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DUFF, BOB. Transactional Analysis for teachers. Transactional Pubs, Berkeley, 1974 ••
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.

2

INHOUD

pag.

Mia Famaey
Jacques Titeca
Edgar C. Stuntz
Erik Vanhooren
Wim Geudens
Gerben Hellinga

Redaktioneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redefinities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De meer- stoelen-techniek
Therapeutische kontrakten . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Waarom op weg naar een vernieuwd onderwijs niet de
T .A. genomen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Babel-babbels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wegwijs in T.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lezersforum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agenda
Mededelingen van de besturen:
V.I.T.A
N.V.T.A

3

. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

4
5
13
18
28
35
37
41
43
45
46

redaktioneel
Mia Famaey

Het eerste nummer van de tweede jaargang van STROOK ligt voor u. We danken iedereen
voor de felicitaties bij onze eerste verjaardag, en we hopen heel oud te mogen worden.
1 n de redactieraad namen we afscheid van Ger Heester, zijn drukke werkzaamheden be-

letten hem de redaktie te doen zoals hij het eigenlijk wou. In zijn plaats is Gerben Hellinga
gekomen (werkzaam als psychiater-psychotherapeut op de Polikliniek van de Viersprong
te Halsteren). Redaktiewerk, schrijven en vertalen en alles wat daarmee samenhangt is bekend terrein voor Gerben.
Hij stelde zich verantwoordelijk voor een nieuwe rubriek: "BABEL-BABBELS". In dit
nummer kondigt hij de rubriek aan en maakt zijn bedoelingen duidelijk. O.i. is het een
aanwinst om de verschillende inhouden van T.A.-begrippen te rubriceren. Het kan een
stap zijn in een verder gedifferentieerde en heldere theorievorming.
Ons nieuw redaktielid is ook in de vertalerspen gekropen. "The Multiple Chairs Technique"
van E.C. Stuntz is een duidelijk op de praktijk gericht artikel.
Erik Vanhooren levert met zijn artikel over "Therapeutische Kontrakten" ook een heldere en bruikbare bijdrage.
Wim Geudens, die nauw bij het onderwijs in België betrokken is pleit ervoor om de T .A.
in de vernieuwing van het onderwijs te gebruiken. Onderwijs dat pretendeert de jeugd
voor te bereiden op een zo optimaal mogelijk functioneren in onze maatschappij zal
verder moeten reiken dan informatie overdragen (lees: inpompen) en Aangepaste Kinderen kweken. T.A. zou een goede methode kunnen zijn om het onderwijs ook op de
ontplooiing van de persoonlijkheid in al zijn facetten te richten.
Jacques Titeca zorgt met zijn artikel over Redefinities voor een stevige theoretische noot.
Deze verdere uitwerking van redefinities sluit goed aan bij ons artikel over symbiose
(Strook, 1e jaargang nr. 3).
Al met al zorgt, tot nu toe, de redaktie voor het grootste gedeelte van de artikelen. Dit is
niet alleen omdat we onszelf zo goed vinden, maar omdat we met spanning wachten op
uw pennevruchten.
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redefinities
Jacques Titeca

Redefinitie is een begrip dat door Ken Mellor en Eric Schift werd geïntroduceerd, vertrekkende van de "passivity Schift material". Het tracht een link te leggen tussen de symbiotische basis van denken, waarnemen, voelen en handelen van mensen en hun spelen en
script.
Als definitie wordt voorgesteld: redefin itie is een mechanisme dat mensen gebruiken om
het standpunt, dat ze over zichzelf, de anderen en de buitenwereld hebben, te handhaven,
dit om in hun script te blijven en het op dezelfde manier verder te schrijven.
Door dit mechanisme verdedigen ze zich tegen stimuli die niet passen in hun script: deze
stimuli worden namelijk geredefiniëerd tot stimuli die wèl passen in hun script.
Waarom doen mensen dit? Wegens onopgeloste symbiotische relaties met ouderfiguren,
zeggen de Schiffs. Deze mensen zoeken in hun verdere leven partners met wie ze de symbiotische relatie kunnen herspelen. Dit zien ze als de enige manier om hun noden bevredigd te zien, om te overleven.
Symbiose ( 1) is dus de oorzaak van het redefiniëren en symbiotische relaties in het verdere leven zijn het gevolg van het redefiniëren. Drie elementen spelen mee om samen een
"geredefiniëerd" (verwrongen) beeld te geven van onszelf, de anderen en de buitenwereld:
miskenning (discounting) (D.) (2)
schaalverandering (grandiosity)
denk stoornissen
1 ndien minstens één van deze elementen aanwezig is, zullen er wel redefinities uit de hoek
komen.
Bv. een hebefreen meisje vraagt om eten. Men antwoordt haar:
"even wachten, het eten is klaar over 5 minuten". Hierop wordt ze agressief. Na de crisis
zegt ze: "ik dacht dat je me wou doden".
Dit is evident een zeer pathologische reactie:
1) gaat het hier om een miskenning (D.) van een stimulus (cfr. D. tabel linker bovenhoek)
2) de redefinitie omvormt een onbedreigend antwoord tot een doodsbedreiging, passend
in haar script, als verwaarloosde baby gestart.

Laten we nu in het licht hiervan de transacties, de relaties en de levensrollen bekijken, en
nagaan hoe ze "redefiniërend" kunnen zijn.

( 1) Symbiose te verstaan als ongezonde symbiose (ontplooiing en autonomie verhinderd).
(2) definities hiervan zie vorig artikel: Symbiose, een gevangenis voor het leven?
Strook, jaargang 1, no. 3, 1979 p. 8-21.
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1. Redefiniërende transacties

Hierbij wordt gebruik gemaakt van:
a. tangentiële transacties: stimulus en respons gaan over verschillende onderwerpen of,
indien over hetzelfde onderwerp, vertrekkend van een verschillende invalshoek.
bv. S.: wie heeft zoiets gedaan? (wie?)
R.: het is gebeurd vóór 6 uur. (wanneer?)
b. blokkerende transacties: in plaats van over de gestelde vraag te spreken geraakt men
het niet eens over de definitie.
bv. S. : stop met u op te winden en denk na.
R.: ik wind mij niet op, ik luister naar de stemmen in mijn hoofd.
Men geraakt het niet eens over wat "zich opwinden" is.
2. Redefiniërende relaties
Er zijn 3 vormen die in een relatie om beurten kunnen voorkomen met een voorkeur
voor 1 van de drie. Dit laatste hangt af van:
a. de positie die bij voorkeur wordt ingenomen, wat op zijn beurt gedetermineerd
wordt door de oorspronkelijke symbiotische relatie
b. de eisen van het script van deze persoon en de spelen die daarin bij voorkeur gespeeld worden.
Dit alles dient om de oorspronkelijke onopgeloste symbiotische relatie te doen voort·
duren (met de ouder) of te herhalen met een andere partner.
a. symbiotische vorm

treedt zorgend op voor A.
doet het denkwerk.

/

\

1

'

kan zijn gevoelens uiten en vragen
dat B zijn noden bevredigt.
miskent (D) de gevoelens van zijn
Kind.
neemt geen echte verantwoordelijk·
heid op over zijn waarnemingen, gedachten en gedrag (exclusie van V).
miskent (D) de mogelijkheden van
zijn Ouder.

' .•...

/

B

A

Figuur 1

Beiden zullen - bij elke transactie waar miskenning (D) voorkomt - zegeltjes sparen.
B zal frequent in de Redders· en Vervolgersrol staan, terwijl A het Slachtoffer zal
spelen.
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Een voorbeeld:
Transactie A: "hier worden de dingen zo gedaan"
B: "niet waar, het moet anders gedaan worden"
of
"ja, je hebt gelijk"
Dit is het sociaal niveau van de transactie (wat gehoord wordt).
Op psychologisch niveau gebeurt het volgende:
A ( K naar O toe): "hier mag ik niet autonoom denken, ik ben niet verantwoordelijk.
Zeg mij hoe het moet (hoe het OK is)."
B (0 naar K toe): "Je hebt gelijk; ik zal het in jouw plaats wel doen (dan is het OK)."
Op symbiotisch niveau:
A is in de positie van het Kind waar B zorg voor draagt (want A is niet O K).
B is in de positie Ouder-Volwassene (meestal gecontamineerd) en draagt zorg voor A
omdat A niet OK is.
Meestal - doch ten onrechte - denkt B dat zijn behoeften (K) wel zullen bevredigd
worden als hij maar blijft voldoen aan de noden van A.
b. competitieve vorm Ouder-Ouder
Beide partners willen in de 0-V positie staan (meestal gecontamineerd) en hun definitie van de situatie opdringen. Er is escalatie en verzamelen van zegels wat dan weer
verdere escalatie "wettigt".
Beide partners kunnen gelijk welke van de 3 posities van de Karpman-driehoek innemen doch in tegenstelling met de vorige vorm trachten ze beiden op hetzelfde ogenblik
dezelfde positie in te nemen, bv. Vervolger-Vervolger.

Figuur 2
/

Voorbeeld:

A

- sociaal niveau:

/

\.
/

B
A: "zo moet je dat doen"
B: "neen, je bent mis, dat hoort zo".

psychologisch niveau (Ouder-Ouder)

A: "X is de manier waarop de dingen hier zouden moeten gebeuren."
B: "Y is de manier waarop de dingen hier zouden moeten gebeuren."
7

sym biotisch niveau:

A is de positie 0-V en (ver)wacht dat B hem zal toelaten zorg voor hem (B) te dragen"
want Bis niet OK".
B is ook in de positie 0-V en verwacht hetzelfde van A.
Escalatie is onvermijdelijk; deze eindigt maar
wanneer de partners uit elkaar gaan
wanneer één van beiden toegeeft en de K-positie gecontamineerd gaat innemen en
zo de symbiose toelaat ..... tot de volgende escalatie.
c. competitieve vorm Kind-Kind

Beide partners wensen in de K-positie te staan op hetzelfde ogenblik; zij wensen dat de
andere zorg voor hen draagt. Zij miskennen beiden de verantwoordelijkheid tegenover
zichzelf (o.a. dat ze ook zorg voor zichzelf kunnen dragen).
Voorkeursposities van beide partners zijn - Slachtoffer
- Vervolger
Het is vooral rond het feit wie de Slachtoffer-positie zal mogen innemen dat de hevigste gevechten woeden.

