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Begin met de titel van het artikel.
Zet daar onder uw naam.
Begin dan met de eigenlijke tekst.
Vervaardig eventuele tekeningen in zwarte inkt en zorg ervoor dat ze binnen de bladspiegel van Strook passen.
Vermeld bij literatuurverwijzingen in de tekst de naam van de auteur en het jaar van
publikatie tussen haakjes.
Rangschik de literatuurlijst alfgii:>.~.!.is.ch als volgt:
Naam van de auteur in hoofdletters: komma, voorletter(s) of voornaam van de auteur
in hoofdletters, punt.
Titel van de publikatie, punt, Naam van het tijdschrift, komma, jaargang, komma, jaar,
komma, bladzijde(n), punt.
Bij boeken: na de titel punt. Uitgever, komma, plaats van uitgave, komma, jaar van uitgave, de druk in een cijfer schuin boven het jaar van uitgave.
Voorbeelden:
DUFF, BOB. Transactional Analysis tor teachers. Transactional Pubs, Berkeley, 19742'.
ISAACSON, CLIFFORD E. Religious scripts. Transactional Analysis Journal, jaargang 4, 1974, p. 38.
Voeg er een bondige samenvatting in het Nederlands en in het Engels bij.
Raadpleeg voor gebruik van T.A. termen de rubriek "Terminologie" van Strook, let op
de hoofdletters van veel termen en gebruik alleen de officiële afkortingen.
Voeg enkele zinnen over uzelf toe, bestemd voor de personalia aan het einde van het
artikel.
Originele en vlot geschreven artikelen zijn steeds welkom.
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de levensschool van de schiffs

redaktioneel
Chris Desteunder

Chris Desteunder

Wie een beetje vertrouwd geraakt met de T.A.-literatuur komt vele keren de naam Schiff
tegen. Het is dan ook niet te verwonderen dat wij voor dit derde nummer van Strook het
"Schiff material" als basisartikel genomen hebben. En ... om u de waarheid te verklappen:
wij konden amper aan de verleiding weerstaan om een heel themanummer op te zetten!
Inderdaad, de bijdrage van Jacqui Lee Schiff en medewerkers is voor de ontwikkeling van
de T.A. zeer belangrijk geweest. In de transactionele analyse zijn 3 scholen te onderscheiden: de klassieke school, de school die de redecision of herbeslissing aanhangt en de
"Schift Family School", ook wel Cathexis school genoemd, naar de naam van het instituut van Schiff.
Er is inderdaad een hele familie Schiff: namelijk al de schizofrene jongeren die door
Jacqul en Moe Schift in familieverband behandeld werden kregen ook de naam Schiff en
werden wettelijk geadopteerd.
"All my children", het boek dat Jacqui Schiff geschreven heeft over de eerste "trial and
error" pogingen van leven met een zwaar emotioneel gestoorde jongeman heeft mij diep
aangegrepen. Hoe uit dit "leren door de praktijk" (en diegene die mij kennen weten dat ik
geen theoretica ben) achteraf een samenhangend theoretisch geheel gegroeid is binnen het
T.A. referentiekader vind ik uitermate boeiend.
Voor dit derde Strook-nummer heb ik een inleidend artikel geschreven waarin ik u even de
geschiedenis en achtergronden schets van het "Cathexis lnstitute" en waarin ik u vooral wil
vertellen hoe ik het in de praktijk zag functioneren tijdens mijn bezoek in de zomer '78.
Mia Famaey en Jacques Titeca geven u de theoretische overwegingen die in het Cathexis
Instituut gehanteerd worden.
Dat de begrippen symbiose, passiviteit, miskenning en schaalverandering ook buiten het
psychose model toepasbaar zijn ervaar ik in mijn therapeutisch werk met neurotici. Nol
de Jong beschrijft u hoe de hele behandelingswijze van Schift te transplanteren is op klinische psychotherapie bij niet-psychotici.
Het artikel van Mil Rosseau illustreert de toepasbaarheid van de theoretische concepten in
het onderwijs en de verschillende vormen waaronder passiviteit zich uit in de klas.
Ongetwijfeld is dit ook uit te breiden tot het andere gebied waarin de T.A. haar toepassing vindt: het bedrijf.
Wie ziet de parallel in de ondernemingswereld en schrijft ons hierover een artikel?
Met het artikel van Ger Heester tenslotte neemt u alvast een kijkje in deze special field
sector en ziet u hoe men vanuit de T.A. kijkt naar leiderschapsgedrag en effectiviteit van
organisaties.
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Wie zijn de Schiffs?
Jacqui Lee Schiff, psychiatrisch maatschappelijk werkster, is de oprichtster van het
Cathexis Instituut. Zij is teaching member van de I.T.A.A. Jacqui Schift kwam in contact
met T.A. via de San Francisco Seminars van Eric Berne op het eind van de jaren '50.
Zij is op dat ogenblik gehuwd met een psycholoog, heeft 3 zoons en is actief in de welzijnszorg. Wanneer echtgenoot besluit zijn professionele leven stop te zetten en te gaan
leven van zijn familiefortuin, kan Jacqui hiermee niet akkoord gaan. Een scheiding volgt.
Jacqui trekt met haar 3 zoons naar Virginia, waar ze besluit universitaire studies aan te
vatten (social work). Ze ontmoet Morris Schift, eveneens student maatschappelijk werk.
Beiden zijn zeer geïnteresseerd in het werken met emotioneel gestoorde kinderen.
In 1964 behaalt Jacqui haar "master's degree" en huwt Moe.
In 1966 nemen Jacqui en Moe een zwaar gestoorde (paranoied schizofrene) jongeman in
huis in een poging om impact te krijgen op het proces van desorganisatie van zijn denken
en alzo hospitalisatie te vermijden. 1 n hun dagelijks leven met Dennis ervaren ze dat het
praktisch onmogelijk is zijn vraag naar, versus nood aan "parenting" te omzeilen. M.a.w.
wanneer Dennis verward en gewelddadig is kiezen ze als vanzelfsprekend voor ouderlijke
reactiepatronen.
Zo begonnen Moe en Jacqui te experimenteren met het beantwoorden van wat in het
psychoanalytisch denken "overdracht" heet. Er ontstaat een symbiotische relatie waarin
Dennis zijn Kind aan bod laat komen in antwoord op hun ouderlijke richtlijnen.
Enkele maanden later lopen er een twintigtal zwaar gestoorde jongeren in huis rond. De
familie Schift breidt zich uit: allen worden als kinderen opgenomen en later ook geadopteerd.
Verscheidene van de kinderen Schift (vnl. Aaron, Eric en Shea) hebben een actieve rol
gespeeld in het uitwerken van de theoretische achtergronden van wat gebeurde tijdens
het verloop van de "reparenting".

De bijdragen van de Schiffs
De ideeën van Schiff zijn op verschillende punten origineel.
De geografische verwijdering van de hoofdstroom van de T.A. - die zich in San Fransisco
situeerde terwijl de gemeenschap van de Schiffs zich ontwikkelde aan de Oostkust van
de U.S.A. - heeft voor gevolg gehad dat de werkwijze van Schiff zich gedurende jaren vrij
onafhankelijk heeft ontwikkeld. Tot zij in 1971, na haar scheiding van Moe, teruggekeerd
is naar California waar zij het Cathexis Instituut oprichtte. Vanaf dat moment ligt de nadruk op niet-residentiële behandeling.
Schift verwerpt het Freudiaans en Berniaans idee dat de Ouder egopositie onherroepelijk
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verankerd is in het bewustzijn van de volwassene. In tegendeel, zegt Schiff, de Ouder
blijft zich ontwikkelen en incorporeert nieuwe boodschappen en waarden het hele leven
lang. Bij de schizofrene pathologie worden ongezonde richtlijnen in de Ouder geincorporeerd. Therapie bestaat erin aan de patiënt de Permissie te geven zijn ongezonde Ouder uit
te schakelen. De functie van de Ouder egopositie wordt op dat moment integraal door de
therapeuten overgenomen. Bevrijd van zijn "gekke Ouder" kan de patiënt een gezond
Kind en een goed functionerende Volwassene ontwikkelen. Met deze aanpak wordt het
gevestigd idee dat schizofrenie hopeloos, onbehandelbaar, onbereikbaar voor psychotherapie en ongeneeslijk is aangevallen. Binnen het milieu naar familiaal model gaat Schiff om
met de regressieve tendenzen van de psychoticus.
Nieuw voor de Freudianen is dat Schiff openlijk een overdracht uitlokt en vrijwillig in de
tegenoverdracht gaat om een gezonde symbiotische relatie tot stand te brengen waarbinnen groei moqelijk is. Nieuw voor de T.A. wereld is het idee van manipulatie en verandering van egoposities als therapeutische interventie.
Een tweede belangrijke bijdrage tot de ontwikkeling van de T.A. is geweest het fysisch
aanraken, strelen, op de schoot nemen en zelfs flesvoeding geven aan de "kids". Voor
Schiff is therapie de patiënt leren al zijn mogelijkheden gebruiken en dan moet de therapeut zelf bereid zijn al de zijne in te schakelen.
Cathexis nu
Cathexis lnstitute is een grote villa in Oakland, nabij San Fransisco. Op de benedenverdieping zijn verschillende lokalen die gelijktijdig als therapieruimten gebruikt kunnen worden.
De bovenverdieping is ingericht als gastverblijf, daar worden de trainingen georganiseerd.
Het instituut functioneert als dagcentrum. In de zomer van '78 verbleef ik er gedurende
drie dagen. Toen werden er een 50-tal patiënten behandeld. De leeftijdsgroep van 15 tot
25 jaar was er het sterkst vertegenwoordigd, alhoewel er ook enkele dertigers en zelfs vijftigers rondliepen.
Niemand woont in het instituut. De meesten wonen in pensions. Diegenen die het aankunnen wonen samen op appartementen. Een achttal jongeren wonen in het huis van
Jacqui Schiff.
In ieder geval hebben de "kids" geen contact meer met hun biologische ouders, ook niet
telefonisch. Enkel briefschrijven is toegelaten en meestal wordt de inhoud van de brieven
besproken in de groep.
leder heeft een "basiscontract" in een vaste therapiegroep die eens per week doorgaat.
Deze therapiegroep wordt telkens door dezelfde 2 therapeuten geleid. Daarnaast zijn er
iedere dag verschillende "drop-in" groepen, waarin aan onderdelèri' van hettherapiêcOntract of aan de dagelijks ervaren problemen gewerkt wordt. Voor sommige van deze groepen moet op voorhand ingeschreven worden, andere zijn ''open''. Op een bord staat telkens aangekondigd wie van de stafleden de verschillende groepen die dag zal leiden.
Het resultaat is dat iedere patiënt door het hele team behandeld wordt en dat alle stafleden op de hoogte zijn van de toestand van een bepaalde patiënt vermits ze in de loop
van de week die patiënt minstens eenmaal in een groep gehad hebben. Op de stafmeeting
worden dan ook zeer snel en zeer efficiënt beslissingen getroffen door het team.
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De therapieën gebeuren praktisch allemaal in de namiddag. Rond 13.00 uur begint de villa
vol te lopen met jongeren, allemaal met een schrift onder de arm. Dé gelijkenis met een
school is frappant.
Inderdaad iedereen heeft een programmaboek, waarin nauwkeurig genoteerd wordt aan
welke groep men deelnam en aan welk probleem men gewerkt heeft. De therapeut ondertekent telkens dit schrift en schrijft eventueel zijn commentaar over het geleverdewerk.
Dit is eveneens een vorm van communicatie tussen de stafleden: men kan immers steeds
in het programmaboek de evolutie van een patiënt volgen.
De patiënten krijgen ook "theoretische les" in T.A. begrippen. Hiertoe worden ze ingedeeld in 3 niveau's afhankelijk van hoever ze in hun therapie al gevorderd zijn m.a.w. afhankelijk van hun capaciteit van adequaat verwerken van Volwassen informatie.
Voor iemand als ik met een klassiek klinisch psychiatrische vooropleiding doet het zicht
van "oversized babies" die tijdens therapiezittingen op de schoot genomen worden en
flesvoeding krijgen, terwijl iemand anders doorgaat met zijn persoonlijk werk in de groep,
wel even "vreemd" opkijken. Tot ik merkte dat het hier deel uitmaakt van de groepskultuur en dat het ingebed is in de gehele therapeutische structuur. (zo wordt er nooit flesvoeding gegeven "ad libitum", doch enkel wanneer er een strikte indicatie hiervoor bestaat en nadat met de patiënt hierover een Volwassen contract gemaakt werd).
De "kids" zijn zeer aktief tijdens de lessen en tijdens de therapiezittingen. Ze worden betrokken bij discussies over theorie en methoden en over hun therapieverloop. Diagnostische termen zijn hier geen dooddoeners of verschuilingen. Therapeut en patiënt werken
samen om destructief gedrag te identificeren. Zo ontstaat er een merkwaardige hiërarchie
van patiënt tot therapeut. 1 n de ene groep kan je een patiënt persoonlijk werk zien verrichten terwijl hij in de andere groep cotherapeut is.
Dit is het tweede punt dat mij erg getroffen heeft tijdens mijn bezoek: de motivatie, de
bezieling bijna, die deze jongeren demonstreren.
De "kids" zijn er van overtuigd dat de Cathexisbehandeling voor hen de meest geschikte
aanpak van hun problemen is: zij komen naar Cathexis om te leren leven. De levensschool
van de Schiffs.

