt dat discrepante aspecten
niet aangepakt en niet gezien, besproken en geanalyseerd, .tr."ouooit, worden. Net
als iemands eigen reacties op belastende, siresserende ä*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 zul-
len ook d-eze aspecten, tezamen met de stressbronnen en stressreacties, onderwor-
pen worden aan een tendens tot vermijding, wat resulteert in disfunctionele
stressverwerkende strategieön.

2.10 De stoornis van zelfregulatie
Zoals vermeld kan men bij psychosomatische ziekten in de maag-en darmstreek
theoretisch stellen rlat er spiake is van een ernstige stoornis op psychologisch ni-
veau 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 gevolgen die zelfuerweemding veroorzaken, een ver-
lies van zelfwaxde, identiteit, socide autonomie en social"-"ontrol.. De betrokke-
ne 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.r-
heid zullen ertoe leiden dat de stress toeneemti

' een disfunctionele stressverwerking zal een constructief het hoofd bieden aan
stressfactoren voorkomen.

Zo-zit men gevangen in een ongunstig verwerkingssysteem: een effectieve zelfre-
gulatie is niet langer mogelijk.

3 Een specifiek cliöntgerichte aanpak: het therapeutisch werken op het
procesniveau

3.1 De. thenpie moet aangepast zijn aan de cliön* een cliöntgericht omgaan met'moeil i jke' 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 consequenties voor een therapie:
1 als reflectievermijding verbonden is met zulke massievi disfunctionele effec-

ten die een stoornis in de zeUregulatie veroorzaken en in stand houden, dan
vormt de 'refle_ctievermiiding' 

een centreal aandachtspunt van de therapeuti-
sche aanpak. Vermindering of opheffing van de refleciievermijding zal l.id.o
tot Srote constructieve effecten in het processysteem en de functionaliteit van
het zelfregulatiesysteem herstellen. 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 doel-
wit van de cliöntgerichte psychotherapie (conform Rogers, Ig4Z, l95l, Gend-
lin, L978; Finke, L994, Sachse, l99}a; 1996l,

2 anderzijds echter zal een hoge mate oan reflectievermijding, onvoldoende toe-
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gang tot het motivatiesysteem, glrzovoort in de therapie, leiden tot gedragspa-

,,onen bii de criönten, ai" a.""'riönten *rr..i-r"l-;*ä.iiiit "' 
cliönten, zoals al

";::f Äli*:ääq*:tiik:.'1r:Yi11'I,".:t::l'::SäJXi:Xf;äJiä::"
somatische stoornisr"rr, u.r"t oirrtd als 'moeiu-iü .,,oo'al voorde openleggende' op

opheldering georiönteerde yfrmes o"o prv"?äirtli;;;, zoalt psvchoanalvse of

$:ärät*::TJ,*:r?'il'j"*rk 1". T-d" 
voorwaarden die voor deze thera-

pi"rror*"ää ;äii."i s""i"" wo'd"", nameliik het vermgF t tot introspectie'

zelfexploäri. .o dergeliike. n' d",'o* ry9täJ"''"t-lo"sttcbift' 
geacht voor- deze

therapietypen. Door.r.f".ri.i"arc*io t'"lltt d"ze cliäiten buiten het bereik van

deze therapieön. zo'n"r,ri"i. *"rä t,,ia 
"iiätJttsii 4":t 

de supporters van het

"og.rr""rriä.-iJ"*ituv*l'-concept" 
Y": :Flttä" 11t:'1:ot 

alexithvme ken-

merken, psychosomatischecliönien niet volf,eden aan de vereisten voor een effec-

tieve therapie {conform fiä";;;-,-{9et, süÄ;l-s77, sifo"ot, 1988t Franke'

19801' , - L^r --^av Äo nliänre.n heter ziin om deze kenmer-
Volgt men deze visie, dan zou het voor de cliönten beter ziin om deze kenn

ken niet te hebben 
"rr 
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Cliöntgerichte Psychotherapie bij psychosomatische stoornissen