Figuur 3
Voorbeeld:

B

A

- sociaal niveau:

A: "X is de manier waarop het hoort"
B: "niet waar! Y is de manier!"

psychologisch niveau (K-K):

A:

B:

"Ik wens dat het zo gebeurt (X) anders zult ge wat
zien
"
"Ik wens dat het zo gebeurt (Y) anders zult ge zelf
wat zien
"

- symbiotisch niveau: in de K-positie tracht B te dwingen voor hem (A) te zorgen

B in de K-positie tracht A tot hetzelfde te overhalen.
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Hetzelfde einde als in de Ouder-Ouder competitie: één geeft toe en schakelt tegen zijn
zin over op de Ouder-Volwassen positie, of de partners gaan uiteen en zij zoeken meestal prompt een andere partner die hun noden op symbiotische wijze zal bevredigen.
1 n deze 3 typen van relaties komen geredefiniëerde transacties voor, het meest frequent
echter in de 2 competitieve vormen waar het er op aankomt de andere in de gewenste
symbiotische positie te dwingen. Hierbij komen één of meerdere van de 4 passieve gedragingen voor om dat doel te bereiken.
3. Geredefinieerde rollen

Volgens Eric Schiff worden Spelen opgezet en een script "verdedigd" vanuit 6 geredefinieerde rollen: de Helper, de Werkslaaf, de geïrriteerde Rechtvaardige, de geïrriteerde Mislukkeling, de verdrietige Rechtvaardige, de verdrietige Mislukkeling .... Uit de
geprefereerde Spelen komt de rol naar voor die gespeeld wordt. Vermits er miskenning
gebeurt worden ook zegels verzameld, wat dan op zijn beurt de toelating kan geven aan
die persoon om naar een andere rol over te stappen. Zo wordt de Werkslaaf, op sociaal
niveau een Redder (die zijn Kind uitsluit of contamineert), een Slachtoffer of eventueel
een Vervolger "als het al te bar wordt". Het psychologisch niveau is dan de positie die
de persoon eigenlijk zou willen innemen ook al toont hij gedrag dat overeenstemt met
een andere rol (sociaal niveau).
Dikwijls loochent hij het feit (of is hij zich niet bewust?) dat hij eigenlijk een andere
rol betracht dan deze die hij tentoon spreidt. Overschakelen van één rol naar een
andere (op sociaal niveau dan) gebeurt meestal in een bepaalde sequentie. Dit kan men
grafisch uitbeelden in een zeshoek:

Helper (Caretaker)

Geïrriteerde Rechtvaardige
(Angry Righteous)

Geïrriteerde Mislukkeling
(Angry Wrongdoer)

Verdrietige Rechtvaardige
(Woeful Righteous)

verdrietige Mislukkeling
(Woeful Wrongdoer)

Werkslaaf (Hard Worker)
Figuur 4
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- D e H elper

met als Spelletje "ik tracht je alleen maar te helpen" is dan op psychologisch niveau of een Slachtoffer of een Vervolger. Als hij overschakelt van
rol (sociaal) is het eerst naar Werkslaaf of naar één van de 2 verdrietigaards
(Rechtvaardige of Mislukkeling).

De geïrriteerde Rechtvaardige is op zijn best in het Spel "eindelijk heb ik je, ellendeling". Een Vervolger dus die in zijn diepste zelf wel
Slachtoffer zou willen zijn (sadomasochisme?).
De verdrietige Rechtvaardige: voorkeurspel: "is het niet vreselijk".
sociaal niveau: Slachtoffer, doch Vervolger op psychologisch niveau.
De geïrriteerde Mislukkeling: Slachtoffer doch op psychologisch niveau Vervolger met
als Spel "Kick me".
- De verdrietige Mislukkeling:

Slachtoffer op sociaal en psychologisch niveau. Was Vervolger in het verleden. Spel: "Poor me".

Bruikbaarheid van deze gegevens in de therapie
E. Schift stelt "wanneer iemand redefinities gebruikt signaleert hij duidelijk dat er iets aan
het gebeuren is dat zijn eigen referentiekader bedreigt. "Therapie is uiteraard ook een der·
gelijke bedreiging. Het komt er op aan te identificeren wat er eigenlijk bedreigd wordt.
Praktisch moet gelet worden op volgende aspecten:
1. Wanneer de patiënt tangentiële of blokkerende transacties gebruikt in het therapiewerk, wordt hij hiermede systematisch geconfronteerd.
Bv. patiënt antwoordt niet op de vraag maar brengt iets anders aan. Therapeut: je
hebt niet geantwoord op mijn vraag".
2. Bij dit confronteren schijnt de Ego-positie van waaruit de therapeut de confrontatie
aanbrengt van belang. Een V-bemerking gevolgd van een V-verklaring over de Egopositie van de therapeut die complementair is met de gecontamineerde of de uitqesloten Ego-positie van de patient lijkt het meest efficiënt te zijn.
Bv. Patient:
contaminatie, uitsluiting van K.
Therapeut: Ik geloof dat je nu dat doet (V) en ik voel er me ongemakkelijk mee
omdat
(V-verklaring over K)
3. Wanneer patient zeer sterk in O of in K zit, kan de therapeut dezelfde Ego-positie gewild innemen en er zo in lukken patient van Ego-positie te doen veranderen (bv. terug
naar V) doch gezien beiden dan in een competitieve relatie zitten is gevaar voor escalatie niet denkbeeldig. Soms is het dan nodig tijdelijk 0-positie in te nemen wanneer patient in K-positie is, doch de symbiotische vorm dreigt te ontstaan wanneer dit te lang
gehandhaafd wordt. Therapeutische feeling en een goed kunnen hanteren van eigen
Ego-posities is dus nodiq.
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4. Terwijl
ten -

men aan redefinities werkt dient men steeds oog te hebben voor de componenschaalverandering (G .)
miskenning (D.)
denkstoornissen

5. Passief gedrag dat hierbij aan bod komt wordt geconfronteerd volgens de vuistregel:
naar de patient toe de malaise terugspelen die hij bij u als therapeut veroorzaakt.
6. Soms is het nog het gemakkelijkst te komen tot de identificatie van de rollen die de
persoon speelt.
Eric Schiff zegt niet hoe dit precies gebeurt (intuïtie?).
Van daaruit kunnen de Spelposities bestudeerd worden, sociaal niveau en psychologisch
niveau. Therapeutisch werk over de rol die patient speelt leidt dan vrij rechtstreeks(?)
tot scriptanalyse.

LITERATUUR
1. SCHIFF, J.
2. SCHIFF, J.
3. MELLOR,
4. ME LLOR,

Cathexis Reader. Harper and Row, New York, 1975.
One hundred children generate a lot of T.A., in T.A. after Eric Berne, G.
Barnes, Harper 's College Press, I\Jew York 1977.
Ken and Eric SCHIFF. Redifinitions. Transactional Analysis Journal,
Vol. V, 1975, p. 303-311.
Ken and Eric SCHI FF. Discounting. Transactional Analysis Journal, Vol.
V, 1975, p. 295-302.
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SAMENVATTING
Redefiniëren is volgens Ken Mellor en Eric Schift een psychologisch mechanisme waardoor mensen, vertrekkend van hun intern referentiekader stimuli vervormen zodanig dat
deze passen in hun script. Zij doen dit om hun script te handhaven. Transakties en relaties
worden geredefinieerd en mensen zullen vanuit zes geredefinieerde rollen hun script verdedigen. De bruikbaarheid van deze begrippen in therapie wordt besproken.

SUMMARY
According to Ken Mellor and Eric Schift redefinitions are psychological mechanisms by
which people distort stimuli to make them fit their script. By doing this they only use
their internal frame of reference. The purpose of this is to maintain their script.
Transactions and relations can be subject to redefinition. People maintain their scripts by
playing one of six redefined roles which the authors describe. The use of these concepts
in therapy is discussed.

Jacques Titeca is als psychiater verbonden aan het Stuivenberg Ziekenhuis te Antwerpen
en is als psychotherapeut gevestigd te Mortsel. Hij is lid van het onderwijzend personeel
van de Universitaire Instelling Antwerpen (UJ.A.).
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de meer-stoelen-techniek
Edgar C. Stuntz, M.D. (*)

Bij de meer-stoelen-techniek "bezet" de patiënt beurtelings zijn Ouder, zijn Volwassene
en zijn Kind door steeds in de daarbij horende stoel te gaan zitten. (fig. 1.)
De therapeut zit tegenover de Volwassene-stoel en leert de
patiënt een gesprek te voeren tussen zijn 0, zijn Ven zijn K
en tevens om zijn Volwassene te gebruiken als waarnemer
van zijn Kind en zijn Ouder ("Ik zie dat je .... voelt; ik
merk dat je
veroordeelt"). Deze techniek kan gebruikt worden voor: 1. Structuuranalyse; 2. Decontaminatie;
3. Herbeslissingen; 4. "Parenting"; 5. Relatie-analyse.

Diagram drie-stoelentechniek
Figuur 1

STRUCTUURANALYSE
De patiënt maakt onderscheid tussen zijn eigen Ik-toestanden door voortdurend van stoel
te verwisselen zodat hij weet wanneer hij in zijn Kind zit ("Ik voel
, ik wil niet ... ,
ik ben boos"), wanneer in zijn Volwassene ("Ik zie
, ik kies
") en wanneer in
zijn Ouder (Je moet
, het is 0.K. om te
"). Het feitelijke verwisselen van
stoel helpt de Volwassene, zich van het veranderen van Ik-toestand bewust te zijn, doordat het hele lichaam betrokken wordt bij het luisteren naar de observaties van de therapeut.

DECONTAMINATIE
Decontaminatie houdt in het afscheiden van Aangepast Kind-gevoelens en Ouder-attitudes
van de Volwassene, terwijl de Volwassene bewust bij dit proces betrokken is. Dat doet
men door de patiënt te vragen telkens in de bijbehorende stoel te gaan zitten telkens als
hij een bepaalde Ik-toestand laat zien door zijn gedrag en woordkeuze. Ouder en Kind
worden bezet door middel van een dialoog die de patiënt met zichzelf voert, volgens de
1
Gestalt-therapie-methode( ). Daarna observeert de patiënt, zittend in de Volwassene-stoel,
de zojuist gevoerde dialoog en scheidt zijn meningen en gevoelens van de feiten ("Ik zie
dat jij, Kind, voelt .... ; Ik zie dat jij, Ouder, het Kind beveelt om .... "). De vijf-stoelen(*) Artikel uit Transactional Anal.J. 111: 2,April 1973. Vertaling: G. Hellinga.
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techniek (fig. 2) is nuttig, wanneer dubbele Ik-toestanden
geobserveerd moeten worden, zoals wanneer men het Aangepaste Kind en het Vrije Kind wil onderscheiden, of de
Zorgende Ouder en de negatieve Kritische Ouder(*). Er
kan bv. sprake zijn van een snel wisselen van boos Vrij kind
naar ineengezakt Aangepast Kind; of een Zorgende Ouderboodschap ("Jij bent O.K.") kan onmiddellijk gevolgd worden door een Kritische Ouderboodschap (", maar .... ").
De therapeut zit bij de stoelen van het Vrije Kind en de
Zorgende Ouder, die hij positief kan stroken, terwijl de
Volwassene bij de stoelen van de negatieve Kritische Ouder
en .het Aangepaste Kind zit, welke hij kan besluiten "eruit
te gooien".
Diagram vijf-stoelen techniek
Met de door Sel inger(2) beschreven dubbele persoon! ijk heid
fig. 2.
(waarbij een Gehoorzaam en een Wraakzuchtig Kind worden onderscheiden) kan op deze manier op gemakkelijke
wijze gewerkt worden. De patiënt kan snel onderscheid leren maken tussen de verschillende aspecten van zijn Aangepaste Kind, als hij steeds van Gehoorzame Kind-stoel naar
Wraakzuchtig Kind-stoel heen en weer gaat.
Decontaminatie vindt vaak plaats binnen de eerste paar minuten als de Volwassene de
verschil lende gedragingen van de Ik-toestanden leert onderscheiden. Het van tijd tot tijd
herhalen van deze techniek versterkt de grenzen van de Ik-toestanden waardoor contaminatie (besmetting) wordt bestreden. Soms blijft een patiënt in zijn Aangepaste Kind-stoel
vastzitten (bv. mokkend). De therapeut laat hem daar dan zitten ("Oh, hoe lang ..... ?");
vaak komt het Vrije Kind dan naar boven met een grijns, gegrinnik of een glinstering in
de ogen.
Deze procedure is géén toneelspel want, zoals een patiënt eens zei, "Ik verwissel veel te
snel van stoel om een gespeelde toestand te bedenken". Als iemand echt een Ik-toestand
"speelt", is het vaak Aangepast Kind-gedrag, hetgeen als zodanig herkend kan worden,
waarna de patiënt in de daarbij behorende stoel moet gaan zitten. Op zich ontmoedigt
zoiets al een neiging om er een toneelstuk van te maken.