Chris Desteunder is als psychiater-psychotherapeute vrij gevestigd te Mortsel. Zij is secretaris van het Vlaams Instituut voor T.A.
·
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Symbiose,

een gevangenis voor het leven 1
Mia Famaey
Jacques Titeca

Symbiotische relaties zijn labiel. Posities, rollen en afspraken zijn fluktuerend. De intensiteit van de symbiose hangt af van de dreigingen die men waarneemt en van het vertrouwen wat de partijen hebben in het kunnen oplossen van problemen.
Om symbiose suksesvol te kunnen behandelen moet men de funktie van de symbiose begrijpen.
Allereerst zal het afschuiven van verantwoordelijkheid moeten aangepakt worden.
Na zorgvuldig overwegen kan de therapeut
de symbiose aanvaarden en er mee werken
de symbiose confronteren
de symbiose onmogelijk maken door de verantwoordelijkheid voor zijn probleem
bij de patiënt te leggen.
B. Strukturele analyse

Inleiding

Relaties die resulteren uit een symbiotische relatie zijn of complementair of competitief.

In de volgende 2 artikelen willen we een overzicht bieden van de uitgebreide materie:
SYMBIOSE. We beginnen met een functionele definitie, daarna geven we een structurele
analyse van een symbiotische relatie. Een pathologische symbiotische relatie manifesteert
zich in passiviteit. J. L. Schift laat ons 4 vormen van passiviteit zien als gevolg van symbiose. De mechanismen waarmee de symbiose in stand gehouden worden (discounting,
grandiosity en denkstoornissen) worden in het 2e artikel nader besproken, als ook mogelijke behandelingsstrategieën.

complementair

competitief

Mia Famaey

1

SYMBIOSE A. Funktionele definitie

We spreken van een symbiotische relatie wanneer twee personen zich gedragen alsof ze
één persoon zijn, beiden maken ze geen volledig gebruik van hun Ik-toestanden.
We maken onderscheid tussen een gezonde en een ongezonde symbiose.
Gezond is de symbiotische verhouding ouder-baby, hier is de symbiose voor het kind
levensnoodzakelijk. Ook is een symbiose gezond in die gevallen waar er een gebrek is aan
informatie, aan denkmogelijkheden, aan strokes en aan lichamelijke mogelijkheden (denk
aan: ernstige ziekte; handicap, zwakzinnigheid etc ..... ) hier bevordert de symbiose de
mogelijkheden om spontaan, bewust en nabij te zijn. (Volgens Berne de 3 criteria voor gezondheid).
Een symbiotische relatie wordt pathologisch wanneer ze de ontwikkeling van de spontaniteit, het bewust zijn en cte murnrtert verstoort. Een symbiose wordt dysfunctioneel wanneer ze de overleving en het vinden van bevrediging in de weg staat. De overleving en bevrediging worden verstoord want elke partij beschikt slechts over een deel van zijn mogelijkheden, een bedreiging voor de één is dus ook een bedreiging voor de ander. Daarnaast
zijn zijn opties beperkt daar de andere partij beschermd moet worden, alsook kan hij zich
slechts één uitgangspunt permiteren.
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moeder

kind

moeder

Elke partij is het eens over de onderlinge
posities.
Wanneer een moeder een kind heeft om niet
aan eigen K.-behoeftes toe te komen.

kind

Elke partij strijdt voor dezelfde positie in
de symbiose b.v.: afhankelijk kind. Vaak
zien we een escalatie van boosheid, agitatie
en onbekwaamheid.

Hoe een symbiotische relatie zich ontwikkelt en voortzet wordt door V.S. Joines ("An
lntegrated Systems Perspective" in T.A. after E. Berne) duidelijk weergegeven. Alsook
betrekt hij de ontwikkeling van script, spelen en rackets in zijn beschrijving.

9

lntrapersoonlijk systeem
De verhouding kind-ouder is symbiotisch.

Gezonde symbiose - het Kind van de
ouder wordt niet uitgesloten.

Het kind heeft geen referentiekader, daarom gelooft het dat zijn behoeftes (van K 1) verkeerd zijn of zijn gedrag om uiting te geven aan die behoeftes verkeerd is. Om te overleven
kan het kind zijn behoeftes onderdrukken of zijn gedrag veranderen, zodat zijn ouder zich
minder bedreigd voelt.
Aangezien het een kwestie van overleven is zal het kind deze manoeuvre zorgvuldig opslaan. Dit wordt een programma wat in elke stress-situatie bruikbaar is.
Psychologisch gezien is het programma waterdicht maar de behoeftes van het kind blijven
onbevredigd. Daarom zal het kind telkens weer dezelfde situatie opzetten in de hoop in
zijn oorspronkelijke behoeftes bevredigd te worden. Het 4 à 5 jarig kind gelooft dat, als
hij het programma maar blijft herhalen, hij ooit eens zal krijgen wat hij wil. Daarbij biedt
het programma veel strokes en minder psychologische bedreiging daar het bekend is.
In strukturele termen: het kind, dat de competitie met K2 van de ouder voelt en bedreigd
wordt in zijn bestaan cathect zijn Kleine Professor (V 1) en zijn Elektroden (01) om zorg
te dragen over K2 van de ouder om zo de bedreiging voor die kleiner te maken zodat de
ouder zijn 02 en V2 weer kan inschakelen om te zorgen voor het Kind (K1).

Soms wordt K2 van de ouder uitgesloten.
Wanneer dit vaak gebeurt dat een ouder
zich niet bewust is van zijn behoeftes of ze
miskent of geen adekwate manier weet
deze te bevredigen, of als de behoeftes van
K2 (v.d. ouder) zo groot zijn dan gaat K2
het overnemen om zodoende zijn behoeftes
te bevredigen in plaats van de behoeftes
van het kind. M.a.w.: de overleving van K2
van de ouder wordt het belangrijkste probleem voor K2 van die ouder.
ouder

bv. ouders voelen zich bedreigd door
agressie.
Moeder: angst en terugtrekken
Vader: wordt kwader en dreigt met slaan

kind

Als K2 zich bedreigd voelt zal de ouder zijn 02 en V2 decathecten en zijn Kind cathecten.
De bedreiging bestaat uit het feit dat het kind voelt of denkt of handelt op een manier dat
de ouder denkt dat hij het niet aankan. Op dit punt wordt een competitieve verhouding
met het kind aangegaan in de zin van wiens behoeftes zullen bevredigd worden.

K2 van de ouder reageert met woede, angst,
verwarring, terugtrekken, geweld, wrok,
enz. Het kind is zich bewust van de dreiging, hij kan niet wedijveren met deze
"reus" en kan niet overleven zonder diens
bescherming en zorg.
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Als het kind i.p.v. agressie angst laat zien zal vader ophouden en moeder voor hem zorgen.
Wanneer dit maar vaak genoeg herhaald wordt zal het kind leren om kwaadheid en agressie te vervangen door angst en terugtrekken. Dit wordt een overlevingsprogramma voor
stress-situaties. Het kind kan ook beslissen dat hij kan weglopen als alles slecht gaat.
In zijn fantasie gelooft hij dat, indien hij maar lang genoeg en hevig genoeg bang is dat hij
uiteindelijk zal krijgen wat hij echt wou. Of, dat indien hij maar vaak genoeg dezelfde situatie herhaalt, vader en moeder uiteindelijk wel anders zullen reageren. Als dat nog niet
lukt zullen zijn ouders wel moeten veranderen als hij echt wegloopt. Op dit punt gelooft
hij dat zijn ouders zullen zeggen: "O.K. nu mag je kwaad zijn en voor jezelf opkomen".
Hier wordt dus een levensscript gemaakt met onderdrukte woede, zich angstig voelen en
weglopen. Daarbij ingesloten zitten spelen die woede uitlokken bij anderen en de angstracket om steun te krijgen. Gedurende dit hele proces kunnen de ouders voortdurend
boodschappen geven van "wees moedig", maar het meeste aandacht geven als het kind
bang is. Dit worden counterscript-boodschappen, het kind begeeft zich moedig in angstige
situaties zonder voldoende protectie zodat het script nogmaals kan versterkt worden. Het
script wordt gezien als de oplossing voor eens en voor altijd voor alle problemen die het
kind vroeger niet kon oplossen.
11

Met anderen zal het individu dezelfde symbiose trachten op te zetten, omdat hij geleerd
heeft dat hij hierdoor de meest intense strokes krijgt en dat hij psychologisch veilig is in
stress-situaties.

Nieuwe persoon

Individu

of

Nieuwe persoon

Individu

1. Niets doen

Energie wordt gebruikt om responsen te inhiberen. Dit voelt niet comfortabel maar er
wordt niet gedacht over wat gebeurt.

2.

Over-aanpassing

Eigen doelstellingen en behoeftes worden ontkend, men accepteert kritiekloos de doelstellingen van de ander of fantaseert wat deze zouden kunnen zijn. Over-aanpassing wordt
door de omgeving vaak bevestigd. Het verschil met aanpassing is dat bij aanpassing mensen
denken over hun eigen doelstellingen in relatie met een reële kijk op de omgeving.
Over-aanpassing is vaak moeilijk te herkennen. Toch zijn deze patiënten vaak erg ontvankelijk voor behandeling omdat je hen veel informatie kunt geven over hun gaven, hun capaciteiten, hun situatie en over de konsekwenties van hun gedrag. Op deze wijze wordt de
Miskenning geconfronteerd.
3. Agitatie

Il PASSIVITEIT ALS MANIFESTATIE VAN EEN SYMBIOTISCHE RELATIE
Definitie van passiviteit:
Passieve gedragingen zijn de interne en externe processen die mensen gebruiken om autonome responses op stimuli, problemen en opties te vermijden, om zodoende hun behoefte
te bevredigen en hun doelen te bereiken binnen de struktuur van een ongezonde symbiose.
Passiviteit in voelen, denken of handelen verstoort de balans van het sociale funktioneren
en resulteert in intrapersoonlijke nood en stoornissen in het gedrag.
Passiviteit is het gevolg van onopgeloste afhankelijkheid (symbiose). Discounting (miskenning) is het mechanisme en grandiosity (schaalverandering) zorgt voor de rechtvaardiging.
Vormen van passiviteit, volgens J. Schiff

Er zijn 4 soorten passief gedrag om de symbiose in stand te houden:
1. niets doen
2. over-aanpassing
3. agitatie
4. onmacht en geweld (woedeuitbarsting)
Dit zijn de uiterlijke manifestaties van de interne processen van miskenning, grandiosity
en denkstoornissen.
Het enige mogelijke antwoord op deze 4 vormen van passiviteit is symbiose. 1 n een behandeling moet het doel zijn op zo'n manier op het gedrag te reageren, dat de patiënt activiteit moet tonen, zodat de therapeut zo vlug mogelijk uit de symbiose kan stappen.
Actief gedrag houdt denken, voelen en autonoom handelen in.
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Mensen die zich bezighouden met repetitief, niet-doelgericht gedrag.
Geagiteerde mensen ervaren een onaangenaam "tintelend" gevoel; door de activiteit
wordt dit gevoel vermeden of verminderd. Hun denken is verward en niet productief. Zij
ervaren de dreiging van de symbiose en weten dat ze "iets" moeten ondernemen, maar geloven dat ze machteloos zijn. Agitatie is vaak een signaal voor een dreigende machteloosheid of woedeuitbarsting (cfr. de 4e vorm van passiviteit) en mag niet onderschat worden.
De energie wordt "opgefokt" om ongecontroleerd gedrag te inhiberen. Directe Ouderboodschappen als "wees rustig", "blijf zitten", en "denk na over wat gebeurt" die gepaard gaan met fysische strokes is de beste manier om dit "opfokken" vóór de explosie te
onderbreken. Dit leidt dan tot over-aangepast gedrag, waarna de patiënt naar aangepast
gedrag kan overgaan. 1 n de behandeling moet men de patiënt leren zijn eigen Ouder te gebruiken om dit resultaat te bereiken. De stap naar over-aanpassing is noodzakelijk daar de
patiënt in zo'n situatie niet in staat is zijn Volwassene te cathecten. Een confrontatie
zonder dat Kind gesteund wordt kan escaleren tot een woede-uitbarsting omdat de per·
soon in kwestie zich bedreigd voelt in zijn symbiose.
Opvallend is dat iedereen agitatie verschillend beleeft. Velen vermelden een typisch "elektrisch" of "kriebelend" gevoel wat met huidsensaties gepaard gaat. Andere beleven agitatie
alleen gedragsmatig.
Agitatie zou uit de orale fase stammen en voor sommigen is het een vorm van verplaatsing van het gevoel naar een andere. Die andere ervaart dan niet de angst, woede of schuld
die eronder ligt. Het is mogelijk dat agitatie afstamt uit een vroeg kinderlijke beslissing n.l.
wanneer het kind de moeder als geagiteerd ervaart tijdens het voeden leert het die agitatie
te laten oplopen om daarmee de situatie te kunnen beheersen (dit is nog hypothetisch).
In elk geval moet de Volwassene zich bewust worden dat het voor niemand nodig is om
voortdurend geagiteerd te zijn, dit, ondanks dat het Kind ervaren heeft dat elk contact
met agitatie gepaard ging.
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Voorbeelden van agitatie:
1. Herhalingsbewegingen bv. trommelen met vingers.
2. Trappelen en schommelen met voet.
3. Stotteren.
4. Roken.
5. Herhalings denken én praten.