. 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 in-
houdsaspecten. 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, 1986,1988r I992i Grawe & Caspar, 1984, Caspar, 1989,1996L
Deze niveaus kunnen niet slechts uitsluitend worden beschouwd als perceptieni-
veaus, 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 probleemaspec-
ten. Als de therapeut bii de cliönt een disfunctionele wiize ontdeki van probleim-
verwerking, 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 the-
rapie is, maar de focus ligt op vermijdingsprocessen die op externewijze een ef-
fectief werken op inhoudsniveau verhinderen.
Dit betekent dat, als cliönten vermijden na te denken, er in hoge mate een thera-
pie-indicatie aanwezig is voor een goedgerichte verwerking van het proces.

3.3 Wat houdt therapeutisch werk op het procesniveau in?
Als een therapeut de aandacht richt op het procesniveau, dan behandelt hii infor-
matie die verschilt van dat wat hij tegenkomt op het inhoudsniveau. En hij ver-
werkt die informatie op een andere manier. 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 bepaalde inhoudsaspecten, hoe hij deze
volgt, er naar kijkt, enzovoort.
Een therapeut die werkt op het procesniveau stelt een ander soort vragen en door
dat te doen volgt hij een spoor van andere issues, dan een therapeut die betrokken
is op het inhoudsniveau. Werkend op het procesniveau kan een therapeut, biivoor-
beeld, 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 in-

houdsaspecten?
. blokkeert de cliönt het verwerken van bepaalde onderwerpen?
' schakelt een cliönt systematisch ziin eigen aandeel in het probleem uit?
De interventies die een therapeut op het procesniveau maakt dienen therapeuti-
sche 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 proble-
men te verhelderen;

o de therapeut wil dat de cliönt een innerlijke voorstelling maakt van zijn dis-
functionele manier van verwerking. Van de cliönt wordt verwacht dat hii ken-
nis verwerft over hoe hiiproblemen behandelt en hoe deze strategieön hem ver-
hinderen 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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Cliöntgerichte Psychotherapie bij psychosomatische stoornissen

bleem te elimineren. Als iets als 'norm aal' oI'algemeen' wordt beschouwd, dan
heeft het niet speci{iek met mij te maken. De boodschap aan de therapeut luidt
dan:
. ik heb een probleem X;
. dat is een normaal/wijdverspreid probleem;
' het moet daarom te wijten zlin aan algemene factoren (de maatschappij, de om-

geving);
. 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 thera-
peutische werk beöindigd en is er afscheid genomen van de therapeut. Als dit
wordt geaccepteerd door de therapeut, dan is een openleggende psychotherapie
praktisch aan zlin eind gekomen (schaakmat in zes zetten). Therapeuten bemer-
ken 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 gebaseerd op het 'grondpostulaat van psychotherapie' (conform Sachse,
l992bl. De keten van conclusies die 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

respons Z;
o deze respons is niet verplicht;
. ook al reageren veel mensen op Y met Z, dan kunnen er nog anderen zijn die

heel anders r€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 idiosyncrati-

sche 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 doorslaggevende verschil tussen de twee redeneringen is, dat de reactie niet
wordt gezien als onvermiidelijk. Ook al reageren acht milioen mensen geliilq dan
hoeft dat niet toegeschreven te worden aan externe prikkels. Deze mensen kun-
nen gelijke doelen en schemata hebben op grond waarvan zIj zo en niet anders re-
ageren. Als het aan die mensen zeß Ligt, dan moeten die mensen nader onder-
zocht 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,Ieren zijn normaal in onze maatschappii', dan kan de therapeut replice-

ren 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'

Beschrijving van de actie van de cliönt
Een bijzoqder_ geliefde blokkade van procesverwerking is tegelijkertijd een heel
simpele: als cliönten gevraagd wordt om een aspect ieis meei n"tt tt"bil te bekij-
ken, 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 fro-
bleemaspecten. 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.