HERBESLISSINGEN
Na de decontaminatie krijgt de patiënt, gezeten in de Vrije Kind-stoel, permissie om zich
vroegere gevoelens t.a.v. de Ouder bewust te worden en om zijn behoeften en wensen aan
zijn Ouder duidelijk te maken ("Ik ben boos, verdrietig, bang. Ik heb ... nodig; ik
wil .... "). Hem wordt gevraagd dit te doen ten aanzien van vroege jeugdherinneringen,
daarbij zijn gevoelens in de tegenwoordige tijd uitsprekend, als praatte hij direct met
"moeder" of "vader" in de Ouderstoel. Vaak leidt dit tot een forse ontlading van gevoelens die door "Voel niet", of "Voel niet wat je voelt"-injuncties(3) waren geblokkeerd geweest. Vaak leidt dit tot (inzicht in) de oorsprong van vroege niet-0.K.-besluiten. De
(*) De schrijver gebruikt de term Prejudiced Parent: Bevooroordeelde Ouder. Deze weinig gangbare
term heb ik vervangen door negatieve Kritische Ouder, omdat het verwarrend kan iijn als elke
schrijver zijn eigen termen gaat gebruiken. De Bevooroordeelde Ouder komt niet geheel overeen
met de Kritische Ouder want in de K.O. zitten ook positieve aspecten ("Jij moet goed voor jezelf
zorgen'' bijv.) (noot van de vertaler)

therapeut kan dan vragen: "Wat wil je nu?" Het Vrije Kind laat dan horen wat het wenst,
hetgeen een nieuw besluit kan inhouden(*). De patiënt wordt dan uitgenodigd om in de
Volwassenestoel te gaan zitten en krijgt Volwassene-informatie betreffende het maken
van nieuwe Besluiten die kunnen leiden tot bevrediging van de behoeften van het Kind.
Als de Volwassene ziet hoe het Kind lijdt onder het oude besluit en onder de oude
Ouderboodschappen, kan hij de nieuwe O.K.-besluiten nemen.

PAR ENTING(**)
Na de redicisie geeft de therapeut aan de in de Volwassene-stoel gezeten patiënt informatie over het weggooien van de oude Ouderprogrammeringen (door ze van hun kracht
te ontdoen) en over het inspreken van nieuwe krachtige Ouderboodschappen in de
"bandrecorder" in zijn Ouder, en dit alles onder beheer van zijn Volwassene. Het mogelijke belang van de nieuwe Ouderbandjes wordt afgechecked bij het Kind ("Dat is wat ik
wil!") en wordt grondig door de gedecontamineerde Volwassene bekeken ("Dat is zinvol;
dat klopt"). Het parentingcontract wordt tussen de therapeut en de patiënt in de Volwassene-stoel gesloten. De therapeut zegt tegen de Volwassene: "Je kunt er voor kiezen
om in je Zorgende Ouder te gaan zitten en nieuwe boodschappen aan je Kind te geven".
De patiënt gaat dan in zijn Zorgende Ouder-stoel zitten, bezet een nieuwe Z.O. en geeft
nieuwe boodschappen aan zijn Kind op een krachtige, beschermende wijze. Het resultaat
wordt gecontroleerd met de patiënt in de V.K.-stoel ("Heeft dat je overtuigd?"), en vaak
is het resultaat vreugde, geloof, opluchting, het gevoel dat de K.O. gekrompen is.
Vaak zijn de eerste pogingen van de patiënt om een nieuwe Z.O. te bezetten aarzelend en
krachteloos ("Doe ik het zo goed?"). Dat komt door het bestaan van meervoudige OuderAangepaste Kind-1 ktoestanden (6) (7) (8) en van Ouderboodschappen met dubbele bodem
("Je bent O.K. als .... "). In dit soort situaties kan men drie dingen doen:
1. Verder verhelderen en decontamineren van de Ik-toestanden. De therapeut vraagt de
patiënt die in de Ouderstoel zit: "Hoe zou jij er voor kunnen zorgen dat je Kind je
gelooft?" Bovendien vraagt hij de patiënt in de Kindstoel: "Wat heb je nodig om je
Ouder te kunnen geloven? Vertel het hem maar!"
2. Een andere mogelijkheid: de therapeut vraagt de patiënt zich met iemand te identificeren die als Z.O. kan dienen. Dat moet iemand anders dan zijn, eigen vader of moeder
zijn, iemand die hij zich als zorgend ten aanzien van hemzelf herinnert (bv. de Akela
van de padvinderij).
3. Ook kan men de patiënt tonen hoe hij zijn Z.O. kan bezetten door hem de groep te
laten rondgaan om zich te laten stroken door de Z.O. van de groepsleden met de boodschappen die hij nodig heeft en wil hebben(9 ).
Het parenting-contract bij de meer-stoelen-techniek impliceert dat de patiënt verantwoordelijk is voor zijn eigen besluiten en handelingen bij het vervangen van zijn negatieve K.O.
door een Z.O" Alie drie de P's (Perrnlssle, Potency, d.w.z. kracht, en Protectie) worden
(*I

Eigenlijk staat er: "The natura! Child pours out what he wants in a new decision". Dat is te absolutistisch gesteld om geloofwaardig te zijn en bovendien klopt die zin grammaticaal. (vert.)
(••)Een onvertaalbare term waarmee bedoeld wordt het proces waarbij men iemand helpt om oude
destructieve Ouder-inhouden te vervangen door constructieve. (vert.)

15

door de therapeut en de patiënt samen gebruikt. Er is sprake van Permissie om te veranderen; Kracht wordt door de Volwassene en de Ouder van de therapeut en de patiënt aan
de dag gelegd op een energieke en beknopte wijze; Protectie wordt geboden door het feit
dat oude Ouderbandjes onmiddellijk door nieuwe Ouderbandjes worden vervangen ("Jij
kunt een betere Z.O. voor jouw Kind zijn dan je eigen ouders voor je waren").
De groep kan betrokken worden bij de meer-stoelen-techniek. Een gemodificeerde vorm
van "script-rehearsal( 1 0) kan bv. worden toegepast: twee groepsleden staan achter de

Ouder-stoel als resp. Z.O. en K.O. en zij verwoorden de corresponderende boodschappen
en gevoelens. Hetzelfde doen twee andere groepsleden achter de Kind-stoel als resp. A.K.
en V.K. De patiënt zit in de Volwassene-stoel en kan er voor kiezen de rackets en de injuncties "af te laten gaan" door A.K. en K.O. van het "toneel" weg te sturen waarna hij
zelf een besluit voor nieuw parenting kan nemen. Andere groepsleden worden gevraagd
de Ik-toestanden van de patiënt te observeren en aan te geven wanneer hij in de verkeerde
stoel zit. De groepsleden zitten heel dicht bij het "toneel", om beter te kunnen observeren en om de patiënt te kunnen stroken.
Een therapeut kan van alle bovenbeschreven technieken van de "stoelendans" gebruik
maken voor het binnen een uur doorwerken van de specifieke problemen van de patiënt.
Als de therapeutische muziek stopt hebben de negatieve K.O. en het A.K. niet langer
stoelen om op te zitten en de patiënt is de baas over zijn Z.O., zijn V. en zijn V.K. "Het
hebben van een Zorgende Ouder geeft mij zelfvertrouwen."

RELATIE-ANALYSE
Bij partnerrelatietherapie en relatie-analyse(1 1) worden zes stoelen gebruikt, voor de 0.,
de V. en het K. van ieder der twee partners, en met een stoel voor de therapeut aan de
kant van de twee Kind-stoelen (fig. 3). Deze opstelling maakt een direct onderzoek van de
aard van hun transacties mogelijk.

Diagram relatie analyse
fig. 3
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SAMENVATTING
Door voor elke Ik-toestand een aparte stoel op te stellen kan men een patiënt helpen bij
structuuranalyse, decontaminatie, herbeslissingen, parenting en relatie-analyse. Dit artikel
beschrijft enkele aspecten van deze techniek.

SUMMARY
This paper, "Multiple Chairs Technique" by E.C. Stuntz, M.D., is translated in Dutch.
The author describes the way in which one can work with the patient by means of three
or five chairs which represent the Ego-states. The use of this technique in the process of
structural analysis, decontamination, redecisions, parenting and relationship-analysis is
discussed.
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therapeutische kontrakten
Erik Vanhooren

Een behandeling van welke aard ook is een doelgerichte aktiviteit: zowel de therapeut als
de kliënt hebben een idee van wat betracht wordt in de therapie. Er is echter een zeer
grote verscheidenheid binnen de vele psychotherapieën i.v.m. de duidelijkheid van dit
doel. Soms bevat het voor de therapeut en/of de kliënt een waaier van mogelijkheden (en
onmogelijkheden) en onuitgesproken bijbedoelingen; of hebben de therapeut en de kliënt
geen idee van de al of niet gelijklopendheid van hun respektievelijke doel.
Anderzijds kan het doel specifiek omschreven zijn en voor beide éénduidig te begrijpen.
Dit kan samengaan met het afsluiten van een kontrakt. Zo worden kontrakten o.a. gebruikt binnen het maatschappelijk groepswerk (Shaffer en Gal insky, 1976); bepaalde
sensitivitytrainingen (Egan gaat uitgebreid in op de verschillende faktoren van de tussenpersoonlijke groeigroep op basis van een kontrakt); de gedragstherapie (Orlemans, 1978).
Vanuit de T.A., die per definitie een kontraktuele therapie is, werd dit verder uitgewerkt.
De T .A. stelt dat een kontrakt in essentie een bilaterale overeenkomst is tussen de kliënt
en de therapeut (James, 1977). Vooraleer de verschil lende kenmerken van een T .A.kontrakt te bespreken, kijken we even naar een aantal soorten van kontrakten.
1. T .A. en kontrakten: een terreinverkenning