4. Onmacht of geweld
Dit is de ontlading van de energie die opgespaard is tijdens het passief zijn. Meestal is het
een poging de symbiose te versterken op het moment dat er gevreesd wordt dat de symbiose afgebroken wordt. Tijdens de ontlading denkt de persoon niet, noch neemt hij verantwoordelijkheid voor zijn gedrag.
Bij een woedeuitbarsting moet de escalatie in toom gehouden worden tot de energie afgevloeid is. Daarna kan de therapeut aan een herziening van het script beginnen. De
Schiffs zien geen manier om de Volwassene te cathecten tot de ontlading beëindigd is. Bij
patiënten die een suksesvolle reparenting gehad hebben is het wel mogelijk om zijn Ouder
te cathecten die de escalatie stop zet en zo de weg naar de Volwassene vrij maakt. Wanneer de energie echt afgevloeid is ziet men meestal een grote bereidheid tot werken, hun
Kind is gecathected en hun Volwassene is makkelijk te cathecten. Op dat ogenblik moet
de patiënt verantwoordelijkheid nemen voor zijn gedrag en krijgt hij informatie over het
waarom en de gevolgen van zijn gedrag.
Woedeuitbarstingen gingen vaak met strokes gepaard, het is dan ook belangrijk de strokeeconomie omtrent dat gedrag te veranderen. Een escalatie van machteloosheid is eigenlijk
een over-aangepaste vorm van geweld. Gedurende zo'n escalatie bekrachtigt de patiënt
zichzelf en na de escalatie is hij meestal niet bereid erover na te denken.
De beste techniek om het denken te stimuleren en verantwoordelijkheid te doen opnemen
is door je steun terug te trekken en te weigeren om te zorgen bij zo'n machteloosheid.
Door zodoende dit gedrag niet te stroken en de symbiotische pay-off te voorkomen wordt
de patiënt gedwongen verantwoordelijkheid te nemen.
Voorbeelden van machteloosheid: flauwvallen, migraine aanvallen, braken.
Voorbeelden van geweld: fysische aanvallen op mensen of dingen.

Jacques Titeca
Naast Symbiose en Passiviteit vormen nog 3 begrippen de hoekstenen van de Schift theorie:
1. Miskenning (Discounting)
2. Schaalverandering (Grandiosity)
3. Denkstoornissen

111. Miskenning (Discounting (D)
Dit is een intern mechanisme waarbij men sommige aspecten van zichzelf, de anderen of
de situatie ontkent of minimaliseert. Miskenning wordt niet als uiterlijk gedrag geobserveerd doch men ziet wel de gevolgen ervan bv. passief gedrag, redefiniërende transacties,
transacties met dubbele bodem.
Miskenning kan voorkomen in
a. 3 gebieden (area): zelf, de anderen, de situatie.
b. 3 typen (type): stimuli, problemen, opties.
Een voorbeeld van iemand die voor zichzelf stimuli miskent: de heer X zegt "ik ben
niet bedroefd" terwijl hij dit in feite wel is.
Een voorbeeld van iemand die een probleem miskent bij anderen: Mevrouw Y ziet haar
buurbrouw wenend het huis uitlopen en gaat rustig door met haar gesprek met de
andere buurvrouw.
Een voorbeeld van iemand die opties miskent in een situatie: De heer X is dringend aan
vakantie toe. Hij zegt, hoewel hij het geld hiervoor heeft, "ik kan me geen vakantie
veroorloven, eerst moet het huis herschilderd worden."
c. 4 wijzen (mode):
bestaan van de stimuli, van de problemen, van de opties.
- betekenis van de stimuli, _van de problemen, van de opties.
- mogelijkheid tot verandering van de stimuli, van de problemen, van de opties.
Eigen mogelijkheden om anders te reageren op stimuli, op problemen, op opties.
Voorbeelden aangehaald door Jacqui Schift van een moeder die problemen miskent:
1 e wijze: baby huilt, moeder gaat rustig slapen: ze miskent het bestaan van het probleem.
2e wijze: baby huilt, moeder zegt "hij huilt altijd op dit uur": ze miskent de betekenis.
3e wijze: baby huilt, moeder zegt "men kan hem met niets sussen": ze miskent de
mogelijkheid van oplossing.
4e wijze: baby huilt, moeder zegt "ik kan daar niet tegen op (mijn moeder zou dat
wel kunnen ... "): ze miskent haar eigen mogelijkheden.
In deze laatste voorbeelden is het duidelijk dat de persoon die miskent niet de adekwate informatie gebruikt. Zij gelooft of zij handelt alsof ze geloofde dat haar gevoelens omtrent wat iemand doet of ervaart meer betekenis hebben dan wat die persoon
in feite gedaan of ervaren heeft.
Men komt zo tot een tabel met 3 x 2 x 4 = 36 mogelijkheden.
Een vereenvoudigde tabel met 12 mogelijkheden (volgens type en wijzen) geeft het vol,1ende:

In dit deel zullen we ook het schizofrenie begrip toelichten, zoals dit gehanteerd wordt
door de Schiffs, en iets zeggen over de manier van omgaan met deze patiënten in het
Cathexis I nstitute.
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Wijze
(modaliteit)

TYPE van DISCOUNTING
(miskenning)

die hier verband mee houden, niet miskend worden. Opties, die het probleem kunnen
oplossen, komen op hun beurt slechts ter sprake wanneer het probleem omschreven is
(en dus niet miskend).
Bijgevolg is de ergste vorm van D. in de linker bovenhoek gelegen (stimuli).
3. Er is ook nog een diagonale hiërarchie in deze tabel: b.v. in punt X op T 3 niveau: D.,

dan ook D in het vakje links eronder en tevens D. in het vakje rechts erboven.
Even toelichten: de betekenis van het probleem verliest alle praktisch belang wanneer
men de stimuli als onveranderlijk beschouwt. Het bestaan van opties ter oplossing van
het probleem komt niet ter sprake zolang het probleem miskend wordt of men ervan
uitgaat dat de stimuli toch niet te veranderen zijn.
Het praktisch voorbeeld van daareven: baby huilt, moeder zegt hierop: "hij huilt altijd
op dit uur"; de betekenis van het probleem (b.v. baby heeft honger) wordt miskend;
zij zoekt niet naar de oorzaak van het gehuil: mogelijkheid tot verandering van de
stimuli wordt miskend. Zij zoekt ook niet naar andere manieren van reageren dan b.v.
het gehuil passief over zich heen te laten gaan: bestaan van de opties wordt miskend.
Hetzelfde kun je ook toepassen op niveau T 2, T 4 of T 5•
Met deze tekens (T) wordt bedoeld de 6 niveaus in het therapieverloop. Uit de tabel kunnen nl. 6 therapie niveaus afgelezen worden:
T1
T1
T2
T3

- T6
Bewustwording van interne en externe stimuli.
Betekenis van de bewustwording, definitie van de problemen.
Bewustwording van verandering, definitie van de betekenis van het probleem, definitie van de optie.
T 4 Bewustwording van de persoonlijke verandering, definitie van de oplossingen en van
de aangepaste opties.
T 5 Bewustwording van de eigen mogelijkheden.
Selectie van de haalbare opties.
T 6 Bewustwording van de mogelijkheid tot handelen en uiteindelijk tot handeling overgaan.
Het spreekt vanzelf dat therapie niet steeds zo netjes volgens dit rijtje zal verlopen.
Eens op T 4 niveau zal soms moeten terug gegrepen worden naar onopgeloste moeilijkheden op T 3 niveau. Wel is het zo dat, wanneer een patiënt nog op bv. T 2 niveau zit, het
geen zin heeft therapeutische interventies te maken op bv. T 4 niveau. Deze laatste interventie zou door patiënt trouwens prompt miskend worden.
IV SCHAALVERANDERING (GRANDIOSITY)

In deze tabel zit:
1. een vertikale hiërarchie: b.v. D. in T 1 geeft ook D. in al de vakjes eronder. Indien men
een stimulus miskent (eventueel ontkent) komt het erkennen van zijn betekenis nog
niet ter sprake, en zeker nog niet de mogelijkheid, laat staan de eigen mogelijkheid hier
iets aan te veranderen.
2. een horizontale hierarchie: b.v. D. in T 1 geeft ook D. in alle vakjes rechts hiervan. Dit
is logisch; immers probleemvelden kunnen pas gedefinieerd worden indien de stimuli,
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Grandiosity is een moeilijk te vertalen woord dat ook in het Engels iets anders suggereert
dan wat het eigenlijk bedoelt.
Definitie: het is een intern mechanisme dat inhoudt dat men een aspect van zichzelf, de
anderen of de situatie overdrijft (in die zin dat het hier kan gaan om een minimalisatie of
een maximalisatie).
Bv.: "Ik was zo bang dat ik niet meer kon nadenken" veronderstelt zowel een maximalisatie van het belang van het gevoel als een minimalisatie van het eigen vermogen om na te
denken wanneer men doodsbang is.
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Het is alsof men met verschillende (microscoop)vergrotingen naar zichzelf en het omringende kijkt. "Schaalverandering" lijkt wel het gepaste woord om dit aan te duiden.
In feite gaat het hier om een gebrekkige zelf- en realiteitstesting en weer eens een proces
waarbij de persoon geen verantwoordelijkheid opneemt en een sterk appel doet op symbiotische relaties of het bestaan van die symbiotische relaties rechtvaardigt.
V

DENKSTOORNISSEN

Integratie van interne denkprocessen, beroep doende op V. en 0., en uiterlijk gedrag
grijpt plaats bij psychisch gezond functioneren. Stoornissen treden o.a. op
a. wanneer men alleen handelt vanuit een intern referentiekader (zonder rekening te houden met de situatie) of
b. wanneer men tracht zich volledig aan te passen aan de situatie zonder te refereren naar
zijn intern referentiekader.
Bv.: overadaptatie = b
egocentrisch rebellerend gedrag = a
De moeilijkheid om data te integreren in zinvolle denkstrukturen kan liggen o.a. in:
het selecteren van de data die relevant zijn en deze integreren in een functionele
Gestalt. Het corpus callosum, brug tussen de 2 hersenhemisferen, zou hier een belangrijke rol spelen.
het tegenover mekaar afwegen van de belangrijkheid van de verscheidene data - met
verwarring als gevolg vermits men a.h.w. gebombardeerd wordt door een massa "Gelijkwaardige" stimuli.
veralgemening: het probleem wordt zo algemeen gesteld dat de vraag overdonderend
en onbeantwoordbaar wordt, bv. wat is de zin van het leven? Dit is vaak zo bij de
schizofreen.
gebrek aan fantasie om de Gestalt compleet te maken. Bij het zien opnemen van een
film in Hollywood viel mij op hoeveel we zelf invullen en bijfantaseren om van een
film een aaneensluitend verhaal te maken op basis van uiteindelijk slechts een aantal
flashs.
De Schiffs zien denkprocessen als aangeleerd gedrag, als antwoord op eisen door de omgeving (ouders) gesteld. Overdreven eisen, onvoldoende eisen of aan de situatie niet aangepaste eisen vanuit die omgeving veroorzaken problemen in het proces van adaptatie. Efficiënt denken wordt gezien als een gevolg van het oplossen van het anale conflict: voor het
eerst is er dan een integratie die optreedt tussen innerlijke noden en eisen opgelegd vanuit
de omgeving m.a.w. eerste cathexis van V. tussen ongeveer het 2de en het 3de levensjaar.
Heel dit laatste is evident volledig in overeenstemming met de psychoanalytische theorie.