De cliönt heeft geen goed antwoord
Soms beantwoorden cliönten verdiepende {of concretiserende) vragen met ,ik
weet het niet', omdat ze denken dat de therapeut 'goede' en gedetailleerde ant-
woorden 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 focus blokkeren
Een heel andere intentie kan samenhangen met het antwoord 'ik weet het niet,:
door te reageren met 'ik weet het niet'weigert de cliönt om bepaalde aspecten te
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-eggen dat 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 aver-
sief aspect onder ogen komt.
Zo is'ik weet het niet' vaak meer een indicatie van cliönts moeiliikheden. Het is
een actieve blokkering van het proces.

Mogel i i ke therapeuti sch e 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 verwachtin-
gen 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 onver-
mogen 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 vermiidingsatti-
tude zelf wordt het onderwerp van de therapie.

Als een therapeut op deze manier intervenieert is het van doorslaggevend be-
lang, dat deze interventies geintegreerd zijn in een duurzame therapeutische rela-
tie. 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 uit-
eindeliik 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 basisidee dat de therapeut meegeeft aan de cliönt is, dat een cliönt alleen een
probleem kan aanpakken als hij zich daarvan bewust is. En als het probleem gesi-
tueerd is op het procesniveau dan moet de cliönt zijn manier van problemen be-
werken 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 Vragen beantwoorden die niet gesteld zijn

Beschriiving van het gedrag van de cliönt
Een andere, zeer elegante, vaak moeilijk voor de therapeut herkenbare strategie,
die bedoeld is om de aandacht van 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 gereconstrueerde vraag heel weinig te maken heeft met de oor-
spronkelijke 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 be-
langrijk, heeft wel een kleine overeenkomst met de inhoud van de oorspronkelij-
ke 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 versmo-
Ien.
En dit is datgene wat de therapeut zo irriteert. Hii heeft de indruk dat de cliönt
'een of ander' antwoord heeft gegeven, rrraar tegelijkertifd 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 ge I i i ke th e rap e uti sch e i nterv e nti 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 rele-
vante (dat wil zeggen een concretiserende of verdiepende) waag, dan stelt hij de
vraag opnieuw. Door dat te doen kan hii de verantwoordeliikheid voor het pro-
bleem op zich nemen, door, biivoorbeeld, te zeggen: 'ik denk dat ik niet duideliik
genoeg was. 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 steeds weigert 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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richt hii in plaats daarvan de aaodacht van & diat oP centrale aspecten.
Zou de cliönt weer ontwiikend willen anlrroorfu den kan de therapeut over-

schakelen op een metaniveau door de clifut erry te wiiz€n dat de waag in wezen
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 as-
pecten 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 essenti-
eel 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 ddif-
veren.

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 sessies van de therapie toegepast; de gemiddelde duur
van de therapie bedroeg drieöndertig sessies.

4.1 Geanticipeerde therapeutische effecten
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 in-
houd zullen de essentiöle aspecten van 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 succesvol te ziin en om zich in de maatschappij te manifeste-

ren verbetert;
o actieve 'copingstijlen' om stress het hoofd te bieden verbeteren en passieve 'co-

pingstijlen'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 Cliönten en therapeuten
In de eerste fase van het (nog lopende| therapieproject werden negenentwintig
cliönten die liiden aan psychosomatische maag-en darmklachten behandeld met

de doelgericl
deze cliöntet
Ulcus duode
cliönten wet
advertentie-,

' der onderzo,
De duur van
tot 18 iaarl.