Wanneer de therapeut werkt binnen een organisatie (bv. een psychiatrische instelling; een
bedrijf; een school; .... ) heeft hij een verantwoordelijkheid én naar de organisatie én
naar de kliënten. Vandaar dat Berne (1966) voorstelt zowel een kontrakt met de organisatie ("Organisational contract") als met de kliënt te maken. Hij vermeldt de administratieve, professionele en psychologische aspekten van het organisatorisch kontrakt. Ook
Jongeward en Blakeney ( 1979) leggen de nadruk erop dat kontrakten met de organisatie
klare en specifieke begrippen van de doelstellingen, verwachtingen, methoden en kosten
bevatten.
Naast de organisatorische kontrakten, zijn er de kontrakten tussen de therapeut en de
kliënt of wat ik versta onder de therapeutische kontrakten. Ook hier vinden we volgens
Berne (1966) dezelfde aspekten als bij de organisatorische kontrakten. Het administratief
aspekt bevat de praktische voorwaarden van de therapeutische situatie, het professioneel
aspekt de mogelijkheden en beperkingen van de therapie en het psychologisch aspekt de
wederzijdse verplichtingen en doelstellingen van de therapie.
Een derde soort zijn de groepskontrakten, die worden afgesloten tussen het individu en de
groep. Ze bevatten de afspraken die de kliënt maakt met de andere groepsleden en kunnen bv. in verband staan met: persoonlijke zaken van de groepsleden worden als eigendom
van de groep beschouwd; men pleegt geen geweld tegenover elkaar; de groepsleden maken
met elkaar de afspraak konfrontaties te geven en te ontvangen in verband met miskenningen en passief gedrag; .....
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De doelstellingen van een T.A. kontrakt hoeven gelijklopend te zijn met de doelstellingen
van de T.A., nl. het bereiken van (een grotere) autonomie waarbij bewustzijn, spontaneïteit en intimiteit de kern uitmaken. In die zin zijn er duidelijke gradaties waar te nemen
binnen therapeutische kontrakten. Zo zullen sociale aanpassingskontrakten (1) veel minder tot autonomie leiden dan de autonomiekontrakten (2). Sociale aanpassingskontrakten
(James, 1977) houden gedragsverandering in, zonder dat ze resulteren in scriptverandering. Anderzijds houdt een autonomiekontrakt (James, 1977) wel scriptverandering in,
waarbij herbesl issingen ( redecisies) gemaakt worden.

2. Het therapeutisch kontrakt: van start tot aankomst
Bij het therapeutisch kontrakt zijn er verschillende fasen te onderscheiden die elk dienen
te beantwoorden aan specifieke faktoren wil de behandeling met succes plaatshebben. Gezien iedere fase zijn doel en nut heeft, worden ze gerespekteerd.
1 k onderscheid vier fasen: de probleemomschrijving; het opstellen van het kontrakt; de
uitvoering ervan en de beeindiging.

2.1. Eerste fase: de probleemomschrijving
Vooraleer een kontrakt wordt opgesteld, zijn er een aantal kontakten tussen de therapeut
en de kliënt. Van primair belang staat hier de opbouw van een therapeutische relatie. Het
is tevens een voorwaarde om de volgende fasen efficiënt te doen verlopen. In die zin lijkt
het me weinig opportuun om reeds op het einde van een eerste gesprek een uitgewerkt
kontrakt af te sluiten. Een relatie therapeut-kliënt is een groeiproces dat beiden moeten
eerbiedigen. Belangrijk is hierbij dat zowel de therapeut als de kliënt het gevoel hebben
echt begrepen te worden.
Daarnaast ziet M. James ( 1977) ook de motivatie, de informatie en het afbakenen van het
doel van de behandeling als belangrijke komponenten van deze fase.
"Motivatie" betekent dat de kliënt bereid is en het voor zichzelf noodzakelijk vindt een
behandeling te starten. Bij een "gedwongen" behandeling bv. hoeft dan ook een motivatieproces bewerkstelligd te worden.
Anderzijds is het van evengroot belang dat de therapeut gemotiveerd is de behandeling
aan te vatten.
1 n deze fase geeft de therapeut informatie over zijn manier van werken. Een uiteenzetting
van de basisbegrippen van T.A. is hier noodzakelijk. Een schriftelijke tekst met mondeling
een kontretisatie en verduidelijking lijkt me het meest aangewezen.
Tevens ligt het aan de kliënt de nodige informatie over zichzelf mee te delen, zoals de
direkte aanleiding en gebeurtenissen die geleid hebben tot de vraag naar behandeling.
De probleemomschrijving (of afbakening van het doel van de behandeling) is ongetwijfeld
een essentiële voorwaarde om tot een kontrakt te komen. Algemene doelstellingen zoals
bv. ik ga mijn karakter veranderen op alle gebied, ik ga een ander mens worden, ik zal op
een volwassen manier door het leven gaan, .... hoeven dan ook verder geëxploreerd en
gekonkretiseerd te worden.
( 1) "social con trol contract"; "soft" kontrak t; "intermediate" kontrakt
(2) "autonornv contract"; "hard" kontrakt; "major" kontrakt
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Holloway (In: Barnes, 1977) zegt dat het uiterst belangrijk is dat men zich toespitst op
doelstellingen die door de kliënt gewild en gekozen worden. De therapeuten die zelf doelstellingen vooropstellen voor hun kliënten, zullen uiteindelijk ontgoocheld worden.
Het scherp omlijnen van het probleem is voor sommigen een zware opgave. Soms gebeurt
het zelfs dat een kliënt er niet toe komt. In dat geval kan het om een psychologisch Spel
gaan. De therapeut hoeft hier dan ook zeerr attent voor te zijn. Het niet tot een duidelijke
probleemomschrijving komen is een reden om nog niet met een kontraktuele behandeling
van start te gaan.

2.2. Tweede fase: opstellen van het kontrakt
Eens het voor de beide partijen duidelijk is voor welke problemen de kliënt een oplossing
wil' tijdens de behandeling, kan overgegaan worden tot het opstellen van het therapeutisch
kontrakt.
Het is aan de therapeut er over te waken dat het gaat om een authentiek behandelingskontrakt en pseudokontrakten af te weren. 1 n dat verband schrijft J. Dusay ( 1 n: Barnes,
1977): "Een pseudokontrakt kan steeds opnieuw gemaakt worden .... bv. een persoon
die zeer kwaad en vijandig is en die een kontrakt wenst aan te nemen met de therapeut
om agressiever te worden tegenover anderen. Uiteraard zou dit een slecht gekozen kontrakt zijn, omdat deze persoon reeds een goed ontwikkelde K.O. heeft die hem zou beschermen zowel in straatgevechten als in groepskonfrontaties. Een goed gekozen authentiek kontrakt zou voor hem één kunnen zijn welke "iets anders doen" beklemtoont, zoals
het efficiënter maken van de zwakkere delen van zijn persoonlijkheid: zijn Z.O., V.K. of
mogelijk zijn V., afhankelijk van wat hij zelf wil ..... ",
Wil een kontrakt echt therapeutisch zijn dan hoeft het aan een aantal voorwaarden te
voldoen. Steiner en Cassidy ( 1969) en Steiner ( 1971 · 1976) wijzen erop dat therapeupeutische kontrakten onderhevig zijn aan de 4 basiselementen van wettelijke kontrakten
nl. "mutual consent; val id consideration; competency; lawful object".

Wederzijdse overeenstemming houdt een vraag, een aanbod en een acceptatie van therapie
in.
De vraag hoeft uit te gaan van de kliënt en een authentiek behandelingsplan in te houden.
Vanuit de probleemomschrijving formuleert men nu welk gedrag de kliënt in de toekomst
zichzelf zal eigen maken. Dit houdt in zich een positieve formulering in.
Vb. a. - probleem: de relatie met mijn partner is helemaal spaak gelopen. Hij is zo ontzettend jaloers dat het voor mij niet langer leefbaar is met hem, alhoewel ik hem eigenlijk niet wil verliezen.
De posrtieve formulering van haar behandelingsdoel kan bv. zijn: "Ik zorg
ervoor dat ik te vertrouwen ben".
b. - probleem: ik heb het zo druk met mijn huishouden en de kinderen, .... dat
ik geregeld overspannen ben en niets meer kan verdragen.
positieve formulering van haar behandelingsdoel kan zijn: "Het is O.K. dat ik
tijd neem voor mezelf".
c. - probleem: ik ben veel te agressief tegenover de mensen van mijn onmiddellijke
omgeving.
positieve formulering: "Ik zeg mijn mening op een kalme manier".
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Voor sommigen is het een moeilijke opgave aan te geven welk gedrag ze in de plaats van
hun oud gedrag zullen stellen.
De meeste auteurs waaronder Steiner ( 1969); James en Jongeward ( 1975); Kouwen hoven
(1977); e.a. wijzen erop dat deze formulering specifiek, duidelijk en waarneembaar moet
zijn. De waarneembaarheid (en meetbaarheid) is o.a. nuttig in de relationele kontekst en
in funktie van de evaluatie.
Vb. Kliënt: Ik ontvlucht de werkelijkheid door me op te sluiten in mijn eigen fantasiewereld. Eigenlijk voel ik me daar niet goed bij en zou ik dat willen veranderen.
Therap.: Hoe is dat vluchten in je eigen fantasie waarneembaar voor de anderen?
Kliënt: .... Dan ga ik me afzonderen op mijn kamer .... en als ik met andere
mensen samen ben, dan zeg ik niets. Ik weet dan niet (goed) waarover er gepraat wordt en dan heb ik schrik iets te zeggen dat naast het onderwerp is.
Van hieruit kwam de kliënt tot de volgende doelstelling voor de groepsgesprekken:
"Tijdens de groepssessie geef ik minstens vijf maal feedback over wat er gezegd
wordt".
"In het aanbod zijn vooral van belang de manier waarop en de methode waarmee de
therapeut werkt (cfr. nfo-fase 1): het doel dat hij haalbaar acht, de procedure die hij
denkt te volgen, de tijd die nodig zal zijn om het doel te bereiken en de voorwaarden
waaronder hij zijn aanbod wil laten gelden (bv. tijd, plaats, financieel)." ( Kouwenhoven,
1977) Dit gebeurt in een voor de kliënt begrijpelijke taal en vakjargon wordt dan ook ten
alle prijze vermeden. Als iemand een onvoldoende begrip van het aanbod heeft, kan men
voorstellen een kortdurend kontrakt af te sluiten, zodat hij met de werkwijze voeling kan
krijgen.
Mogelijke voorwaarden van de therape
n zijn:
Om een groepsbehandeling binnen een opnamesituatie doeltreffend en waardevol te laten
verlopen vraag ik jouw akkoord i.v.m. de volgende afspraken:
ik (= de kliënt) ga akkoord met het reglement van inwendige orde van deze instelling;
ik verbind mij ertoe aan alle aktiviteiten van de groep deel te nemen en de uren ervan
te respekteren. Ik heb enkel het recht aan één of meerdere aktiviteiten niet deel te
nemen nadat ik hiervoor de toelating van iemand van de staf verkregen heb;
ik verlaat de instelling niet zonder samenspraak met iemand van de staf. Tijdens het
weekend heb ik het recht één dag (9u · 21u) de instelling te verlaten;
ik ben op de hoogte van de bezoekregeling en ik ontvang geen bezoek tijdens de
aktiviteiten;
tijdens mijn verblijf in de groep zal ik geen alkohol of andere drugs gebruiken.