VI SCHIZOFRENIE IN HET T.A. - REFERENTIESYSTEEM

Schizofrenie is volgens sommigen een onhanteerbaar begrip. Ziehier hoe het in T.A.termen luidt: schizofrenie is gekaraktiseerd door een gesloten systeem van 0.-(1) boodschappen, hiermee overeenkomende K. aanpasssingen en V. die verkeerde informatie bevat.
In het pathogeen midden (gezin) kan (mag) V. geen informatie verzamelen die tegenstrijdig zou zijn met de Ov-boodschappen. K. past zich aan om te overleven (= strokes te ontvangen) en ziet het pathologisch gedrag als onvermijdelijk en noodzakelijk. 0. bevestigt
dit en V. bevat te weinig informatie om dit te weerleggen: bijgevolg een gesloten systeem
waar de patiënt zonder uiterlijke hulp geen uitweg aan vindt.
De 0.-boodschappen gaan over het niet o.k. zijn van het V.K. van de patiënt. Dit V.K.
wordt bedreigd en aan banden gelegd o.a. door te suggereren dat ook de wereld niet o.k.
is. Hiertegen geeft de ouder echter geen bescherming doch hij eist een aanpassing aan zijn
nochtans irrationele eisen. Ondanks het ongemak en de bedreiging van deze situatie is het
nog beter hier te blijven (0) dan zich in de nog bedreigender buitenwereld te wagen. Zo
komt het dat V. die reeds slecht geinformeerd is, het blijft. Wat gebeurt er met K.: het is
om beurten verschrikt-aangepast en rebellerend-woedend.
Wie het gedrag van psychotici observeert kan m.i. met dit reterentrekader heel wat van
hun irrationeel handelen begrijpen.
VII BEHANDELINGSSTRATEGIEËN IN CATHEXIS INSTITUTE

Twee basisveronderstellingen, bevestigd in vele therapieprocessen:
A. De patiënten weten zelf (cognitief of "visceraal") wat ze moeten doen om beter te
worden. Met "Visceraal" wordt bedoeld "ik kan het niet onder woorden brengen
doch ik voel ergens (in mijn lichaam) dat het zo is".
B. Zij kunnen verantwoordelijkheid voor hun functioneren op zich nemen gedurende de
behandeling op voorwaarde dat ze een beschermend midden vinden terwijl ze nieuwe
structuren en opties vinden. Dit nieuwe milieu moet antithetisch zijn met het vorige
(pathogene) milieu.
Aan welke voorwaarden moet dit nieuwe milieu voldoen?
1. daar de onbevredigde noden stammen uit zeer vroeg-kinderlijke stadia, moet je eerst
die noden bevredigen. Laat dus de patiënt toe in die bepaalde leeftijd te vertoeven
(Regressie) en verplicht hem niet zich te gedragen volgens zijn chronologische leeftijd.
bv. - flesvoeding in het kader van het therapiecontract
"een kind van 2 jaar stuur je niet om boodschappen in een grootstad" wordt
gezegd van een 20 jarige hebefrene patiente die zich gedraagt (en dat ook
mag) als een 2-jarige.
(1)0.= Ouder
K.= Kind
V. = Volwassen
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V.K.

= Vrije Kind
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2. adekwate protectie gevend, laat hem toe spontaan problemen op te lossen overeenkomstig zijn emotionele leeftijd (cathexis van K.) "Running a nursery school for oversized toddlers" zeggen de Schiffs.
3. andere 0.-boodschappen dan de oorspronkelijke worden voortdurend naar de patiënt
geseind, bv. "gevoelens ervaren is O.K.", "je kan nadenken en problemen oplossen",
"je bent verantwoordelijk voor wat je zegt en doet". Doel is het incorporeren van een
nieuwe 0. die de plaats gaat innemen van de vorige (de "gekke" Ouder).
4. Reactiviteit van het therapeutisch milieu: naast zorg dragen wordt V. flink aangesproken door zeer frekwente confrontatie (general confrontation contact).
Vermits MISKENNING zeer frekwent gebruikt wordt door de patiënt, meestal in de
hoop conflictloos met anderen om te gaan, is hij onvoldoende bewust van het effect
dat zijn gedrag heeft op anderen. W aanzinnig gedrag is dikwijls een gevolg van miskenning: zij zien in het laten escaleren van hun dysfunctioneel gedrag het enige middel om de strokes te ontvangen die ze op dat ogenblik nodig hebben. Confrontatie en
daarna nieuwe opties voor efficiënter gedrag onderzoeken zijn essentieel in het therapeutisch proces. Bv. Shea Schiff in een groepstherapie waar een patiente opvallend
hevige bevingen vertoont "Stop dat gekke gedoe, je stoort mij en de groep" .... "je
kunt spreken" .....
5. Gebruik maken van contracten. In die zin dat bij zeer dysfunctionele patiënten met
zeer qedeeltelijke en "soft" contracten zal begonnen worden.
6. W at met de transfer? Het gebruiken om de zeer deficiënte capaciteit, om in relatie te
treden, te vertrouwen en zorgdragen toe te laten, te ontwikkelen. Pas op echter voor:
spelen en symbiose In de visie dat de patiënt "weet" wat "goed" voor hem is zeggen de
Schiffs: de patiënt heeft het nodig investering van macht in de therapeut te doen om
daarna in gevecht met hem te treden teneinde die macht voor hemzelf te heroveren".
7. Houding tegenover passiviteit:
a. niets doen: er dreigt een groot gevaar zich als therapeut in symbiose te laten vangen.
therapeutische houdingen: - antwoord eisen - eventueel geven van negatieve
strokes
indieri patiënt niet voldoende informatie heeft om te
verantwoorden: V.-informatie geven (cfr. dagelijks
les-uur in Cathexis lnstitute).
b. overadaptatie: in tegenstelling meta. wordt hier door patiënt nagedacht.
therapeutische houding: - informatie geven
- miskenning confronteren
c. agitatie: frekwent overgang naar d.
therapeutische houding - vanuit 0. spreken met het doel terug over te gaan naar
overadaptatie
- geven van positieve strokes (parenting). Cathexis van V.
is im m ers onmogelijk in dit stadium .
d. geweld en onmacht: eris geen denken aanwezig.
therapeutische houding: - V. cathexis onmogelijk. W el vlak na de ontlading is een
zeer gunstig therapeutisch moment.
- bij geweld wordt de patiënt door acht leden van de groep
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geimmobiliseerd zodanig dat hij zich niet kan kwetsen.
Dit noemt men in Cahtexis lnstitute "restraln". Het
moet bliksemsnel gebeuren; het. stevige fysisch<.contact
zonder ruwheid van de groepsleden maakt dat de patiënt
zich na een wijl veilig en beschermd gaat voelen.
Hoewel men in Cathexis Reader leest "we gebruiken struktuur in plaats van medikatie"
is dit in de praktijk niet altijd mogelijk. Wanneer restraining te frekwent en te langdurig
moet plaats vinden wordt beroep gedaan op neuroleptische medikatie. Ook hospitalisatie in een psychiatrisch hospitaal dringt zich soms op. Deze laatste wordt dan zeer
kort gehouden om het gunstig therapeutisch moment na de akute crisis niet te laten
voorbijgaan. Zo zag ik in Cathexis lnstitute een jonge man die een ontremmingstoestand met geweld had meegemaakt. Na 1 week hospitalisatie en nog een lichte onderhoudsdosis medikatie was hij terug in de groep waar hij flink geconfronteerd werd en
waar V. duchtig werd aangesproken.
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de drie r's in behandeling:
regressie, reparentage
en redecisie.
Nol de Jong

In onze klinische psychotherapie doen wij (staf en patiënten van de Viersprong kliniek)
de laatste tijd ervaring op met een behandelvorm die geïnspireerd werd door de Cathexisschool: reparentage. De belangrijkste technische ingreep hierbij is, dat per contract de
Ouderfunctie door de omgeving (therapeut, groep, gemeenschap) wordt overgenomen. De
kwade maar ook de goede zorg en bescherming voor en van zichzelf vervallen. De patiënt
functioneert per implicatie op een afhankelijker niveau; er treedt regressie op.
Regressie in behandeling is niets nieuws. Psychoanalyse, hypnotherapie, LSD-therapie
maken er openlijk gebruik van. Ook wij waren allang gewend dat men in de kliniek delen
uit zijn/haar leven over doet. Ontdekkende psychotherapie zal niet om regressie heen kunnen (zelfs Gestalt en non-directieve niet) - een ontwikkelingsstoornis zal fundamenteel
verholpen worden als er iets gebeurt rond het moment dat het misging. Het gaat dan niet
om aanpassing of de decontaminatie maar om ontwarring van het Kind. Dan zit je in 2e
orde structuuranalyse en dat vereist regressie, wil beleefd worden (durcharbeiten) wat
men bedenkt.
Berne ·geeft hints in "T.A. in psychotherapie"; hij wijdt een gefascineerde overpeinzing
aan regressie-analyse en loopt al vooruit met de opsomming van aspecten: vermindering
van defensies, heftige herbeleving van verdrongen materiaal etc. Hij komt hier in latere
publicaties niet meer op terug maar lijkt de ontwikkeling van deze techniek "uit te besteden" aan een leerling met uitgesproken matriarchale bekwaamheid: Jacqui Lee Schift.
Onder haar inspiratie kwam reparentage tot een opzienbarende methode ter behandeling
van schizofrenie. Dit was echt iets nieuws: niet de regressie op zich maar de continuïteit
ervan en de onomwonden acties als Moeder. Reddington ontwikkelde een minder ingrijpende regressiebehandeling bij borderlinepsychosen (ambulant), maar hierover zijn geen
publicaties verschenen.
Wat gebeurt er fenomenologisch?
Na expliciete toestemming om klein te worden, neemt de omgeving de Ouderfunctie op
zich. Regressie treedt op tot aan de laatste periode dat Vrij Kind bezet kon worden
(Freud, Schift). Er begint een soort vakantie voor de patiënt - aan zijn behoeften (uit
K 1) wordt voldaan: hij wordt vertroeteld, geknuffeld, gevoed, gebaad en zonodig verschoond. In onze kliniek pleegt men nogal eens in bed te kruipen.
Het vergt enige fantasie zich voor te stellen hoe een volwassen man/vrouw zich gedraagt
wanneer hij/zij voortdurend "in zijn Kind" zit. Een ik-toestand die wij allen kennen en
herkennen maar nooit zo lang achtereen. Het lijkt op psychose maar dan zonder chaos of
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voortdurende angst. Veiligheid lijkt verantwoordelijk (Protectie zo men wil) voor het geleide karakter van deze regressie. Voor onze staf en observatoren kon de diagnose: Kind,
op gedrags- en op sociaal niveau gemakkelijk gesteld worden. In de loop van de behandeling en groei werden herhaaldelijk de historische en fenomenologische diagnose bevestigd.
Na enige tijd begint de kind-patiënt aan zijn ontwikkeling. In chronologische volgorde worden de verschillende stadia doorlopen. Verdrongen conflicten komen meestal abreacties
aan de oppervlakte. Dit zijn cruciale momenten in de behandeling (Schift spreekt merkwaardigerwijze van het openen van de psychose): neurotische oplossingen of overlevingsbesluiten (Goulding) worden herzien. Het conflict wordt herleefd maar in een nieuwe
context (nieuwe Ouder-boodschappen aan 01), dat betekent dat de Kleine Professor een
nieuwe oplossing kan zoeken uit de impasse en dat is dan wat Redecisie genoemd wordt.
(Men bedenke wel dat de omstandigheden vrijwel ideaal zijn: per contract is de patiënt
klein, de therapeut met magische kracht bekleed - Potentie, Protectie en Permissie hebben navenante kracht). Hier zie je hoe dicht beide scholen (Schiff/Goulding) elkaar naar
mijn opvatting naderen - ze kunnen niet zonder elkaar hun werkzaamheid verklaren.
Vandaar de aanhef van deze inleiding: Regressie, Reparentage en Redecisie vormen tezamen de voorwaarden voor fundamentele verandering, het ontwarren van het Kind.
Wat gebeurt er op structureel niveau?
Binnen T.A. bestaan verschillen van opvatting rond pathogenese. Berne meent dat ouderboodschappen, m.n. injuncties worden geïnplanteerd. Het Kind is willoos slachtoffer.
Schift volgt hem in haar definitie van reparentage: destructieve boodschappen worden
vervangen door constructieve. A. Schift nuanceert dat en geeft toe dat oude Ouder blijft
bestaan en in sombere tijden zelfs de kop weer kan opsteken.
James is vooral erg bang dat de conflicten van de therapeut worden mee geïncorporeerd
en introduceert Self- Reparenting. Naar mijn gevoel is dit alles enerzijds sim pi ificatie van
wat gebeurt er anderzijds onderschatting van het aandeel van het Kind zelf. In dat laatste
zit ik helemaal op de Goulding lijn zoals boven al bleek.
Wat het eerste betreft - het gaat om het verstrekken van nieuwe informatie met een vergelijkbare kracht als de boodschappen van vroeger. Dat de Ouder niet meer bezet is in de
regressiesituatie wil niet zeggen dat de Exteropsyche (de structuur die normerende informatie opneemt) niet toegankelijk isl Vaak wordt vergeten dat 01 en 02 niet wezenlijk
verschillen maar slechts in tijd (Holloway). Er komt nieuwe exteropsychische informatie,
injunctie-tegengif en de Kleine Professor bepaalt opnieuw zijn lot.
Wat gebeurt er op functioneel niveau?
Transacties tussen het V.K. van de therapeut en dat van de patiënt: er dient een relatie te
zijn namelijk.
Transacties tussen het V.K. van de patiënt en de Ouder van de therapeut, de groep. De
patiënt snuffelt aan de sfeer en de inhoud: kunnen ze me geven wat ik hebben wil?
Tenslotte transacties tussen de Volwassenen van patiënt en therapeut. In die toestand
alleen dient het contract te worden opgesteld. Als de Volwassene niet vrij is op dat moment is de kans groot dat het proces escaleert in een of andere vorm. Men hoede zich voor
patiënten die reparentage vragen vanuit de Slachtofferpositie. Dit is m.i. de grootste
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valkuil in de hele behandelwijze. Complementair dreigt de Redder, de narcistische verleiding van de therapeut.
Wat gebeurt er dynamisch?
Dat heeft te maken met de geliefde therapeutische paradox. Waarom zou iemand gehoor
geven aan de Permissie klein te worden? Natuurlijk: er is lijdensdruk en zoals boven vermeld - er is vertrouwen in degenen die groot blijven.
Bovenal zijn er echter de fantasieën over de toekomst (Schift). En die fantasieën zijn vals.
Zij vormen de verwachting van een nieuwe symbiose (overdracht is immers per definitie
de overdracht van een symbiose). In eerste instantie gaat de therapeut met de Permissie
tot regressie en het accepteren van de ouderrol mee in de symbiose. Dit is een van de wijzen waarop je met een Game om kunt gaan: mee spelen. Zit men eenmaal in de regressie
dan worden de fantasieën geconfronteerd met een realiteit: een nieuwe ouder met een
volstrekt verschillend strokesysteem.
In tegenstelling tot de biologische ouder geeft de nieuwe ouder ruimte tot oplossing van
de symbiose. Dit is de essentie van reparentage: het Game (manoeuvres ter in standhouding van de symbiose) wordt gesaboteerd.
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schiff - materiaal en onderwijs
Mil Rosseau