De theraP
rapeuten, di
in de doelge
training, gel
peuten beh,
cliönten we

4.3 Dimens
Na een korr
de tiende e
steld. Na dt
begtn van d
de test eerd
zelfde testb
den zal een
hele proiec

{wachtliistl
sche groep
In dit an*
waarin neg
theraPieen
sessiesl.
De volgenc
. '7ßIfatßt

t {nternet
r 'Externe
. Txteme
r 'Actieget

orientati
r ,Äctiege
r'\fermog

Ulkich r
r'lfgmCIt
r \Iosrtga

mgaän
.'Bryatell
. 'ft{eiginl
. .f-mtlol

I'$Twpcc
trn" dm

ttos elle
vnm de he
omtr*eg
dswerele
*em de Prt

22 Tijdschrift voor Cliöntgerichte Psychotherapie 35, 1997, 1



centrale especten
lan kan de therapeut over-

izen dat de vraag in wezen
nderwerp van de theraPie

rapie aan het doen bent. Ik
al Y geantwoord. Laten we
deze vraag te bespreken'.
t ven de cliönt op zulke as-
rect worden, bijvoorbeeld:
lr antwoorden te geven die
: wil je dringend vragen om
Tagen te beantwoorden'.
pstrategieön is het essenti'
noet in dit Proces de cliönt
r vitaal belang, omdat een
een cliönt in staat te stel-
liggende intenties en driif-

ben uitgevoerd op de Ruhr
fun aan'psychosomatische
therapieön hebben we de

Lls die eerder is beschreven,
g€pest; de gemiddelde duur

prclcesverwerking, zou een
€€rr voorwaarde zijn voor

epie, maar ook significante
rysn de cliönt zelf. Zowel

: de verheldering van de in-
ten goede veranderen.

ndert;
wiist op een vermindering

maatschappii te manifeste-

verbeteren en passieve 'co-

antering van stress zal het
n darmklachten sigErificant

ct werden negenentwintig
mklachten behandeld met

cliöntgerichte Psychotherapie bij psychosomatische stoornissen

de doelgerichte, cliöntgerichte_psychotherapi. {19 vrouwen en 11 mannen}' van

deze cliönten werden e"r acht döoi internistän gediagnostiseerd,als patiönten met

Ulcus duodeni, a"rtl"r, met Coliti, Üi""tota eriacht met de ziekte van Crohn' De

cliönten werden door internisten verwezen of waren gekomen.als reactie op een

advertentie-opro.p ; h.tk"der van het therapieproject' Alle cliönten waren eef-

der onderzocht door internisten en gedlagnosdsäerd zoals zoiuist is beschreven'

De duur van de ,i.f.,. *"" g.t"iaa"f ä-+ß"1^u {met een spreiding van l0 maanden

tot 18 jaarl.
De therapieön werden uitgevoerd door viff vroulreliike en drie. manneliike the-

rapeuten, die minlm"^fatl."l"". Uoo.pt.ryattlg hadden, een voltooide opleiding

in de doelgerichte, cliöntgerichte ,ft.i"'pi. ftaddeä doorlopen, evenals een speciale

training, gericht op het realiseren van interventies op- heiprocesniveau' Viif thera-

peuten behandeläen elk vier cliönten; dri-e behanäetden elk drie cliönten' De

ätierr,.tt werden at random toebedeeld aan de therapeuten'

4.3 Dimensies en meetinstrumenten
Na een korte ,o"fi.iii"g *.ta a1le cliönten een set wagenlijsten a.angeboden' Na

de tiende .n ,*io,igrt."th.r"piesessie werd er een tussenliggende diagnose ge-

steld. Na de a"rtigrtä;;.;i";;rd dezelfde set vragenliisen afgenomen als aan het

begin van de therapie; als de ,ft.t"pi. 
"oor 

de dert-gste sessie was a{gelopen' werd

de test eerder 
"rsüoä"n. 

Als a. ,{"i"pi. *".t d""-4ertig sessies.duurde' werd de-

zelfde testbatterii-;;;il* gebruikt aän het eind van de therapie' Na zes maan-

den zal een foltow-rip *ordä uitgevoerd met dezelfde meetinstrumenten' Het ge-

hele pro|e et zaleen^cohort van 87 .lie''t.n Omvatt.1.T-"^.-I'.11:",:""legroepen

{wachtliistgroep ,""a* U.ftandeling, een gloep met autogene training' een klini-

sche gro.p-* ."tt zelfhulpgroepl. . i . r. -^^ ) -,^^ -nl,on i,
In dit artiket *";d, ;;;;pö#;d over de huidige stand van zaken in het proiect'

waar.in negenentwintig cliönten ."" 
"o*plete 

tlerapie achter de rug hebben' De

therapieön duurden gemiddeld gg,l setsies (met eerrspreiding tussen de 28 en 45

sessies). .
O. 