De acceptatie tot therapie betekent voor de therapeut dat hij wil ingaan op de betreffende
hulpvraag en zich kan verenigen met het overeengekomen doel. Voor de kliënt betekent
dit dat deze akkoord gaat met de gestelde werkwijze en de voorwaarden ( Kouwenhoven,
1977). Met andere woorden: het doel wordt door beiden als realistisch en haalbaar
geacht.
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De valiede tegenprestatie verwijst naar een ak tieve inbreng én van de therapeut én van de
kliënt; een geven en teruggeven. De tegenprestaties worden tevoren overeengekomen en
opgenomen in het kontrakt. Verder schrijft Kouwenhoven ( 1977) dat de belangrijkste
tegenprestaties zijn dat beiden zich aan het kontrakt houden, dat zij hun energie op een
positieve wijze gebruiken, op de afgesproken tijd en plaats aanwezig zijn en zich aan de
huis- en/of groepsregels houden. Een specifieke tegenprestatie van de kliënt is dat hij
direkt of indirekt betaalt. Specifieke tegenprestaties van de therapeut zijn protektie,
potentie en permissie.

Kompetentie: Steiner (1969) vermeldt drie groepen van kliënten die inkompetent zijn:
minderjarigen, geïntoxikeerde personen en een derde kategorie bestaande uit akute
psychotici en mentaa I gehandicapten.
Naar mijn mening kan iemand een kontrakt afsluiten wanneer hij in staat is zijn Volwassene in te schakelen en de konsekwenties van zijn beslissing te overzien. In die zin meen ik
dat heel wat minderjarigen in aanmerking komen voor een kontraktuele therapie. De direkte familieleden (bv. de ouders) betrekken in de behandeling en met hen eventueel een
kontrakt afsluiten kan wenselijk zijn, doch is volgens mij niet noodzakelijk.
Het is opvallend dat Steiner enkel spreekt over mogelijke inkompetenties bij de kliënt, alhoewel ook de therapeut kompetent hoeft te zijn. Dit betekent onder andere dat de
kliënt gelooft in de kundigheid van de therapeut enerzijds en dat deze laatste de nodige
bekwaamheden heeft anderzijds. Kouwenhoven (1977) zegt dat dit laatste impliceert dat
hij in staat is voldoende potentie, protektie en permissie te bieden, dat hij vakbekwaam is,
in teamverband werkt en door het team in staat wordt geacht op de betreffende hulpvraag
in te gaan.
Het wettelijk aspekt impliceert dat de therapeutische situatie niet mag indruisen tegen de
wet, de openbare orde, de zedelijkheid op de moraal. In zo'n situatie kan men bv. de
kliënt doorverwijzen naar een ander therapeut.
Naast deze vier basiselementen van een therapeutisch kontrakt is het tevens noodzakelijk
de volgende aspekten voor ogen te houden. Een kontrakt is niet zomaar een afspraak of
een belofte zoals we die dagelijks maken. Het sluit namelijk vrijblijvendheid uit bij de
therapeut en de kliënt en is bindend voor beiden. Dit betekent dat er ook vermeld wordt
wat er gebeurt als één van beide partijen zich niet aan de afspraak houdt. Het is opvallend
hoe weinig auteurs aandacht besteden aan deze sankties bij het overtreden van het kontrakt. De sankties die de therapeut kan nemen, hebben naast een beschermend, primair
een therapeutische bedoeling. "Ze moeten duidelijk omschreven worden en liefst variëren
in intensiteit, zodat de kliënt zonder onmiddellijke ernstige konsequenties de geloofwaardigheid van de therapeut aan den lijve kan ervaren" aldus Brinkman (In: Orlemans, 1978).
Aan de hand van het voorbeeld dat ik gegeven heb in verband met "mogelijke voorwaarden van de therapeut", kunnen de sankties als volgt omschreven worden:
Ik

(= de kliënt) heb één overtreding telkens als ik:
het reglement van inwendige orde niet naleef;
een groepsaktiviteit niet bijwoon;
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- de instelling verlaat, zonder samenspraak met een staflid;
Ik heb een dubbele overtreding wanneer ik alkohol of drugs gebruikt heb.
Bij twee overtredingen in één week verlies ik mijn weekendrecht.
Bij vijf overtredingen in één week verlaat ik de groep. In dit geval krijg ik nog één
kans om de groepsbehandeling te hervatten.
Kouwenberg (1977) beschouwt als mogelijke sankties ook: de konfrontatie met het feit
dat de ander zich niet aan het kontrak t houdt (met een verscheidenheid aan gradaties); de
therapeut kan tijdelijk weigeren energie in het veranderingsproces te steken (bv. bij sabotage of negatie van zijn energie door de k liënt of bij passiviteit van hem/haar); verantwoordelijkheid opnemen voor aangerichte schade (fysisch, emotioneel, materieel). In het
ergste geval kan de tegenpartij het kontrakt nietig verklaren en stopt de behandeling. In
de realiteit is het ook zo dat de therapeut over meer sanktiemogelijkheden beschikt dan
de kliënt bv. bij een ambulante behandeling het recht heeft bij ernstige nalatigheid van de
therapeut hem minder of niet te betalen.
Bij het formuleren van het doel dat de kliënt wenst te bereiken, is het nuttig dit kort en
bondig te doen. De k I iënt neemt de beslissing een ander gedrag aan te leren. Dit betekent

dat een kontrakt opgesteld wordt door de V. van de kliënt en de therapeut en als dusdanig weergegeven wordt. Woorden die doorgaans van de 0. of het K. afkomstig zijn (zoals:
ik moet, ik wil, ik zou graag, .... ) worden vermeden. Dat een kontrakt wordt afgesloten
door de V. betekent niet dat de andere egoposities er niets mee te maken hebben. "Het is
belangrijk dat onze V. denkt dat het kontrakt zinvol is. Het betekent ook dat het kontrakt moet beroep doen op en lopen over het V.K. in ons beiden. Dit is in het bijzonder
zo voor de kliënt.
Indien het V.K. van de kliënt tegen het kontrakt is, zal ze haar energie om te veranderen
niet gebruiken .... Een sterke aanwijzing dat zijn kontrakt ook vanuit het V.K. komt, is
dat het niet alleen zinvol is voor mijn V. maar het ook O.K. aanvoelt voor mijn V.K. Indien dit niet zo is, heb ik ondervonden dat de kliënt doorgaans in zijn A.K. is ..... ",
aldus Woollams (In: Barnes, 1977).
Het Kind in ons levert dus een belangrijke hoeveelheid energie en motivatie nodig voor de
verandering. In die zin lijkt het mij aangewezen dat de kliënt een paar maal luidop zijn
kontraktpunt zegt, en nagaat hoe dit voor hem aanvoelt.
Het is ook nuttig als de beschermende en de permissieve Ouder meewerken. De Ouder van
de therapeut geeft vooral protektie en permissie en zijn Kind het nodige enthousiasme.
Een echt therapeutisch kontrakt wordt dus nooit vanuit de drama-driehoek opgesteld!
Een kontrakt wordt ondubbelzinnig opgesteld en bevat geen achterdeurtjes. Kouwenhoven (1977) spreekt over con's: bv. woorden als een beetje, proberen, mijn best doen, beloven, het gevoel hebben dat, nadenken over, meer, minder, .... Het zijn woorden die
heel wat sabotagemogelijkheden en onduidelijkheden bevatten.
Tenslotte wordt het kontrakt schriftelijk opgesteld en zowel door de kliënt als de therapeut ondertekend. Eventueel kunnen de andere groepsleden mede ondertekenen en hun
akkoord en medewerking geven over en ter realisering van dit kontrakt.
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2.3. Derde fase: de uitvoering van het kontrakt

Eens het kontrakt opgesteld is, komt de aktieve uitvoering en volbrenging ervan. Dit
wordt (meestal) geëxploreerd in de groepstherapie. Het is dan ook evident dat de groepsleden elkaars kontrakt kennen. Wanneer de kliënt meerdere kontraktpunten heeft, is het
raadzaam met één tegelijk te werken. Men start dan het best met deze die gemakkelijker
te behalen zijn. Dit heeft het voordeel dat de kliënt een positieve bekrachtiging ervaart.
Het kontrakt is een dynamisch gegeven. Het kan dan ook in de loop van de behandeling
aan wijziging onderhevig zijn (cfr. Berne, 1966; M. James, 1977). Dit gebeurt pas indien
hiervoor grondige redenen zijn. De elementen van fase twee worden ook hier in acht genomen.
Werken aan het kontrakt kan door de kliënt gelijktijdig gebeuren op twee verschillende
terreinen: in de groep en buiten de groep.
In de groep: er bestaat een gans arsenaal van technieken, werkwijzen en invalshoeken.
Hierop ingaan ligt buiten het bestek van dit onderwerp. Laten we echter een paar konkrete mogelijkheden bekijken die van kontraktuele aard zijn.
a. Het mini-kontrakt: (zie o.a. Gellert en Wilson, 1978).

Het is een kontrakt dat met de kliënt wordt afgesloten, een zeer specifiek doel vooropsteld (als onderdeel van het eigenlijke kontrakt), tijdens de groepssessie (onmiddellijk)
uitgevoerd kan worden en relatief weinig tijd in beslag neemt (5 tot 15 minuten, bij
voorkeur vooraf overeengekomen). Dit werk van de kliënt kan zowel naar de totale
groep gaan (bv. iemand heeft het moeilijk om positieve strokes te geven; hij gaat naar
ieder lid van de groep en geeft hem/haar één positieve stroke); naar één of meerdere
leden van de groep (bv. iemand "verkoopt" aan sommigen zijn "twijfels") of naar
zichzelf (bv. binnen 5 minuten heb ik een besluit genomen i.v.m
). Het voordeel
hiervan is o.a. dat zijn kans op slagen groot is en hij van de groep verschillende positieve strokes ontvangt.
b. Het probleemoplossingsformulier ( Kouwenhoven, 1977)

Enerzijds bestaat het uit een inventarisatie van kliënt's probleem; het doel dat hij stelt
per probleem en de wijze waarop hij denkt dat doel te bereiken. Dit wordt in weekprogramma's verder geëxploreerd en geëvalueerd. Op deze manier bekomt men een
aktieve en een doelgerichte inzet bij de behandeling. Tevens schept het heel wat perspektieven voor de te volgen weg door de kliënt en bekomt hij een reële verantwoordelijkheid in zijn eigen veranderingsproces.
c. De therapeutische dubbele binding

Gellert en Wil som ( 1978) zeggen dat de therapeutische dubbele binding het tegenovergestelde is van de dubbele binding in het script. Zij spreken van een dubbele binding in
het script wanneer de kliënt tegengestelde boodschappen ontving van zijn ouders,
m.a.g. wat hij ook deed als kind, hij voelde zich mislukt. Zo iemand kan bv. het Spel
"Stupid" spelen. Dit kan hij ook verder spelen met zijn kontrakt, nl. door niet te
slagen. Een mogelijkheid bestaat dan om een opdracht te geven die tegengesteld is aan
het kontrakt. Dit is de therapeutische dubbele binding. Het resultaat hiervan is dat de
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kliënt steeds succes voelt, ofwel slaagt hij in de opdracht ofwel lukt hij in zijn kontrakt. Hij hoeft zich dus niet mislukt ("Stupid") te voelen.
Vb. Iemand heeft als dubbele binding in zijn script:
kom op voor je mening - hou je mond!
Zijn kontrakt: Ik zeg mijn mening.
Slaagt de kliënt er niet in, dan kan men voor één of meerdere sessies een therapeutische dubbele binding inlassen, door een opdracht te geven in de zin van: "Het is
O.K. als je niets zegt". Het voordeel is dat de kliënt zich niet mislukt voelt, en vanuit een positiever gevoel verder werkt aan zijn kontrakt.
Ook buiten de groepssessies is het aan te raden dat iemand kontraktueel werk verricht.