Onderwijsmensen worden bijna dagelijks geconfronteerd met het gebrek aan efficiëntie en
rendement van hun werk. Twee voorbeelden uit de eigen ervaring: na twaalf jaar spellingsen rekenonderricht zijn de meeste achttienjarigen die aan de onderwijzersopleiding beginnen niet in staat een eenvoudige tekst uit het basisonderwijs foutloos te noteren of de
vraagstukken van het vijfde leerjaar van de lagere school correct op te lossen.
Deze problematiek is helemaal niet nieuw. Tot hiertoe heeft men voornamelijk naar didactische oplossingen gezocht. Leerdoelen werden duidelijk en nauwkeurig omschreven. Op
basis daarvan ging men geschikte leerstof kiezen die op een aangename, gevarieerde manier aan de leerlingen werd aangeboden. Voor de leerlingen werd de mogelijkheid ingebouwd op hun tempo door de leerstof te vorderen enz. In verhouding tot de geleverde
inspanningen waren (en zijn) de resultaten miniem.
Enkele onderzoekers ( 1) zochten naar een oplossing in de groepsdynamica. Hun resultaten waren eerder algemeen beschrijvend. Men kon er weinig concrete richtlijnen uit distilleren om de efficiëntie in de praktijk op te voeren.
Een succesrijke aanpak zal bestaan uit een integratie van didactische en psychologische
factoren. Om dit mogelijk te maken moet de psychologische benadering verder uitgewerkt
worden en tot concrete richtlijnen aanleiding geven.
Vanuit die optiek bekeken is transactionele analyse een geschikt werkmodel. Verscheidene
onderzoekers hebben de Spelanalyse toegepast op onderwijs-, vormings- en opvoedingssituaties (2).
In dit artikel wil ik nagaan in hoeverre het Schift-materiaal (3) een bijdrage kan zijn tot de
studie en verbetering van het klasgebeuren. Beide aspecten zullen afzonderlijk aan bod
komen. De nadruk zal vooral liggen op passief gedrag (4).
Passief gedrag
Beschrijving
1. Bij studenten
1.1. Niets Doen:
vult de lessen met het doden van de tijd
- praatje met de buur
- tekeningetjes maken
- minuten aftellen
Ze worden dikwijls beschreven als lastige, luie studenten.
Een typische uitspraak: "Hij zou het wel kunnen, als hij maar eens wilde werken."
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1.2. Overaanpassing:
De student die in alle omstandigheden instructies verwacht. Hij vraagt dan ook geregeld wat en hoe hij moet studeren. Door zijn klasgenoten wordt hij omschreven
als "een blokbeest". De problemen duiken op wanneer hij in omstandigheden
komt waar zelfstandig werk verwacht wordt.
Deze vorm van passief gedrag wordt door vele ouders en leerkrachten positief
gestrookt.
1.3. Agitatie
De rusteloze student die een probleem aanpakt, het halverwege laat steken en met
iets anders begint. Een beschrijving van dit soort student: "Hij is wel goed; maar
hij zou eens vijf minuten moeten kunnen stilzitten en zijn werk afmaken."
1.4. Im plosie - Explosie
Implosie: is veelvuldig ziek
in secundair onderwijs komen depressieve periodes veelvuldig voor
Explosie: uit zich dikwijls in woedeaanvallen en vandalisme.
2. Bij leerkrachten

2.1. Niets Doen
Het betreft hier meestal leerkrachten die niet-doelgericht, chaotisch te werk gaan.
Een deel van deze categorie wordt door de studenten omschreven als: "We hebben
er ons goed geamuseerd, maar we hebben niets gedaan."
2.2. Overaanpassing
De pseudo-Rogeriaan die eigenlijk aan de leerlingen vraagt wat hij moet doen.
De programma-freak die aan programma-inspectie-directie-enz. vraagt wat hij moet
doen.
·
2.3. Agitatie
De initiatiefnemer die verschillende dingen op stapel zet, maar niets uitwerkt. Dit
is in het verleden dikwijls de gedragsvorm bij uitstek geweest die blijvende onderwijsvernieuwing in de weg stond (5).
2.4. Implosie - Explosie
De onbetrouwbare zegeltjesspaarder met niet te voorspellen momenten van woede
of depressie.
Uitspraak: "Je weet nooit wat je er aan hebt."
Suggesties voor de praktijk
1. Voor studenten

1.1. Niets Doen
1.2. Overaanpassing
De aanpak van Niets Doen en Overaanpassing loopt meestal parallel. Hij is erop gericht de kracht van het Vrij Kind aan te boren en te beschermen. Het verloop is als
volgt:
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samen doelstellingen bepalen: Vrij Kind en Volwassene inschakelen
met welke leerstof en werkvormen (6) ga je deze bereiken: deze inbreng komt
voornamelijk van de Volwassene van de leerkracht.
welke hulpmiddelen ga je gebruiken (7): Vrij Kind en Volwassene van leerkracht en leerlingen
Wat is de norm? Wie zorgt voor de evaluatie?: Kritische en Zorgende Ouder.
welke voordelen halen de betrokken partijen uit de samenwerking? Vrij Kind
van beiden.
Het gaat hier om een vertaling van de therapeutische drie-eenheid PermissieProtectie-Potentie naar de klas toe. Een belangrijke en veelal onderschatte factor is
de Protectie, vermits ook in de klas, net als in therapeutische situaties, Permissie
zonder Protectie niet werkt. Grenzen stellen, bepalen en naleven van normen is
een voorwaarde wil men het Vrij Kind van de studenten/leerlingen in het onderwijsvormingsproces betrekken. Een verhoging van het aandeel van het Vrij Kind in dit
proces kan een verlaging van het Onderworpen en het Rebellerend Aangepast Kind
met zich brengen, wat op zijn beurt een mogelijke deblokkering van de Volwassene tot gevolg heeft.
1.3. Agitatie
Een eerste mogelijkheid bestaat in het herkennen en wegnemen van de directe
oorzaak van de agitatie. Ook kan je dergelijke leerlingen/studenten tot overaanpassing dwingen om dan met hen het proces zoals hierboven beschreven te doorlopen.
Een gevaar van de laatste aanpak bestaat erin de agitatie te verhogen.
1.4. Implosie - Explosie
Implosie: dergelijke studenten zijn moeilijk bereikbaar voor de leerkracht. Een benaderingswijze wordt dan ook best uitgewerkt in samenwerking met de ouders, die
kinderen in deze fase meestal onder hun hoede hebben.
Explosie: de woede- en agressie momenten die in hun zuivere vorm meer bij
jongere kinderen voorkomen kunnen benaderd worden door "constraint" (het
door fysiek contact beletten schadelijke handelingen uit te voeren). Vele onderwijzers passen dit reeds toe, wanneer ze vechtende kinderen uit elkaar halen en
dicht tegen zich aan drukken. Belangrijk is hier dat de interventie van de leerkracht
als beschermend ervaren wordt. Agressie van de leerkracht is uit den boze.
Vandalisme: een vorm van Explosie die eerder bij oudere kinderen voorkomt.
Twee benaderingen zijn hier mogelijk:
logische consequentie: de vernieling wordt ongedaan gemaakt:
· betalen
- zelf herstellen
plaats voor identiteitstekens. Veel vandalisme komt voort uit de noodzaak die
jongeren voelen hun identiteit bevestigd te zien. Ken Ernst schrijft hierover: (8)
"To help in establishing his identity to himself and others, every growing youngster
makes some identifying mark on a wall, a piece of furniture, or a tree. As he grows
and proceeds through school he will decide on a series of best ways to "leave his
mark". Some options are to paint a picture, to write an essay, to get on the honor
role.
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... Other options are to vandalize a classroom, to get in trouble, to carve on a
desk .... One high school posts each morning a list of all the "bad" students who
have "earned" demerits .... Other schools have provided an area such as a fence,
a wall, or a portion of pavement explicitly for marking. These schools report that
vandalism has been reduced. The effectiveness of this technique depends on how
prominent a position the area enjoys. The pavement in front of one school that
contains the markings is much more effective than the fence hidden toward the
back of another school."

2. Voor leerkrachten
In de huidige onderwijsconstellatie zijn leerkrachten meestal op zichzelf aangewezen om
hun passief gedrag te herkennen en te wijzigen. Hier ligt nog een enorm terrein open
voor opleiding, begeleiding, recyclage en inspectie. De sugggesties die hieronder vermeld staan kunnen zowel voor zelfbegeleiding als voor instructie gebruikt worden.
2.1. Niets Doen
Een werkschema maken en op vaste tijdstippen evalueren.
Externe controle inbouwen:
collega's
vrienden
naar gelang de leeftijd, de leerlingen/studenten
enz.
Hetzelfde schema als voor Niets Doen bij studenten is hier ook geldig.
2.2. Overaanpassing
Belangrijk is het Vrij Kind aan bod te laten komen
- Wat wil ik?
- Wat doe ik graag?
Dan eerst een werkschema maken, rekening houdend met de antwoorden vanuit
het Vrij Kind.
2.3. Agitatie
Een schoolmilieu dat ruimte laat voor het Vrij Kind en daarbij voor de nodige protectie zorgt kan helpen.
Voorbeeld: collega/directeur die weet wat er in de klas gebeurt, suggesties doet,
helpt, mee evalueert en daarbij rekening houdt met wat de leerkracht
zelf wil en graag doet.
In een ongustig milieu zijn leerkrachten aangewezen op buitenschoolse hulp. Hier
liggen mogelijkheden voor P.M.S.-centra, Pedagogische centra, Schoolbegeleidingsdiensten, Inspectie, onderwijsgerichte therapiegroepen en individuele therapie.
2.4. Implosie - Explosie
Voor beide vormen van passief gedrag is deskundige hulp nodig. Geïnstitutionaliseerde begeleiding op dit gebied bestaat in onderwijskringen momenteel niet.
Totdat de onderliggende problematiek is opgelost kan Implosie en Explosie vermeden worden door tijdig Agitatie te herkennen en ervoor te zorgen deze niet te
verhogen:

28

- zelf even uit de klas gaan
andere activiteit starten
- al dan niet samen met studenten/leerlingen een prettige activiteit kiezen
- enz.
Uitnodigingen tot Symbiose
De overheersende Egotoestanden in de klas zijn de volgende:
Bij de leerlingen/studenten: Kind
- mindere
- onmondige
- niet-deskundige
- onzelfstandige
- draagt weinig of geen verantwoordelijkheid voor zijn onderwijs- en vormingsproces.
Bij leerkrachten: Ouder en Volwassene
- meerdere
- neemt de verantwoordelijkheid
- weet alles
- hij denkt voor en de leerlingen denken na
- structureert
- stelt grenzen
Nog andere factoren werken deze verdeling van ego-posities in de hand:
meubilair: banken staan meestal zo opgesteld dat de leerkracht een centrale positie inneemt. Bovendien is dit meubilair weinig mobiel. Er is een duidelijk onderscheid
tussen de meubels voor de leerkracht en die voor de leerlingen.
specialisatie: een aantal vakken waar bijvoorbeeld Kind-Kind transacties aan bod zouden kunnen komen (expressie, lichamelijke vorming) worden oftewel met verminderde belangstelling (laat ze maar wat tekenen of zingen, dat ontspant hen wel
en dan hebben wij het rustig) of door vakspecialisten gegeven(9)
toezichten: op ogenblikken dat andere dan de gebruikelijke transacties uit de klas aan
bod zouden kunnen komen worden de Ouder-Kind relaties nogmaals versterkt. Er
is toezicht tijdens het speelkwartiertje; men spreekt van voor-, middag- en nabewaking. Men zal vaker de ijsberende onderwijzer met dienst, omgeven door een rits
(A)(a)angepaste kinderen in onze scholen ontmoeten dan een enthousiast meeknikkerende leerkracht.
Heel dit relatiepatroon wordt nog verder. uitgediept en versterkt in Spelletjes vanuit Topen Underdogpositie (10). In deze omstandigheden ligt het voor de hand dat Symbiotische
relaties worden aangegaan.
1. Enkele voorbeelden van veel voorkomende uitnodigingen tot Symbiose
1.1. Mededeling van het Kind naar de Reddende Ouder:
"Ik kan dat niet."
onderliggend: "Kom jij dat eens voor mij oplossen."
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1.2. Vraag van het Kind naar de Reddende Ouder:
"W ie heeft die oefening al gemaakt?"
onderliggend: "Vertel me eens hoe ik die moet oplossen."