"oü."de 
vragenliisten worden gebruikt:

o ,Zellacceprad;t;;uug."fiitt ian Sorembe 8r Westhoff (1985)'

e 'Interne controle', IPc van Krampen (1981)'
r 'Externe 

"onrrol.'P;, 
controle door andere personen (nc)'

. 'Exteme 
"orr,toi. 

b;, corrt.ole door toeval en geluk (rpc)'

o ,Actiegeri"t t.äi;l;,;;;f"f."' Hol"r', Haliemp-vragenliist voor actiegerichte

oriöntatie van Kuhl ll99acl.
. e"ai.g"richte oriöniatie voor planning: HoP" Hakemp'

o ,Vermog"r, o* .-ir.r, te stellen-',;; d;"n/ragenliist ovär sociale onzekerheid'van

Ullrichle Muynck & Ullrich {1977l''
o ,Vermog"r o* nee te zegge'r', een onderzoekswagenlijst'--
o ,Voortgang van beschouwing .r, ä.'.r*egingen', üit de 'SVF-vragenliist over het

omgaan*.,r.t.tt-en',doo"rlanke,Erdman&Boncsein{19851'
.'Bagatelliseren', sw.
. 'Neigtng om te ontsnapPen', svF'
r 'Controle van de situatie', svF.
. 'symptoo*t 

"rr*"rken 
en klachten', uit de'Vragenlijst voor symptomen en las-

t"tt'doot Sachse 8r Rohde (1995)'

Voor 
"tt. 

*.tioäJr, ;;;;.".ff"..groottes (E.S-) berekend op de P.r!- en postscores

van de behandelde groep, volgens? effecigfoottesdeterminatie {de scores van de

controlegroep waren op da! qto** 
"i", 

uär.."d). Bovendien werd voor iedere in-

dividuele *""r'i"JiääJJ J ;;;; ;isttlicante veranderins was opgetreden tus-

sen de pre- en postmetingtactoren'
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4.4 Resultaten gen iuist gedt
De gegevens van de effectgroottes op de wagenliisten staan vermeld in tabel f . is er een foll<
Alle metingen vertonen een significant pre-post verschil in de verwachte richting. verandering g

"
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Tabel 1 Uitkomsten effectgroottes op de venchillende evaluatie-instrumenten

Maat E.5.

Zelfacceptatie: SESA-toename
lnterne controle: toename
Externe controle P: afname
Externe controle C: afname
Actiegerichte oriöntatie van falen: toename
Actiegerichte oriöntatie bij planning: toename
Vermogen om beslissingen te nemen: toename
Vermogen om nee te zeggen: toename
Voortgaande overwegingen: afname
Bagatelliseren: toename
Controle op de situatie: toename
Vragen lijst over symptoomperceptie
G em i d de I de effectgroottes

1 .52
o.94
2.22
2.22
1.7 ' l
1 .45
1 . 1 8
o.54
2.47
o.799
1 . 1 8
1 .68
0 .318

Een opvallend verschil is opgetreden op het gebied van de zeßacceptatie. Na af-
loop van de therapie schatten de cliönten hun persoonlifke mogelijkheden en ca-
paciteiten, 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 andere per-
sonen of door toeval dan voorheen. Hun neiging om over zichzelf te denken als
'pionnen' (De Charms, 1968), als overgeleverd aan de genade van 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 ef-
fectiever grenzen aan de eisen van andere mensen.