Dit kan gebeuren op eigen initiatief of op initiatief van de therapeut en/of de groep, bv.
via bepaalde minikontrakten; huiswerk; de kontraktfiche ( Moiso, 1977);
.
2.4. Vierde fase: beëindiging van het kontrakt
Het meest gunstige bij het beëindigen van de therapie is dat de diverse partijen het kontrakt als gerealiseerd beschouwen. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat de kliënt de behandeling als afgesloten beschouwt of dat hij een ander kontrakt afsluit.
Het kontrakt kan ook verbroken worden en de behandeling stopgezet worden zonder dat
het doel gerealiseerd is. Deze beslissing kan genomen worden in samenspraak met zowel
de therapeut als de kliënt of kan unilateraal beslist worden door één van beiden. Het niet
realiseren van het kontrakt kan te wijten zijn aan het feit dat: beiden een onhaalbaar
kontrakt met elkaar hebben afgesloten; de therapeut op inadekwate wijze de therapie
heeft verricht; de kliënt gekozen heeft voor een status quo in plaats van verandering of
verbetering (Kouwenhoven, 1977).
Naarmate de uitvoering van het kontrakt (fase 3) beantwoordt aan de inhoud ervan (fase
2), is de kans op slagen groter.
3. Als besluit, of wat voor velen het begin is:
"Ik ben O.K. jij bent O.K." is de basispositie die ingenomen wordt bij het opstellen en
realiseren van het kontrakt. De zieke patiënt, die wellicht grotendeels onverantwoordelijk kan zijn voor zijn ziekte, wordt in een kontraktuele therapie een kliënt die verantwoordelijkheid opneemt voor wat hij in de toekomst met zichzelf doet. Een authentiek
kontrakt opent de weg naar autonomie .....
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SAMENVATTING
Een behandeling waarin de therapeut en de kliënt beiden hun akkoord gegeven hebben
over het doel van deze behandeling en de wijze waarop het zal bereikt worden, kan het
best samen gaan met een schriftelijk therapeutisch kontrak t. Het opbouwen van een therapeutische relatie is hierbij het vertrekpunt. Is het probleem duidelijk omschreven dan
gaat men over tot het opstellen van het eigenlijke kontrakt. Dit wordt op een begrijpelijke
en ondubbelzinnige wijze geformuleerd en is voor de beide partijen bindend. Dit impliceert dat ook de sankties vermeld worden bij het niet naleven ervan. De uitvoering van het
kontrakt gebeurt voornamelijk tijdens de sessies en kan samengaan met het geven van
huiswerk. Is het kontrakt verwezenlijkt dan wordt de behandeling stopgezet of wordt een
nieuw kontrakt afgesloten.
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SUMMARY
A treatment in which the therapist and the client both gave their agreement about the
goal of this treatment and the way in which it will be achieved, can preferably go together
with a written therapeutic contract.
At the beginning, the most important point is a therapeutic relation. Once the problem is
clearly defined one passes on drawing up the real contract. This happens in an understandable and unambiguous manner and is binding for both parties. lt means that there are
also sanctions when one of them does not fulfill the contract. Working on the contract
mainly happens during the sessions and can be combined with homework. lf the contract
is realized the treatment will be finished or another contract may drawn up.

Erik Vanhooren werkt in de kliniek "De Pelgrim" te Scheldewindeke (een ontwenningscentrum voor alkoholisten en andere druggebruikers). Hij is er part-time werkzaam binnen
de psychologische dienst (psycho-diagnostiek) en part-time als begeleider van een groepsbehandeling.
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waarom op weg naar een
vernieuwd onderwijs niet
de t.a. genomen?
Wim Geudens
Eerst even "Hallo" zeggen

.

Ik ben Wim Geudens, leraar Nederlands aan de Stedelijke Middelbare Normaalschool te
Antwerpen en in die functie ben ik mee verantwoordelijk voor de opleiding van leerkrachten voor het Vernieuwd Secundair Onderwijs. Sinds '56 zwerf ik in het stedelijk
onderwijs rond. 1 k heb lesgegeven in het Lager Onderwijs in een volksbuurt van de Sinjorenstad, gaf enkele jaren moraal aan leerlingen van het Lager Middelbaar Onderwijs
(leeftijd: 13 à 15 jaar). Dan weer Nederlands aan studenten van het Hoger Middelbaar
Onderwijs; strooide mijn wijsheid uit in de Stedelijke Normaalschool voor onderwijzers en
onderwijzeressen en belandde tenslotte op de plaats die ik in mijn openingszin aankondigde. Toevallige of pecuniaire omstandigheden brachten mij ertoe ervaringen op te doen
in: Stedelijke Avondscholen, Provinciaal Verkorte Beroepsopleiding, Gemeentelijke Beroepscholen en de Stedelijke Bibliotheekschool.
Nu zeg ik wat ik moet zeggen nadat ik "Hallo" heb gezegd

.

De invoering van het Vernieuwd Secundair Onderwijs in 1970 was geen "Hocus pocus"
van een stel amateurs die het toevallig eens goed meenden met het onderwijs. Het was het
resultaat van een zeer degelijk nationaal en internationaal onderzoek naar de tekortkorninoen van een onderwijs in een bestaande en snel evoluerende maatschappij. De hervorming van dat onderwijs hield ondermeer rekening met de vroegere werkzaamheden van de
Commissie Janne-Van Elslande, en de uiteindelijke officiële ontwerpen door de ministers
Vermeylen en Dubois neergelegd "werden opgesteld na consultatie van de directiesgeneraal van de departementen van Nationale Opvoeding, de Nationale Raad voor het
Rijksonderwijs, de Verbeteringsraden en de Hoge Raden van de verschillende onderwijsvormen, de Syndicale Raad voor Advies, de Homologatiecommissie, de Ouderverenigingen, de Studiebureaus van de Politieke Partijen, de Ministerconferentie van de Raad van
Europa te Versailles en de "stage" te Düsseldorf, georganiseerd door de Raad van Europa
in 1968." (1)
Waarom vernieuwing?

Een van de belangrijkste streefdoelen van het V .S.O. is "aan iedereen onderwijs te verschaffen volgens eigen aard en aanleg, ongeacht sociale status of financiële mogelijk-
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heden. Twee observatiejaren en twee oriëntatiejaren zouden een vroegtijdige differentiatie moeten verhinderen en zelfs in de twee jaren van de determinatiecyclus, zou een
brede waaier van opties de leerlingen moeten toelaten in functie van hun geschiktheden vrijuit hun specialisatie te kiezen".(1)
Een andere reden die tot vernieuwing nodigde was dat de mens zich in de toekomst
aan een zich snel veranderende maatschappij zal moeten kunnen aanpassen. Dit brengt
o.a. met zich mee dat kinderen op school attitudes zullen moeten leren verwerven die
leiden naar "permanente vorming" en "leergedragingen die hen gevoeliger maken voor
het openstaan voor vernieuwingen".
Flexibiliteit dus, maar ook kritisch inzicht.
Als vanzelfsprekend moest dat V.O. meer leerling dan leerstof gericht zijn en het is
daarom niet verwonderlijk dat het Ministerie van Nationale Opvoeding met nadruk
zegt: "Het hoofddoel van het onderwijs is de vorming van de persoonlijkheid" en
"meer nadruk moet worden gelegd op de ontwikkeling van andere menselijke kwaliteiten dan de abstract intellectuele en technische".
Als 's lands opvoedingspolitiek een echt democratischer onderwijs wil waarin bovendien
bij de onderwezene "nog andere menselijke kwaliteiten dan de abstract intellectuele en
technisch "tot ontplooiing worden gebracht, dan denk ik dat na Nürnberg, Hiroshima,
de Club van Rome, Meirevolte van '68, Watergate, dissidentenvervolgingen, toenemende agressiviteit en drugsverslaving, stressverschijnselen, inflatoire toestanden, rapporten
van Amnesty International, enz. enz. het initiatief van de vernieuwing alleen maar kan
worden toegejuicht.

Maar ..... waarheen juist met die vernieuwing?
1 n een zeer verhelderende brochure over de zin van vernieuwingen in het onderwijs met
als titel "De borden verhangen" schrijft Dr. W. Jansen: "Het onderwijsbestel en veranderingen daarin krijgen slechts zin in het licht van gegeven mens- en maatschappijbeelden.
Met name wordt dan de vraag gesteld op welk waardengeheel bepaalde vernieuwingsmaatregelen eigenlijk betrokken zijn? Welk waardengeheel ze uiteindelijk helpen realiseren?
Welk mensbeeld richtgevend is? Welk maatschappijbeeld, als waardengeheel de school wil
helpen realiseren?"

Van een "gesloten model" in een "zakelijke maatschappij" naar een "emancipatiemodel"
in een "menselijke maatschappij".
1 n een synthese-tabel waarvan Jansen zelf beklemtoont dat de steekwoorden die hij gebruikt om de kenmerken aan te duiden van een meer "zakelijke maatschappij" en een
meer "menselijke maatschappij", erg ongenuanceerd zullen overkomen", ziet de polariteit
er als volgt uit: (2)
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ZAKELIJKE MAATSCHAPPIJ

* mens = produkt, schakel in produktieen consumptiespiraal
* vnl. intellectuele en technische
capaciteiten tellen
* mens "wordt geleefd" door hogere machten (politiek, economie, industrie .... )
*vervreemding, stress, zenuwinzinkingen
* gelatenheid, aanpassing, ongeïnteresseerd
zijn
* prestatiedwang, competitie, egoïsme,
materialisme, "hebben" is belangrijk
* ongelijkheid

MENSELIJKE MAATSCHAPPIJ
* mens kan volledig zichzelf zijn
* alle capaciteiten zijn gelijkwaardig
* mens krijgt de kans zelf te leven
"welzijn, zichzelf zijn, zich "goed voelen"
* leven vanuit belangstelling, verwondering,
interesse, weerbaarheid
• zinvol leven; solidariteit, samenwerken,
"zijn" is belangrijk
•gelijke kansen

Dat men met het Vernieuwd Onderwijs meer in de richting van een emancipatiemodel wil
evolueren, lijkt me duidelijk, maar het lijkt me even duidelijk dat men na 10 jaar V.O. nog
steeds niet aan gelijk welk "emancipatie-model" toe is. Getuige hiervan ook de klacht van
Kabinetchef Colebunders: "Tot nog toe blijkt het dat het onderwijs als middel tot democratisering van de samenleving heeft gefaald en dat het onderwijs slechts een afspiegeling
kan zijn van de bestaande maatschappij. De oorzaak hiervan is dat de mentaliteit van de
onderwijsgevenden dezelfde is als de gangbare ingesteldheid binnen de maatschappij. De
leerkrachten moeten "verjongen", moeten herschoold worden, opdat de geest van het
onderwijs zou kunnen wijzigen en er zou kunnen gebouwd worden aan een vernieuwde
toekomst. Het zijn de leerkrachten die - doordrongen van een nieuwe geest - de vernieuwing zullen moeten waarmaken."( 1)
10 jaar oud en voor velen toch nog "gloednieuw"_

.