1.3. Mededeling die een gebod of verbod inhoudt van Ouder naar Aangepast Kind
"Er waren 8 mensen niet op tijd in de les."
onderliggend: "Ik wil dat jullie op tijd in de les zijn."
1.4. Vraag die een gebod of een verbod inhoudt van Ouder naar Aangepast Kind
"Denk je dat je dat zo zal kunnen oplossen?"
onderliggend: "Je bent verkeerd bezig, doe het anders!"
2. Suggesties voor de praktijk
Reageren op de expliciete inhoud, op het sociaal niveau van de boodschappen geeft
een kort moment van verwarring. Eigen ervaring leert dat leerlingen/studenten zeer
snel op positieve wijze reageren op deze aanpak. Vaak ontdekken ze op die manier
ook de onderliggende miskenning.
Voorbeelden:
leerling
: "Wat zijn dat moeilijke oefeningen"
onderliggend: "Ik kan dat niet, help mij"
leerkracht : "Ik hoor dat je dit moeilijke oefeningen vindt"
leerling
: Verwarring, dan: "Och ja, als ik ze nog eens aandachtig lees, dan zal ik
ze wel kunnen oplossen."
Na korte tijd gaan ze zelf op zoek naar uitnodigingen tot symbiose en zijn blij met de
mogelijkheden die ze bij zichzelf ontdekken. Ook als leerkracht wordt je niet gespaard
in hun jacht op symbiotische uitnodigingen (gelukkig maar). De relatie met de leerlingen wordt snel beter. Vooral de mogelijkheden van de leerlingen tot zelfstandig werk
nemen toe. Bij een aantal leerlingen stuit deze aanpak op verzet. Ze zijn helemaal niet
bereid de symbiotische verhouding te verlaten en reageren verbaasd en geërgerd wanneer op hun uitnodigingen niet wordt ingegaan. Deze mensen worden best geholpen
door een sterke begeleiding die gepaard gaat met erg veel positieve strokes voor zelfstandig gedrag, zodat ze zich in de eerste plaats veilig voelen om de symbiose te verlaten. Positieve resultaten bekomt men door het gebruik van transacties waarbij verschillende egoposities aangesproken worden.
Miskenning, schaalverandering en referentiekader
Vanuit het referentiekader worden door schaalveranderingen stimuli ontweken of vervormd. Dit mechanisme is een rechtvaardiging tot miskenningen. Deze hebben tot doel de
symbiose te bestendigen. Dit patroon treft men vaak aan in de klas.
1. Voorbeeld:
stimulus : "Je kan dat probleem zelf oplossen"
reactie
: "Jij zegt dat altijd; als je dat zegt geloof ik je niet. Ik kan die oefening echt
niet." (en help me nu ze op te lossen.)
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2. Suggesties voor de praktijk
Miskenningen en het onderliggend mechanisme kunnen geconfronteerd worden op
voorwaarde dat een wederzijds vertrouwen bestaat tussen leerkracht en leerlingen.
Voorbeelden van confrontaties:
Stop! Denk nal
Wat gebeurt er hier?
Heb je dit geverifieerd?
Een verrassende reactie kan ook confronterend werken.
leerling
: "Ik vind het zelf een goed werk, maar er is een klein stukje waarover
ik niet helemaal tevreden ben."
leerkracht: "Oh, voeg dan nog een hoofdstuk toe."
Besluit
Door de toepassingsmogelijkheden van het Schift-materiaal in onderwijs- en vormingssituatie wordt eens te meer de polyvalentie en de brede bruikbaarheid van T.A. concepten
onderstreept.
Mensen uit schoolkringen kunnen er direct concrete richtlijnen voor hun werk uit distilleren. Zij beschikken momenteel over de middelen om tot een integratie van didactiek en
psychologie te komen en aldus de doelgerichtheid en het rendement van hun werk gevoelig te verhogen.

VERWIJZINGEN
( 1) Twee overzichtswerken van de research op dit gebied:
- Humblet, J. & Wellens, J. Sociale psychologie van de vormingsgroep, Antwerpen,
De Sikkel, 1975
- van de Griend, P.C. Leiderschapsvormen in de schoolklas, Groningen, WoltersNoordhoff, 1971
(2) - Ernst, K. Games Students Play, Millbrae, Celestial Arts, 1972
- Chapman, A.H. The Games Children Play, Berkley, Medallion Books, 1972.
- Cheney, W. Don't You Play Games With Me, s.d., s.l.
(3) Voor de systematisatie van het Schift-materiaal heb ik me gebaseerd op het gespecialiseerd seminarie dat R. Hostie daarover gaf in maart 1979.
(4) In het klasgebeuren wordt onvoldoende onderscheid gemaakt tussen onderwijs- en
vormingsmomenten. Onderwijzen is het overdragen van kennis en is bijgevolg een
Volwassen-Volwassen transactie.
Vorming is de systematische intentionele hulp van daartoe opgeleide mensen in een
proces waarbij leerlingen zich ordeningsmiddelen en oplossingsmethoden eigen
maken. Heel dikwijls gaat het hier om Ouder-Kind transacties. Wanneer men beide
processen onvoldoende gescheiden houdt is de kans op interferentie groot. Uit mijn
ervaring leid ik af dat het voornamelijk de Volwassen-Volwassen transacties zijn die
gestoord worden door allerlei vormen van verzet die voortkomen uit niet aanvaarde

31

Ouder-Kind transacties. Een van de meest efficiënte wapens die de leerling/student
tot zijn beschikking heeft om zijn verzet te uiten is passief gedrag.
De onduidelijke scheiding tussen onderwijs en vorming geeft ook bij de leerkrachten
dikwijls aanleiding tot verwarring die geuit wordt onder de vorm van passief gedrag.
Vandaar de nadruk die ik zal leggen op dat onderdeel van het Schift-materiaal.
(5) Men start met vele kleine initiatieven. Deze worden echter niet volledig uitgewerkt
en zeker niet op grote schaal verspreid. Vele beginnende leerkrachten gaan beeldenstormend alles veranderen binnen het onderwijs, waardoor ze zichzelf bewijzen (?)

dat ze best maar alles bij het oude laten.
(6) Met werkvormen worden de activiteiten bedoeld die ingeschakeld worden om leerstof naar leerlingen te brengen. Voorbeelden:
- zelfstandig werk
- gesprekstechnieken
- groepswerk
- enz.
(7) bij het overdrachtsproces worden hulpmiddelen ingeschakeld.
- bord
project ie-apparaten
- vilt-, magneetbord
- enz.
(8) Ernst, K. o.c. p. 45.
(9) Op de lessenroosters staan de expressievakken meestal op laatste half-uurtjes van de
voormiddag of op de namiddag.
Ze gelden vaak als rustpauzes die ofwel opgeofferd worden voor het "ernstige" werk
of om de leerkracht de mogelijkheid te geven wat verbeter- of voorbereidingswerk
van andere lessen uit te voeren. 1 n het lager onderwijs wordt nu reeds een gedeelte
van het vak lichamelijke opvoeding door specialisten gegeven. In het secundair onderwijs wordt meer en meer geknaagd aan de uurtjes voor creatieve vakken.
(10) Ernst, K. o.c.

transactionele analyse
en managementstijlen
Ger Heester
In dit artikel probeer ik een relatie te leggen tussen de diverse aspekten van de transactionele analyse en de door Blake en Mouton ontwikkelde leiderschapspatronen.
"Dat is een geboren leider" is een veel gehoorde uitspraak om mensen aan te duiden
welke over duidelijk zichtbare leiderschapskwaliteiten lijken te beschikken.
Naar mijn mening worden leiders niet als leider geboren maar gemaakt nadat zij zijn geboren, o.a. doordat de omstandigheden waarin zij opgroeien een duidelijk beroep doen op
die kwaliteiten en zij de permissie krijgen die te ontwikkelen.
leiderschap en leiderschapsgedrag is een veel onderzocht gebied met name in de organisatiewereld.
De reden hiervoor ligt m.i. in het feit dat de leiderschapskwaliteiten van de leider worden
afgemeten aan de resultaten welke hij/zij boekt met de groep waar hij/zij leiding aan
geeft, en onderzoek naar leiderschapsgedrag is dikwijls tevens een indirect onderzoek naar
de effektiviteit van een organisatie.
Elke organisatie beschikt over, al dan niet duidelijke, doelstellingen welke dikwijls nader
uitgewerkt zijn en terug te vinden zijn in een beleidsplan wat veelal door het topmanagement is samengesteld.
In dat beleidsplan is dikwijls tevens opgenomen hoe men die doelstellingen denkt te bereiken, door wat te doen, met welke middelen, langs welke wegen etc.
Het bereiken van die doelstellingen ofwel het zorgen dat die doelstellingen bereikt worden, is een primaire taak van het management, waarvoor de manager o.a. kan beschikken
over mankracht (medewerkers) en middelen (geld, apparatuur).
Uit onderzoek is gebleken dat er een grote correlatie bestaat tussen de stijl van leiding
geven, (dat is het persoonlijke leiderschapsgedrag van de manager zelf) en de resultaten
welke door de groep worden bereikt.
niet elke voetbalklub wordt landskampioen zou dat een zaak van management zijn?

Mil Rosseau is als leraar psychopedagogiek verbonden aan de Stedelijke Normaalschool te
Antwerpen. Hij begeleidt de studenten van de onderwijzersopleiding.
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Het bleek dat in vele gevallen "democratisch leiderschap" tot betere prestatieresultaten
leidde dan "autoritair leiderschap".
De democratische stijl zou de mensen meer motiveren en een grote bereidheid geven tot
medewerken.
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Bij nadere onderzoeken bleek deze konklusie niet altijd op te gaan: ook de autoritaire stijJ
gebruikt door de zich autoritair gedragende leider gaf soms zeer goede prestatieresultaten
mits de manager vakbekwaam was en over een goed organiserend vermogen beschikte.
De genoemde tweedeling,

Zo ontstaan er eindeloos veel variaties van managementstijlen waarbij het telkens een mix
is tussen mensgerichtheid en taakgerichtheid in de stijl.
Blake en Mouton kwamen zo tot vijf hoofdstijlen nl.
1.1. Stijl

(de één één stijl)
karakteristiek hiervoor is:
kleurloos management niet aktief ingesteld op resultaten, noch op goed menselijk klimaat, hoop op de inzet van anderen,
MAAK JE NIET DRUK is hier het devies, dan haal je tenminste je pensioen.

1.9. stijl

(de één negen stijl)
karakteristiek hiervoor is:
sociaal management, van belang is menselijk welzijn en goede relaties, met ruzie
bereik je niets, begrip tonen en warmte geven,
GOEDE VRIENDEN BLIJVEN is belangrijk, want het is slecht vissen met onwillige honden.

9.1. stijl

(de negen één stijl)
karakteristiek hiervoor is:
resultaat gericht management, produktie en vakbekwaamheid staan centraal,
mensen moeten gestuwd worden, ben je te vriendelijk dan wordt daar direkt
misbruik van gemaakt, zonder discipline kom je nergens, praatjes vullen geen
gaatjes er moet gewerkt worden, keiharde feiten tellen, emoties niet of veel
minder,
DISCIPLINE is het belangrijkste, je kunt het toch nooit iedereen naar de zin
maken.