Na de therapie waren de cliönten vooruitgegaan in hun vermogen om hun ge-
dachten af te leiden van onplezierige inhoudsaspecten. Dit bliikt uit de afname op
de'voortgaande beschouwing en overweging'-variabele, de toename in de actiege-
richte 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 aspecten en 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 stressfactor te verminderen en om hun vermogen om
beslissingen te nemen en in actie te komen, te verbeteren.

Meer passief-palliatieve stressverwerkende strategieön, 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 ste-
ken'wordt minder sterk en zijn vermogen om actief het hoofd te bieden aan stres-
soren/ omze te veranderen, neemt toe.

Deze veranderingen van de psychische stress en 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 episodes verloopt en dat de metin-

24 Tijdschrift voor Cliöntgerichte Psychotherapie 35, 1997 , 1



an vermeld in tab€l 1.
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Cliöntgerichte Psychotherapie bij psychosomatische stoornissen

gea iuist gedurende een periode van rust kunnen hebben plaatsgevonden. Daarom
ir cr een follow-up noodzakelijk voordat er valide uitspraken over de symptoom-
mmdering gedaan kunnen worden.

*f llet belang van het'doomrerken op het procesniveau'voor het therapiesucces
ffignetisch is aangenomen dat voor een succesvolle therapie het raadzaam, zo
t*noodzakelijk is, om in de beginfase aan cliönten die lijden aan psychosomati-
+- ntaag- en darmklachten een therapie aan te bieden die primair betrekking.rttft 

op het procesniveau. Als een therapeut niet of zelden op procesniveau
ffit, dan wordt aangenomen dat een disfunctionele wtize van verwerking on-
nrrnderd bliift en er geen merkbare therapeutische veranderingen zullen ont-
iEän. De ongunstige wijze van verwerking zil immers iedere significante con-

l,' f,rsctieve verwerking van inhoudsaspecten belemmeren. Als dit zo is, dan zullen
:r:,ttr qrmerkeliike verschillen moeten plaatsvinden met betrekking tot de bereikte
lr':&cr4ie-effecten bii cliönten die behandeld zijn door therapeuten die zich grote

*Wanning getroosten om een 'procesgerichte wijze van verwerken'toe te passen
Fnzo hoge 'proceskwaliteit'vertonenf, in vergeliiking met cliönten die behandeld
dtn door therapeuten 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 pro-
miveau hadden gerealiseerd.

Toor dit doel werd er een coderingssysteem ontwikkeld om interventies te sco-
Iren en om vast te stellen of zij op inhoudsniveau, op procesniveau of op relatieni-
lem gericht waren {Sachse, 19961. Getrainde beoordelaars (vier vrouwelijke psy-
eüologiestudenten) beoordeelden iedere derde sessie in paren en onafhankelijk
üg elkear. Alle therapeutuitspraken werden geplaatst op 66n van de drie boven-
gremde categorieön. De 'interrater' betrouwbaarheid tussen de beide beoorde-
les 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 in-
ffiventiesl gebruikt.
Op basis van deze maat werden twee tegenovergestelde groepen geformeerd:
. hogp proceskwaliteit (Hr).

Zrven. therapiedyaden werden geselecteerd die de hoogste proceskwaliteitwaar-
den vertoonden {de waarden lagen gemiddeld op 27 ,7o/ol;

* lege proceskwaliteit {Nnf .
Zeven therapiedyaden werden geselecteerd, die de laagste proceskwaliteitwaar-
den 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 bepalen van 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 va-
ri&elen die een invloed zouden kunnen hebben op het succes van de therapie.
Zdrf;acr,eptatie, controlebesef op actiegerichte oriöntatie, sociale angst (de'denken

irtn wet anderen van je denken'-schaal van Fenigstein, Scheier & Buss, 1975), de-
1:essie {de Beck Depressie-schaal van Beck, Ward, Mendelson, Mock & Erbaugh,
19611 en de mate van stress die werd veroorzaakt door de psychopathologische
slHrptomen {Symptom Check List, scL-9O-R van Derogatis, L977lrwerden onder-
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zocht. op de schalen van deze meetinstru-menten {en_voorzover type en mate vanr