Eén van de redenen waarom de onderwijsvernieuwing niet haar gewenste ontplooiing kende, is volgens mij toe te schrijven aan de inertie van de mentaliteit van de man voor de
klas, die met het vernieuwingspakket wel een aantal andere structuren en leerplaninhouden heeft meegekregen, maar de eigenlijke geest van vernieuwing er niet doorheen zag.
Om het in T.A.-termen te vertalen: de Ouderboodschappen over hoe onderwijs MOET
zijn contamineren de Volwassene van de leerkracht zo sterk, dat hij het zeker niet makkelijk heeft kinderen in de zin van de onderwijsvernieuwing te observeren en ze - als gevolg
daarvan - gunstig in hun persoonlijkheidsontwikkeling naar een meer menselijke maatschappij te begeleiden. Die Ouderboodschappen zijn gegroeid en worden bestendigd door:
de opvattingen "van-huize-uit"
- het traditioneel onderwijs dat hij zelf heeft gekend als schoolgaand kind
- het feit dat er tijdens zijn opleiding als leerkracht andere accenten werden beklemtoond.
Wanneer we lezen dat er bij de onderwijsvernieuwing ook ouderverenigingen werden geraadpleegd, dan mogen we niet vergeten dat de meeste van die ouders al erg met het onderwijs van hun kind begaan zijn. Onder hen zullen we voorzeker progressieven aantreffen
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die vinden dat het in het onderwijs niet enkel rozengeur en maneschijn is en die er nog
wat willen aan doen ook. Maar zelfs in die groepen vind je een heleboel reactionaire stemmen die zeggen dat al die vernieuwingen pedagogische experimenten zijn die hun kinderen
van het "effectieve" leren verwijderd houden. Dat "effectieve" leren is dan te verstaan
als het opstapelen van encyclopedische weetjes die er bij kinderen het best worden ingegoten op een niet te slappe disciplinaire wijze met naschoolse huistaken als dessert. Maar
vergeten we vooral niet dat de overgrote meerderheid van ouders van mening is "dat wat
er op school gebeurt, de zaak van de school is". Hun vrij kritiekloze houding wordt vaak
aan hun kinderen doorgegeven en het is daarom ook niet verwonderlijk dat wanneer die
kinderen studenten worden zij op hun beurt vrij kritiekloos ondergaan wat er op school
wordt voorgeschoteld. De "master knows best"-mentaliteit vond immers haar oorsprong
in een gesloten model van een zakelijke maatschappij waar de leerkracht vooral een
technicus was die mensen moest klaarstomen die in de eerste plaats efficiënt functioneerden in een bestaand maatschappijbeeld. Van dat paternalistisch directief onderwijs zijn
logisch genoeg nog heel wat leerkrachten doordrongen.
Ondanks het feit dat veel van de studenten die ik begeleid produkten zijn van het V.O.,
ervaar ik dat de geest ervan niet zo erg tot ze is doorgedrongen. Ze hebben al wel in
groepjes gewerkt, ze vonden het al niet meer zo vreemd dat hun schoolbanken een andere
opstelling hadden gekregen enz., maar essentiële vragen naar het 'hoe en waarom" van
hun schooltijdstructurering, schijnt nog niet op het voorplan van hun ervaring te staan.
De opvoering van die schijn-democratische pedagoocheltrucjes maakt de onechtheid in
het onderwijs nog groter. Er wordt gesleuteld aan verkooptechnieken, maar de koopwaar
zelf wordt niet terdege onderzocht, het nut ervan voor de koper wordt weinig kritisch
geanalyseerd en over het demagogisch aspect van de technieken zelf, wordt meestal gezwegen in alle landstalen en aanverwante dialecten. En last but not least: wat is de plaats
van die verkooptransactie in het maatschappijbeeld dat er omheenkadert?
Als het werkelijk de bedoeling van het V.O. is mensen te brengen tot autonoom handelende wezens, die niet in de eerste plaats geleefd worden, maar zelf verantwoordelijk worden geacht voor de opties die ze in hun leven nemen, dan moeten er in de relatie leerkracht/leerling een aantal bewustzijnsprocessen op gang worden gebracht die elk lid van
die relatie in staat stellen én zichzelf én de houding die hij tegenover anderen aanneemt én
zijn eigen wereldbeeld beter te leren kennen.
Als een van de collega's uit het beroepsonderwijs in een lapidaire uitspraak te kennen gaf
"leerlingen moeten in de eerste plaats leren zonder fouten te schrijven en leren luisteren
naar hun patroon", dan zit er achter die woorden niet alleen een levensvisie die duidelijk
viseert naar een gesloten schoolmodel dat maatschappijbestendigend is, maar tevens een
tamelijk zware miskenning van de leerlingen aan wie hij lesgeeft. Vanuit welke egostaat of
egostaten die visie uiteindelijk gegroeid is, laat ik hier in het midden, maar het loont wel
de moeite erover na te denken dat die collega bewust of onbewust zijn LEERSTOFKEUZE, zijn WERKMETHODE en zijn TRANSACTIES met leerlingen door zijn levensvisie zal laten leiden, alle vernieuwingen ten spijt. Is het niet typisch, en ik heb me er zelf
ook jaren aan bezondigd, dat het hoofdaccent bij bv. het "taalonderricht" nog steeds
overwegend ligt op het correctieve vlak (spelling, uitspraak, juist Algemeen Nederlands
woordgebruik, syntaxis) maar dat de "verborgen" ethische boodschappen in taalboekjes
vrijwel nooit kritisch worden onderzocht?
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De taal is nu eenmaal drager van boodschappen en ze heeft daarom in de eerste plaats een
communicatieve functie. Die boodschappen worden op een bewuste maar ook vaak onbewuste wijze van een uitzender naar een ontvanger verstuurd. En die ontvanger luistert
vaak vanuit een voor de uitzender niet steeds duidelijk referentiekader. Wanneer ik zeg
"onbewust", dan bedoel ik dat de vorm waarin de verbale of niet verbale communicatie
wordt verpakt, niet altijd vrijelijk door de uitzender wordt gekozen, en dat de manier
waarop de ontvanger luistert, evenmin altijd vrijelijk door hem wordt bepaald. Men
spreekt en luistert vanuit een "verwachtingspatroon" dat men vrij onbewust toepast. Elk
bewustmakingsproces dat dit "verwachtingspatroon" onthult, kan enorm revelerend werken voor de persoon die de bewustmaking ervaart.
Zo verging het mij althans, wanneer ik in een poging om de verzuiling in het onderwijs te
doorbreken, de boeken ging lezen die door mijn collega's psychologie aan de studenten
waren opgegeven. Op aanraden van een collega volgde ik een leertherapiegroep in Transactionele Analyse, waardoor ik erg veel inzicht heb gekregen in dat zogenaamd "verwachtingspatroon" dat ik tot dan toe tamelijk onbewust had toegepast. Na dat bewustmakingsproces begon ik mezelf erop te "betrappen":
dat ik boodschappen die ik wou doorspelen in een vorm verpakte die aangepast was
aan het patroon dat ik van de ontvangers had;
dat ik mezelf hoorde luisteren vanuit dat zelfde "verwachtingspatroon", daarbij die
fragmenten uitpikkend die pasten in het referentiekader waarin ik de spreker(s) had
geplaatst. (Wat er o.m. op neer kwam dat ik meer luisterde naar wat met mijn denken
overeenkwam, dan naar het denken van de anderen.)
dat wanneer iemand anders handelde dan voorzien was in mijn "verwachtingspatroon",
ik goochelvlug argumentaties zocht in de richting van "uitzonderingen bevestigen de
de regel" eerder dan mijn "verwachtingspatroon" op te geven;
en vooral dat ik meer en meer de indruk kreeg, dat ik vanuit dat "verwachtingspatroon" niet alleen mensen benaderde, maar ze ook afwees, romans ophemelde of verguisde, kunstvormen apprecieerde of ze schouderophalend negeerde, met politieke
partijen sympathiseerde of ze de rug toekeerde.
Ik wil hier wel even op een rijtje zetten wat ik als de meest positieve elementen ervaren
heb sinds ik nu al enkele jaren bewustzijnsprocessen met communicatie en leeractiviteiten
in verband breng:
het besef dat mijn gedragingen mijn "tegen-de-wereld-aankijken" heel wat te maken
hebben met beslissingen die - door strelingshonger bepaald - in mijn eerste levensjaren werden genomen. (cf. scriptbeslissingen). Dit verdiept inzicht onderstreepte voor
mij de ernst van de opvoeding van het kind. Het maakte me - voor zover ik dat nog
nodig had - nog ontvankelijker voor kinderen, zelfs al kon ik niet altijd sympathie opbrengen voor sommige van hun gedragingen. Mijn luisteren naar kinderen, studenten en
naastbestaanden, kreeg er een diepere dimensie door.
een veel duidelijker inzicht in het "hoe en waarom" van mijn gedragingen en de correlatie die er bestond tussen de verschillende manieren waarop ik mijn tijd structureerde.
de mogelijkheid tot het nemen van "herbeslissingen", waarbij ik tevens geboeid werd
door het feit dat dit een uiterst langzaam en moeizaam proces is. Het reveleert de kloof
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die er bestaat tussen "weten" en "integreren". Dit besef heeft mijn werk in de klas
sterk beïnvloed. (maar daarover later in een ander artikel)
inzicht in de manier waarop ik mezelf en anderen miskende en in de opties die er zijn
om eruit te geraken (cf. Spelanalyse). Het leren kennen van eigen Spelen en Spelen van
anderen heeft o.m. geleid tot een grotere intimiteit in mijn relatie tot mijn studenten,
en tevens tot een grotere assertiviteit in de dagelijkse omgang.
Samenvattend zou ik kunnen stellen dat er veel meer klaarheid is bereikt in "mijn"
wereldbeeld en dat ik het "anders zijn van anderen" beter heb leren (en nog steeds leer)
aanvaarden. Dit alles is vanuit de optiek van de school bekeken een winstpunt voor de
begeleider en voor hen die begeleid worden.