5.5. stijl

(de vijf vijf stijl)
karakteristiek hiervoor is:
besluiteloosheid - middelmatigheid
(deze stijl laat ik verder buiten beschouwing)

9.9. stijl

(de negen negen stijl)
karakteristiek hiervoor is:
teammanagement, erkenning dat mens en taak belangrijk zijn, problemen en
konflikten worden aangepakt en opgelost,
er is akseptatie van gevoel en gedrag en de gevolgen daarvan, konflikten worden
niet;
onderdrukt
(1.9. stijl)
verdoezeld,
(9.1. stijl)
veronachtzaamd ( 1.1. stijl)
afgedaan met
compromissen, (5.5. stijl)
maar worden besproken, onderzocht en zo creatief mogelijk opgelost.
SAMEN ERGENS KOMEN is het devies.

AUTORITAIR------- DEMOCRATISCH
bleek dan ook een te smal kader te zijn om leiderschapstijlen weer te geven.
Blake en Mouton en later ook Reddin zijn bij hun onderzoeken uitgegaan van een andere
tweedeling nl.
1. Mensgerichtheid in de stijl, (welzijn van individu, goede verhoudingen e.d.)
2. Taakgerichtheid in de stijl, (produktie, opbrengst, resultaten)
Deze tweedeling uitgezet in een diagram (grid) geeft het volgende beeld:
Managerial grid - Blake en Mouton
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In mijn benadering zal ik spreken van:
1.1. VERARMD MANAGEMENT,
1.9. GEZELLIGHEIDSMANAGEMENT,
9.1. TAAKSTELLEND MANAGEMENT,
9S.TEAMMANAGEMEN~
Vanuit de Transactionele Analyse wil ik het managementsgedrag in de diverse stijlen belichten vanuit:

a. de basisposities,

ik ben o.k.
ik ben o.k.
- ik ben n.o.k.
- ik ben n.o.k.

b, de ik toestanden,

OUDER - VOLWASSENE - KIND

- jij
- jij
- jij
- jij

bent o.k.
bent o.k.
bent o.k.
bent n.o.k.

c. de transakties,

Complementaire, kruis- dubbele bodemtransacties

d. de drama driehoek,

met de rollen van,
Aanklager - Redder - Slachtoffer

e. de Spelen.
f. de strokes,

positief - negatief en konditioneel.

de 1.1. manager, VERARMD MANAGEMENT,
zal voornamelijk reageren vanuit de positie
- ik ben n.o.k. - jij bent o.k. onder het motto maak je niet druk.
Bij zijn/haar leiding geven zal hij/zij voornamelijk reageren vanuit zijn/haar Aangepast
Kind en zal zich richten tot het Aangepast Kind van de medewerkenden of tot de Zorgende Ouder van de medewerkenden.
De transakties zullen voornamelijk complementair zijn op het niveau van K-K of K-0.
De manager zal veelvuldig in de Slachtoffersrol verkeren en een beroep doen op de Redder in de medewerkenden.
Veel voorkomende Spelen zullen zijn;
- maak je niet druk,
- kijk eens hoe ik mijn best doe,
- geef mij maar een schop,
- stommerd,
De manager zal weinig strokes geven en de negatieve strokes van de medewerkenden gretig gebruiken om zijn basispositie te bewijzen. Zie figuur 2.
de 1.9. manager, GEZELLIGHEIDSMANAGEMENT,
bij deze manager staat - goede vrienden blijven - centraal in zijn leiderschapsgedrag.
Deze manager zal veelvuldig verkeren in de positie,
- ik ben n.o.k. - jij bent n.o.k. zijn/haar gedrag zal voornamelijk bepaald worden door het Aangepast Kind en de Zor-
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gende Ouder, wat zal leiden tot Ouder-Kind transakties of Kind-Ouder transakties.
Wisselend zal deze manager pendelen tussen de Slachtoffers- en Reddersrol, de medewerkenden redden, niet konfronteren met de zich voordoende problemen, om vervolgens zelf gered te worden.
Spelen liggen hier vooral in het vlak van:
- waarom doe je niet,
- ik probeer je alleen maar te helpen,
- arme ik,
- laat mij je maar helpen,
In de kontakten zal deze manager veelvuldig onechte positieve strokes geven en positieve
strokes zelf discounten of afzwakken. Negatieve strokes zullen worden afgedaan door
zoiets als, laten we nu maar gezellig blijven hé, of: nou niet zo moeilijk doen hoor.
Zie figuur 2.

de 9.1. manager, TAAKSTELLEND MANAGEMENT,
hier staat discipline en soms zelfs forceren centraal in het gedrag van de manager, de basispositie van deze manager zal voornamelijk,
- ik ben o.k. - jij bent n.o.k. zijn.
Veelal zal deze manager reageren vanuit de Kritische Ouder en zich richten tot het Aangepast Kind van de medewerkenden, hij/zij zal gehoorzaamheid eisen van de medewerkenden en daarbij weinig tegenspraak dulden.
Transakties zullen voornamelijk K.0.-A.K. kruistransakties zijn en complementair tussen Ouder en Kind en Kind en Ouder.
Dubbele bodem transakties zullen veelvuldig voorkomen door de zgn. steken onder
water.
Vanuit de dramadriehoek bezien zal deze manager veel in de Aanklagersrol verkeren en
de Spelen:
- nu heb ik je ellendeling,
- herrie,
- als het niet voor jou was, enz. spelen.
Hij/zij zal veelvuldig gebruik maken van negatieve strokes en/of konditionele strokes.
Positieve strokes zal hij/zij als vanzelfsprekend aanvaarden en negatieve strokes zonder
meer afwijzen. Zie figuur 2.
de 9.9. manager, TEAMMANAGEMENT,
het centrale thema is hier samenwerken, om op die manier de voorkomende problemen
op te lossen.
Deze manager zal reageren in samenhang met de situatie vanuit Ouder - Volwassene Kind, waarbij de informatie een zeer belangrijke plaats inneemt. De basispositie,
- ik ben o.k. - jij bent o.k. - zal bepalend zijn voor zijn/haar gedrag.
Deze manager zal trachten zo veel mogelijk duidelijk te zijn in de reaktie naar de medewerkenden en van daaruit dubbele bodem transakties proberen te voorkomen.
Spelen en de rollen uit de drama driehoek zullen voornamelijk eerstegraads zijn en in de
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meeste gevallen bespreekbaar zijn.
Strokes zullen bij hem/haar vergezeld gaan van de noodzakelijke informatie en hij/zij zal
bij het ontvangen van strokes ook vragen naar de bijbehorende informatie.
Deze manager zal in zijn/haar reaktie de Volwassene in de medewerkenden sterk aanspreken en verantwoordelijkheden kunnen delegeren aan de medewerkenden. Zie fig. 2.

aktief
ik ben o.k.

G

+

+

TAAKSTELLEND
MANAGEMENT
Discipline, forceren,
Nu heb ik je
Herrie,

samenwerken
oplossen,
Bewust 1 e graads

Ik heb niet getracht volledig te zijn en hou mij zeer aanbevolen voor positieve en negatieve reakties op dit artikel.

.
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Kijk eens hoe ik mijn best doe,

TOEGEVEN,
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Goede vrienden blijven,

Maak je niet druk,

Q
V

in deze benadering wordt de belangrijke invloed van het gedrag van de medewerkenden
op het gedrag van de manager buiten beschouwing gelaten,
- leiderschapsgedrag is complementair, d.w.z.
leider en ondergeschikten vullen elkaar veelal aan in het gedrag en hun reakties,
de suggestie dat één stijl n.l. de 9.9. stijl altijd de "best werkende" stijl zou zijn en
daarmede de invloed van de situatie waarin leiding gegeven wordt buiten beschouwing
wordt gelaten.
- leiderschapsgedrag is veelal situationeel bepaald -

+

TEAMMANAGEMENT

Ten slotte enige kritische kanttekeningen:
menselijk gedrag, dus ook leiderschapsgedrag in schema brengen doet de realiteit veelal
geweld aan, gedrag laat zich niet zo gemakkelijk in lijnen weergeven,

GEZELLIGHEIDS
MANAGEMENT

VERARMD
MANAGEMENT

V

~

+
passief
ik ben n.o.k.
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Fig. 2.

Ger Heester is vrij gevestigd als trainer in sociale vaardigheden en organisatie-ontwikkeling.
Hij werkt voornamelijk in het bedrijfsleven en de gezondheidszorg.
Hij is penningmeester van de Nederlandse Vereniging voor T.A.
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Kopieën voor eigen gebruik van artikelen uit de Transactional Analysis Journal kunnen
besteld worden door overmaking op postgiro 3703189 t.n.v. N.V.T.A., Libra 14, IJsselstein (f. 0,50 per pagina voor leden van de N.V.T.A., f. 0,75 voor niet-leden).

Onder een mantra wordt hier verstaan een vast zinspatroon waarin een specifieke gedragsverandering tot uiting komt en die door kliënt bij meerdere relevante personen gebruikt
kan worden. De formulering is b.v.: Ik stop met ..... en ik begin .....
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Manufacturing mantras

LEI BL, RAYMOND D and DE DAUW GARY

TRANSACTIONAL ANAL YSIS JOURNAL
Volume 9, number 2.
April 1979.

3 pagina's

The self-statements of success

Een methode om de kliënt te brengen tot duidelijke uitspraken over zichzelf en negatieve
formuleringen om te zetten in positieve.

ENGLISH, FANITA
Acceptance speech

8 pagina's

Schrijfster bespreekt en bevestigt de vraag of T.A. en de rackettheorie situaties kunnen
helpen verklaren als de massasuicide van de volgelingen van Jones in Guyana en persoonlijkheidsaspecten van figuren als Jones, Hitler e.d. Zij gebruikt daarbij de nieuwe inzichten
rond rackets die zij opgedaan heeft sinds haar eerste publicaties in 1970.
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Methode om 1 e en 2e graads Spelen te stoppen door de openingszet meteen te laten herhalen en daarbij te laten zoeken naar opties om het anders te doen.
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JANIKOWSKI, L YNN E.
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"A small betrayal"

4 pagina's
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Een interpretatie van het sprookje van Rood Kapje die afwijkt van de uitleg van Berne
en Bruno Bettelheim. Schrijfster heeft vooral bezwaar tegen het feit dat de gangbare interpretaties geen rekening houden met het feit dat ze vertrekken vanuit een dominante
patriarchale positie en dat ook het sprookje zelf wortelt in een patriarchale kultuur. Dat
houdt nl. de impliciete sexistische vooronderstelling in dat vrouwen heimelijk genieten
van molest en vragen om verkrachting.

ANDRE,RAE
Therapy and social consciousness: the case for clarifying therapist values

2 pagina's

Het is belangrijk voor het therapeutisch kontakt dat de waarden en normen van de therapeut aan de kliënt bekend zijn. Wat betekent het "Ik ben o.k., jij bent o.k." voor de therapeut. Het is zaak om deze verhelderingen in het kontrakt op te nemen.

GOULDING, MARY
In response to therapy and social consciousness
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Methode om meer energie uit een vroegere ervaring te halen door de scene sterk te vertragen of zelfs te bevriezen.

SUMMERTON , OSWALD
RANI: a new approach to relationship analysis

RANI (Relationship Analysis Instrument) is een nieuwe methode om relaties te analyseren die gebaseerd is op wat Berne schreef over kwalitatieve verschillen in relaties. Er
wordt ook gebruik gemaakt van nieuwe inzichten in stroke analyse. De transactionele patronen (0-0, V-V enz.) worden in diagrammen aangegeven en er wordt gezocht naar
welke strokes uitgewisseld worden op elk transactioneel niveau.
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Changing your own children's script

Suggesties en voorbeelden van een proces waarin schrijfster en haar man de vorming van
een nieuw script door hun kinderen begeleiden. Met name vanuit een zelfonderzoek naar
de boodschappen die zij hun kinderen meegaven.

Reactie op het voorgaand artikel van Andre.
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Gevalsbeschrijving van een man die toestemming kreeg om te leven i.p.v. regelmatig het
slachtoffer van ernstige ongelukken te zijn.

Schrijver introduceert een manier om leerlingen aselect te kiezen voor een beurt e.d. Dit
om de dramadriehoek te vermijden.
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Social design of the Parental ego state

Achter veel gevechten tussen partners liggen thema's als "Je denkt dat ik niet belangrijk
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Mensen groeien van potentieel o.k. zijn naar geactualiseerd o.k. zijn o.i.v. een o.k. Ouder.
Iedere fase in de ontwikkeling van het kind heeft een eigen taak die opgelost moet worden voor het geeigende gevoel van o.k. zijn.

Transactional analysis: a model for the analysis of consultation process
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konsultatie. Statistische verwerking.
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lnterlocking racket systems
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Racketsystemen, in de betekenis van Zalcman en Erskine, van partners in b.v. een huwelijksrelatie passen bij elkaar. Schrijver toont dat aan en gaat ook in op het werken met
racketsystemen in de behandeling.