1,.: 
r^T1,,:"i""rrnl;1 erbii. feT$* was I vers;.lrild; a; Hp j ;; Nü;6;; ;

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 thera-peuten 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 matevan zeuocploratie die de cliönten realiseerdein, in de trareede ttt.t"pi.trssie onder-
l9cht-en het zogenaamde directiviteitseffect vasigesteld in de a.ta. t.*i..
Het directiviteitseffect geeft aan in hoeverre r"liöotro gebruik m"k.n van thera-peutische suggesties, in de zin dat ze 'zieh laten leidä doo, .rroorrtellen die detherapeut hen voorlegt' (conform Sachs e, l992dl. Deze metingen kunnen van be-lang ziin: het kan best-zo ziin dattherapeuten zich van biizonOäi"oÄt*ctieve in-
terventies bedienen, als cliönten zich geglagen in de liin van U" *.*raigde opvai-
tingen: ze tonen een hoge mate van ielfeiploratie en onderwefren zich aan desuggesties van de therapeut. Bovendien is zelfexploratie aan het U"S* van de the-
rapie op zichzeU al een- predictor voor succ.r .tt daarom moet deä variabele ge-
controleerd 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 ver-
schillen 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-rd9 groepen en kunnen ro met elkaar n.tgeiekä worden. De resultaten staan in
tabel2.

Tabel 2 Vergelijking van de effectgroottes tussen de tegengestelde groepen
NP - lage proceskwaliteit HP = hegg proceskwaliteit
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variabele
Effectgroottes (E.5.)
HP NP

Zelfacceptatie: SESA
Interne controle
Externe controle P
Externe controfe C
Actiegericht oriäntatie-falen
Actiegerichte oriöntatie- plan n ing
Vermogen om te eisen
Vermogen om nee te zeggen
Voortgaande beschouwing
Bagatelliseren
Neiging om te ontsnappen
Situatiecontrole
Vragenlijst over symptoomperceptie
Gemiddelde effectgroottes

2.27
1 . 1 8
5.40
2 ,M
2.90
2 . 1 8

11.56
2.42
5.58
3.2A
1.47
1 . 3 1
2.41
2.63

0.44
0.59
o.49
0.50
0.61
0.01
0 . 1 8
0.52
0.75
o.81
o.39
o.42
0.35
o.4tl
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{en-voorzover type en mate v4n;chj{dgn de Hp_'än rvp-ä;A;
1l!teke1 de,psycrrosomatische
ten opzichte van a.r. u".i"l.l

cliöntgerichte psychotherapie bij psychosomatische rtoo,.niril-

wat betreft de interpretatie van deze resultaten moet er toch voorzichtigheidworden betracht. Tot nu toe is het onderzochie 
"lrr"ii ";;;;'riö"i.r, ,rog krein,zodat valide of zelfs generalise.tl"tg b.*.ri"gln riog nlet geconcludeerd kunnenworden. Hoewel and1re,. mogelijk b.i;"ba?;;; f";;;;ff;ffii; onderzochtziin, kunnen alleen experimeritel! ,esear.hr-tr"t.!iLe' werkeliik aantonen dat in_derdaad de proceskwaiiteits"nti"ü.t. i;"trlä"i."a is voor het succes van detherapie' verder kan voortg.".i o"a.tro.t , oäl-ii'."p"rirnentele vorrn, bepalenwelke factoren therapeuten ertoe aanzetten om bepaalde interventies te realise-ren en welke dat niet doen.