Transactional Analysis of valutional statements

7 pagina's

Hoe zijn de waarden en uitspraken over waarden gerelateerd aan egoposities? Het verschillend gebruik van waardeuitspraken wordt in "Valuegram" duidelijk gemaakt. Waarden worden gerelateerd aan de structurele analyse en aan de analyse van transacties.

CORSOVER, HARRY D.
Life scripts of Asklepieion Therapeutic Community Residents

NICHOLAS, JOHN M. and FRANCIS L. ULSCHAK
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Empirisch onderzoek met statistische verwerking van een aantal gegevens die verkregen
zijn met behulp van de life script vragenlijst.
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Intimiteit en autonomie zijn onvoldoende en teveel gericht op het zelf om mensen te
stimuleren om te gaan met ongelijkheid en met de voorwaarden die vervreemding en
onderdrukking produceren. Wil de maatschappelijke betekenis van T.A. iets voorstellen en
wil T.A. meehelpen een heilloze status quo te doorbreken dan zijn andere concepten ook
nodig als: gevoel voor gemeenschap en het kunnen reageren op al wat menselijk is, dus
ook op maatschappelijke problemen enz.

Magical thinking as it is seen in some correctional treatment

2 pagina's

Magisch denken in de correctionele behandeling ontstaat door discounts van behandelingsbeambten bij het aanpassingsproces rond het overtreden van regels en straffen.

lntimacy and autonomy are not enough (is T.A. a middle-class tranquilizer?)
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JONGEWARD, DOROTHY and ROGER N. BLAKENEY
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Procedure om beter om te kunnen gaan met studenten die geen verantwoordelijkheid
voor hun gedrag wensen te aksepteren.
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Guidelines for organizational applications of Transactional Analysis
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Verschillen worden duidelijk gemaakt tussen het individuele kontrakt in de klinische toepassingen van T.A. en het kontrakt met organisaties. Ook concepten als bescherming, toestemming en macht krijgen in het werken met organisaties een andere betekenis.
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De beschuldiging aan de T.A. dat hedonisme aangemoedigd wordt ten koste van waarden
en normen is onterecht. Met behulp van de theorie van Erikson en Marcia over de identiteitskrisis in de adolescentie toont schrijfster aan dat juist een goede synthese mogelijk is
tussen hedonistische en waarde-georiënteerde elementen.

Een schaal van 0-10 kan gebruikt worden om relevante scriptinformatie als ernst van beslissingen, favoriete drijvers en de sterke kanten van kliënt. Geeft ook duidelijk beeld van
de veranderingen tijdens de therapie.
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Een non-suicide kontrakt alleen is niet voldoende. Er zal in het sluiten van zo'n kontrakt
rekening gehouden moeten worden met drie aspecten van zelf-vernietiging: gedood worden, doden en sterven.
Schrijver bespreekt een vier-fasenmodel om hier mee te werken. Er zullen soms kontrakten met elke ego-positie nodig zijn.

Meeting the Little Professor of the psychotic patiënt

Pleidooi en methode om in het kontakt met psychotici meer gebruik te maken van de
Kleine Professor nl. een hoge cathexis.
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Positive strokes in psychotherapy: beneflcial and hazardous
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De hypothese wordt getoetst en bevestigd dat sommige mensen zich overeten tot het
niveau van vetzucht als verdediging tegen de angst om gek te worden.
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3 pagina's

Het is belangrijk om goed op te hoogte te zijn van gevoelens en rackets van de kliënt als
men hem strokes geeft. Strokes werken als bekrachtiger als ze passen in het Ouderlijk programma. Contaminaties kunnen er voor zorgen dat positief stroken juist de weerstand
tegen de behandeling doet toenemen.
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A Transactional Analysis Model for evaluating teacher behaviors
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De transacties van onderwijzer-leerling zijn de kritische factor voor zijn effectiviteit. In dit
artikel wordt een model gepresenteerd om kwaliteit en typen van onderwijzer-leerling
transacties te begrijpen. Op basis van de structurele analyse wordt het meest wenselijke en
minst wenselijke gedrag en het effect op leerlingen duidelijk gemaakt.

Wil energie die in het Kind opgewekt wordt optimaal functioneren dan zal ze ook door
Volwassene en Ouder moeten gaan.
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5 pagina's

Therapy: a process

PAYTON, OTTO D. and ROBERT L. MORRIS and ANDREW V. BEALE
Effects of TA instruction on empathv, self-esteem, control

1 pagina

Re-cycling our energies

5 pagina's

Een pretest en posttest bij een kursus voor supervisoren gebaseerd op T A laten een significante stijging zien op het gebied van empathische discriminatie en het gebied van eigen invloed op gedragingen. Onderzoeksverslag.

Het intern en extern feedbackmechanisme uit de systeemtheorie kan gebruikt worden als
model in onderwijs en training van therapeuten om theorie en praktijk van andere
therapeutische stromingen te integreren.
MAGROGRASSI GIACOMO
First Yes .... Naw No (F.Y.N.N.)

PECK, HARRIS B.
Structure, function and nonsense

4 pagina's

3 pagina's

Een Spel om intimiteit te vermijden. Beschrijving en theoretische analyse. Het gaat om de
ambivalentie tussen het opzoeken van samenzijn en de afweer daarvan.

Concepten uit de algemene systeemtheorie kunnen gebruikt worden om de theoretische
en praktische onderscheidingen tussen structurele en functionele analyse duidelijk te
maken.
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agenda
ACTIVITEITEN IN BELGIE
V.1.T.A.
- Kennismakingssessie met T.A., o.l.v. Erica Seynaeve CMT
- zaterdag en zondag 23-24 februari en 1-2 maart '80

Gespecialiseerde Seminaries, o.l.v. Raymond Hostie, CCPTM
- woensdag en donderdag 20-21 februari '80
onderwerp: Script en miniscript
- zaterdag en zondag 8-9 maart '80
onderwerp: Regressief werk
- zaterdag en zondag 3-4 mei '80
onderwerp: Parasietgevoelens en Aangepaste Kind
- woensdag en donderdag 27-28 mei '80
onderwerp: Schiff materiaal

Marathons
- donderdag en vrijdag 13-14 december '79
o.l.v. Mart Balten, CCPTM
- donderdag en vrijdag 31 januari-1 februari '80
o.l.v. Marijke van der Does, CCPTM.
Inlichtingen en inschrijvingen op het secretariaat van V.I.T.A., Ridder van Ranstlei 113,
2510 Mortsel, tel. (031) 3087 71.

C.F.1.P.
lnitiations à I' A.T.
- samedis et dimanches 1-2 et 15-16 décernbre '79
animation: Française Everaerts
- mardis et mercredis 4-5 et 18-19 décembre '79
animation: Chantal Merat, CM
- jeudis et vendredis 10-11 et 24-25 janvier '80
animation: Française Everaerts
- samedis et dimanches 2-3 et 16-17 février '80
animation: Jacques Dekoninck, CMT
Séminaires spécialisés, animation Raymond Hostie, CCPTM
- samedi et dimanche 8-9 décembre '79
thème: L' analyse des jeux en groupes de thérapie et de formation.
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- mercredi et jeudi 12-13 décembre '79
thème: id.
samedi et dimanche 5-6 janvier '80
thème: Le scénario et Ie mini - scénario
mercredi et jeudi 16-17 janvier '80
thème: id.
mercredi et jeudi 27-28 février '80
thème: L'approche des Schiff
samedi et dimanche 1-2 mars '80
thème: id.
mercredi et jeudi 16-17 avril '80
thème: L' Enfant Adapté et les sentiments parasites
samedi et dimanche 19-20 avril '80
thème: id.
mercredi et jeudi 28-29 mai '80
thème: Le travail régressif ponctuel
samedi et dimanche 31 mal-l juin '80
thème: id.
Inlichtingen en inschrijvingen op het C. F.I.P., Gribaumontlaan 153, 1200 Brussel,
tel. (02) 770 50 48.

L' Atelier Transactionnel
Ateliers
Samedi 8 décembre '79
théme: La dynamique du groupe thérapeutique transactionnel
animation: Salomon Nasielski CCPTM
samedi 15 et dimanche 16 décembre '79
thème: La cornpétitlon dans les relations
animation: Antoinette De Mol, CM et Janine Somers, CM
Inlichtingen en inschrijvingen bij L' Atelier Transactionnel Av. Buyl, 148 B 1,
1050 Bruxelles, tel. (02) 633 26 08.

lnfor - XL
Ateliers
lundi 25 et mardi 26 février '80
thème: Les statagèmes dans les relations du couple et de la familie animation: Ted
Novey, CTM
6, 7, 8 en 9 mars '80
thème: Autonomie masculine et autonomie féminine
animation: Delphine et Tom Frazier, CTM.
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Inlichtingen en inschrijvingen bij lnfor-

XL, 117, rue du Prévèt, 1050 Bruxelles,

tel. (02) 345 12 55.
Workshop Richard Erskine CTM en Rebecca Trautmann CCPTM

- dinsdag en woensdag 25-26 maart '80.
Inlichtingen en inschrijvingen bij Anne Burnay, 35, Av. des Coccinelles, 1170 Bruxelles.

A.N.I.T.A.

Studiedagen
Vrijdag 14 december 1979.
Onderwerp: T.A. en Radikale Therapie.
Plaats: Ermelo
Inlichtingen en inschrijvingen voor alle activiteiten van A.N.I.T.A.:
Maarten Kouwenhoven, Prins Bernhardlaan 11, Ermelo.

ACTIVITEITEN IN NEDERLAND
Mededelingen voor de Agenda:

DE VIERSPRONG

Theorie seminaries (de "peergroup")
- Elke 1e woensdag van de maand, van 16.00-17.30 uur.
Basiscursus ( 101)
- Bij voldoende belangstelling twee dagen eind 1979.
- Twee dagen in maart.
Voortgezette opleiding
1 - Donderdag 20 december.
Michael Reddy.
Thema: Theorie en praktijk van de o.k.manège (over existentiële posities)
Maart 1980 (twee dagen)
Marge Reddington
Thema: scripts via sprookjes.
11 - Donderdag 6 december.
Thema: ik-toestanden 1
- Donderdag 3 januari.
Thema: ik-toestanden Il
Donderdag 7 februari
Thema: games en rackets 11
Donderdag 6 maart
Thema: vergelijkende psychotherapie
Donderdag 3 april
Thema: organisaties en groepen.
Donderdag 1 mei
Thema: hangers
Donderdag 5 juni
Thema: transactie-analyse 1
Deze workshops staan onder leiding van Mart Balten (PTM) en Nol de Jong (PTM).
Supervisie
- Op aanvraag.

Voor België:
Chris Desteunder, Ridder v. Ranstlei 113, 2510 Mortsel.
Voor Nederland: Joop van Gorp, Jac. v. 't Hofflaan 8, 5056 VJ Berkel-Enschot.

Verdere inlichtingen en inschrijvingen:
Coördinatiegroep "trainingen", "De Viersprong", Gasthuisstraat 6, Halsteren.
48

49

mededelingen van het bestuur
van v.i. t. a.

mededelingen van het bestuur
van
n.v.t.a.

Nieuwe leden:

A-lidmaatschap:
Geassocieerde leden:

Lemmens Magda
Van Regemorter Pol

B-lidmaatschap:
Geassocieerde leden:

Belangstellend lidmaatschap:

Depuis Helena
Gambart Roger
Loisen Bob

Vernimmen Marc
Verplancke Jules

De twee studiedagen die de N. V.T.A. afgelopen tijd heeft georganiseerd op klinisch gebied en special field, zijn als we de reakties mogen en kunnen geloven, erg goed geslaagd
te noemen.
De evaluatiepapieren zullen nog uitgewerkt worden en eveneens in STROOK verschijnen.
Het bestuur vindt het erg zinnig als er een speciale commissie wordt opgericht, die zich
zal bezighouden met special field zaken.
Zo is er een beter overzicht op studiedagen, workshops en wetenschappelijke vergaderingen. Deze commissie gaat zich ook bezighouden met opleiding en wat er thuis hoort
bij special field.
De algemene ledenvergadering is vastgesteld op 20 november 1979 in "de Maas" te
Rotterdam.
·
Het voorstel is een themadag te houden tot de thee 's middags en daarna ledenvergadering
met het huishoudelijke reglement.

Leden die bezwaar willen aantekenen tegen één of meerdere van deze kandidaten kunnen
dit schriftelijk en binnen veertien dagen doen.

Op zaterdag 2 februari '80 organiseren wij een studiedag met als thema: "Spelen in de
Transactionele Analyse". Theoretische uiteenzettingen zullen afgewisseld worden met
praktische oefeningen en workshops. Het gedetailleerd programma zal u nog toegestuurd
worden.
De studiedag gaat door in het Groot Begijnhof te Leuven en zal voor leden gratis zijn.
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