4'6 Doelgerichu 
ljentsgrichte psychotherapie: een succesvol te psychotherapie voorpsychosomatische stooriissen 

' '

tTdsdrdft voor Cliöntgerichte psychotherapie 35, 1gg1, I ZT

De resültaten tonen aan dat een speciale aange-paste. do-elgerichte, cliöntgerichtepsychotherapie (QCgn) effectief clie,nten r."" rt?ri*" q. hjden aan maag- of darm-klachten (ulcus duödeli, colitis ulcerosa ." Jäli.r.t" ir".r-öi"h"l Het is nietw^ar' dat alleen een gedragstherapeutische benadering h.d;;J*.it, bij de zoge-naamde alexithfm. irienän (Tonnies, 19g6, rorrrri.r, cädes & pieper_Raether,
1987L De therapeutische verbeteringen ziin i"titk, ze betreffe;; verbeteringvan de zelfacceptatie, het vermogen om handelend op te treden, een verbeterdesociale autoriteit, het zich eigen" maken lr"r 

"",i.ve 
strategieön om stress hethoofd te bieden en strekk." ,iEn l"k uit ."f 

".Ä.r..ing..r 
in het fysieke sympto-mencomplex' De duur van de therapie is tamellfk kortin de effecien kunnen ge-realiseerd worden met zeer ."orro-irch verant#oora. u"t. n"." l-orr"l.rries zijnzeer evident uit de onderzoeksgegevens te trekken:' 

:lf::^*_.TT: t'tchotherapiJ üriir.t .";;;i"iüä.rd. therapievorm te zijn voorclenten met psychosomatische stoomissen, in d. 
"*.,011, 

-uäg- of darmklachtery' wil een cliöntgerichte psychotherapie effectief rr,rtp t rronen bieden, dan moetde cliöntgerichte-psychätherapie aangepast worden aan de startcondities en mo-gelijkheden van dä chönten. 
r -

De resultaten tonen verder aan dat het essentieel is om voor cliönten met psy-chosomatische stoornissen met krachten i;-ä.;"ag- en darmstreek, systema-tisch het bestaande disfunctionele patroon van het verwerken van problemen teverbeteren' om die reden kost het Äe., tijd in deze therapievorm oä ,gericht het
_verwerkingsproces te doorwerken,. Deze vorm lr* tt 

"räp".rtir"h. ""rrp"k 
lijktbiizonder geschikt voor cliönten met psychosomaiische stoornissen, en kan metname specifiek geindiceerd zlinnoot .iierrt." *.iäaag- of darmklachten. Ander-ziids liikt de benadering niet jeschlkt 

"""i"üe"r."Let 
"reurotische 

stoornissen,,die andere eerste vereiiten häbben met betrekking tot de procesgerichte verwer-king van inhoudeliike aspect;;; h;;üäää. th.r"pie. Het kan bovendienniet de geöigende, 
:1."t:k,",ther-g^rgyorm"zlinvooi clrentär, *.r!.r, p.rroonlijk-heidsstoornis (conförm Fiedl er, lig41, at9 rnä*.r.. interactionele patronen ver-

::ü:äHi*"'::T#if:.f*d*, a"o i" h.fü* ä,o h.t tr,.,"p."til"r,. *är. äp

Er ziin drastische en constant significante verschillen tussen {e hoge en lage ,pro-
ceskwaliteitsgroepen'. Als de thäiapeuten (aan hetilegin van de the?apie) op mini-naal niveau interventies geven op h.t pr;;;;;;;.r, d* zijn de effecten in ailegevallen minimaal. Het ge;naa.taä rr* dl effectstot r. is .4g. bit i, slechts niet-sig-nificant hoger d1 wat döor craw", oorr"ti &. Bernaue r {rggalwordt aangegeven als&et gemiddelde effect't * .ottJol.froepen, di. g..n_ü.rr"rra.hog onwingen.Maar als een thera.peut-slaagt io?"rr^".ji rf ,fro""iv"r*erk"nd, 

werktn, dan wor_den er zeer duideliike gffectfiooit"r l...iki, ä;;;;tonen dat deze iherapeutischeaanpak in hoge mate effectiäf is.

3esroepex niet toe t",.hriffi
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rcnaderingen van de therapeuten
;.".* 

de therapig werd d;;;;;
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