De transfer naar de school
.
Een groot aantal van de collega's op school deelden de optiek dat er op het vlak van
"bewustwording" wat moest gebeuren, en daaruit is dan (met vallen en opstaan) bij het
begin van elk schooljaar een residentiële trainingsweek ontstaan met als voornaamste doelstellingen:
persoonlijke groei naar meer zelfstandigheid
onderzoek en toepassing van communicatievaardigheden
sociale vaardigheden
anderen ontmoeten.
De zaak is groeiende. Sommige collega's vinden het maar een "vieze" aangelegenheid;
enkele overheidsleden lonken wantrouwig. Het is hun goed recht. Vriend Socrates vond
het "Ken jezelf" een "must" om van daaruit een beter inzicht te krijgen in de wereld om
je heen. Jammer genoeg wordt die wijsheid in vele instituten slechts gewaardeerd .... als
het "correct" vertaald is uit het Grieks.
Hier volgen als "toemaatje" enkele opmerkingen van "afgestudeerden":
"Het belangrijkste voor mij is wel dat ik veel meer zelfvertrouwen heb gekregen. Vroeger deed ik niet veel meer dan luisteren en "ja" -knikken, omdat ik bang was dat men
mij belachelijk zou vinden."
"Ik geloof nu dat ik veel meer het belang van de taal als medium zie, als meedelen van
wat je eigenlijk zeggen wilt. Het lijkt tegenstrijdig, maar ik heb het gevoel dat ik een
verjongingskuur heb ondergaan en tegelijkertijd wijzer ben geworden. 1 k ben nieuwsgieriger ;ieworden, leergieriger. Nu weet ik dat ik eigenlijk nooit wil ophouden met
lezen en studeren en aan mezelf werken omdat ik na die twee jaar gemerkt heb, dat er
nog zo ontzettend veel te leren is. Gek, want na de Middelbare School was ik leermoe".
"Eén van de belangrijkste dingen die ik tijdens die twee jaar geleerd heb, is het "waarom" voor mezelf van die studies. Het inzicht in mezelf is in die twee jaar gegroeid. Ik
weet nu beter met welke problemen ik te kampen heb, welke situaties voor me moeilijk zijn, maar ook heb ik mogelijkheden in mezelf ontdekt die ik vroeger niet kende."
"T.A. heeft me geholpen bij het aanvaarden van kinderen en ze aanvaarden wil ook
zeggen in hun mogelijkheden geloven, mogelijkheden om zichzelf te veranderen."
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EEN NIEUWE RUBRIEK

babel-babbels
Gerben Hel/inga

In de Halsterse T.A. discussiegroep komen wij herhaaldelijk een probleem tegen dat vermoedelijk ook optreedt in andere situaties waarin min of meer diepgaande discussies over
de theoretische aspecten van T.A. worden gevoerd. Nogal eens blijken namelijk begrippen,
waarvan men aanneemt dat er maar één definitie voor is, door verschillende leden van de
groep verschillend gehanteerd te worden.
Een voorbeeld: de Volwassene, "de computer van de persoonlijkheid", de Ik-toestand die
oorzaken en gevolgen combineert, feiten beoordeelt, enz. Emoties horen daar niet in
thuis. Elders vindt men echter, bv. bij Steiner (Scripts people live, blz. 242,257) de Volwassene beschreven als een Ik-toestand met behoeften en neigingen, en dat zijn geen
computer-eigenschappen.
Een ander voorbeeld: een stroke is een erkenning van je aanwezigheid door een ander.
Dat lijkt eenvoudig, maar er zijn nogal wat mensen die menen dat je ook een Ik-toestand
van jezelf kunt stroken (tevreden constateren dat je iets goed gedaan hebt, of dat je je
O.K. voelt; of negatieve strokes: tegen jezelf zeggen dat je "weer" zo stom bent geweest,
etc.), interne strokes dus, en dat klopt niet met de definitie. En neem de Aanklager in een
Spel-situatie. Is dat de negatieve Kritische Ouder? Of (Holloway) de kwetsende versie van
het Aangepaste Kind? Evenzo de Redder: is dat de negatieve Zorgende Ouder of de hulpvaardige variant van het Aangepaste Kind? Niet onbelangrijk als je met iemand een Egogram wilt opstellen, want als zo iemand veel Spelen speelt, vaak in de Redders- of Aanklagerspositie zit, zal je, als je Berne volgt, zijn K.O. of Z.O. groot tekenen in het Egogram en als je Holloway volgt zal alleen de A.K.-kolom erg groot worden.
Als het de leden van een discussiegroep niet duidelijk is welke van de verschillende visies
over deze of andere begrippen de gespreksgenoten aanhangen, kunnen ze soms lang praten
zonder resultaat: een Babylonische spraakverwarring waar iedereen meent dezelfde taal te
spreken.
Schrijver dezes stelt zich voor om in de volgende nummers van STROOK telkens één begrip uit de T.A. te nemen en daarvan een aantal onderling in tegenspraak zijnde beschrijVi(lgen, definities, etc. te geven die in de literatuur vermeld worden. Ik zal mij steeds beperken tot een lijstje van enkele citaten. Verwacht dus geen voorstel voor een definitieve
keuze uit de mogelijkheden. Immers, de geciteerde schrijvers zullen allemaal hun eigen
redenen hebben om het begrip te hanteren zoals zij dat doen en het zal lang niet altijd
mogelijk zijn er één uit te kiezen die meer zinnig is dan de anderen. Bovendien zijn discussies over de verschillende gebruiksmogelijkheden van één term boeiend en leerzaam. Zoiets zou ik niet willen kortsluiten. De nieuwe rubriek heeft twee bedoelingen: ten eerste
kunnen de lezers zich bezinnen over de vraag welke van de verschillende mogelijke manie35

ren van tegen één term aankijken hen het meest aanspreekt en ten tweede kunnen de
lezers zich hierdoor realiseren hoe hun gesprekspartners wellicht heel anders denken over
iets waarvan zij zelf "gewoon" vinden dat het zus of zo betekent.
Als naam voor deze poging om de Babylonische spraakverwarring enigszins in beeld te
krijgen stel ik voor: BABEL-BABBELS. De lezers worden hierbij uitgenodigd om eventuele voorbeelden van het hier bedoelde soort tegenstrijdig gebruik van termen aan de
redactie op te sturen. Ook als een term in een van de volgende afleveringen wordt behandeld en u vindt dat in het lijstje citaten één of meer belangrijke alternatieven ontbreekt,
kunt u die aan ons opsturen. Ze zullen dan in het daarop volgende nummer van STROOK
worden opgenomen. Medewerking van de lezers zal zeer op prijs gesteld worden!

PRIJSVRAAG VOOR GEVORDERDEN

~
1

IK-TOESTAND

2

3

4

5

NR.

Kritische Ouder
Zorgende Ouder
Volwassene

Onder de goede inzenders zal een hoofdprijs worden
verloot. Deze bestaat uit een reis van 14 dagen naar
het Cathexisinstituut in Amerika. Op eigen kosten.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Aangepast Kind
Vrij Kind
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wegw11s in t. a.
Kopieën voor eigen gebruik van artikelen uit de Transactional Analysis Journal kunnen
besteld worden door overmaking op postgiro3703189 t.n.v. N.V.T.A., Libra 14, IJsselstein (f. 0,50 per pagina voor leden, f. 0,75 voor niet-leden)
We zullen voortaan niet meer alle artikelen uit de Journal annoteren, maar een keuze
maken uit de belangrijkere per nummer en die dan ook uitvoeriger bespreken.
Joop van Gorp.
TRANSACTIONAL ANAL YSIS JOURNAL
Volume 9, number 4.
October 1979.

PAUL MCCORMICK, ELLEN F. PULLEYBLANK
Amore comprehensive life script interview

3 pagina's

In tegenstelling tot wat vaak in de T.A. gesteld wordt gaan de schrijvers er van uit dat
iedereen een script heeft en dat binnen dat script lang niet alles negatief is. Mensen worden tijdens de opvoeding altijd geprogrammeerd. Een heleboel van deze programmering is
positief, en het is best belangrijk eens wat meer aandacht aan deze positieve ouderboodschappen te schenken dan tot nu toe bij scriptanalyse het geval is geweest.
Hiertoe stellen zij een nieuwe scriptmatrix voor die zowel de negatieve als de positieve
boodschappen bevat; ze maken daarbij gebruik van de funktionele analyse: naast boodschappen van de Kritische Ouder worden ook boodschappen van de Zorgende Ouder
opgenomen, zo ook van een negatieve en positieve Volwassene en van Aangepast en Natuurlijk Kind. Vragen worden dan gesteld in de sfeer van: welk aspect van jou maakte het
Natuurlijk Kind van je moeder erg blij?
Een zinnig model dat goede mogelijkheden biedt in de behandeling op de positieve krachten in te gaan. Kort en duidelijk wordt verder geschetst op welk moment tijdens de
therapie een scriptinterview zinnig kan zijn.
HAROLD WAHKING
4 pagina's

The script decoder

Als je de drie scriptvormen van Steiner verbindt met de zes stijlen die Berne identificeert
kun je tot een raamwerk van 18 cellen komen die even zoveel patronen van scriptgedrag
aangeven. Er kan op verschillende manieren mee gewerkt worden: kliënten vullen zelf de
cellen in, of krijgen een totaal overzicht waarin ze hun eigen script proberen te herkennen. Kliënten krijgen snel belangrijke informatie en zijn in een groep ook in staat om
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elkaar snel feedback te geven op grond van de herkende levensstij 1.
Voorbeeld: Een koppeling van het "no love" script van Steiner met het "over and over"
script van Berne geeft als karakteristiek: "Hoe komt het dat het er steeds weer op uitloopt dat ik afgewezen wordt? Juist als ik denk dat ik mensen een plezier doe schijnen ze
genoeg van me te krijgen en ik sta weer alleen."
Het model lijkt een goede aanvulling te zijn op de gangbare vormen van scriptanalyse.

MURIEL JAMES
Laugh therapy: theory, procedures, results in Clinical and Special Fields

7 pagina's

Lachen kan zowel in therapeutische als educatieve zin belangrijk zijn. Dit wordt besproken en aangetoond aan de hand van enkele case-studies. Opvattingen van Freud en Berne
worden besproken, met name i.v.m. de onderscheiding tussen gezond en ongezond lachen.
James geeft verdere leuke voorbeelden hoe zij zowel in Clinical als Special Field settingen
gebruik maakt van humor en lachen en welke effecten dat geeft. Ook de boodschappen in
het script over humor en lachen komen aan de orde. Een goed, creatief artikel, speciaal
voor klinische toepassing maar ook gericht op andere settingen.
CINDY BAUM-BAICKER
A multi-level treatment model for use with depressed elderly clients

4 pagina's

Freud was er al van overtuigd dat oudere mensen slechte kandidaten zijn voor psychotherapie en tot nu is in hulpverleningskringen het vooroordeel "oudere mensen zijn niet te
veranderen" heel hardnekkig gebleken. Jammer, want juist in die leeftijdsfase treffen we
nogal problemen aan en bovendien blijkt uit artikelen als dat van Cindy Baum dat er wel
degelijk reële mogelijkheden zijn en dat het meer een kwestie is dat de hulpverlener
tot nu toe niet de geeigende instrumenten heeft weten te ontwikkelen.
Na aanhalingen uit de literatuur over depressies en depressies bij oudere mensen beschrijft
zij het heel praktisch hoe zij haar therapie opzet en welke aksenten daarin gelegd worden.
Zonder de gevoelens van angst en depressie te miskennen richt zij zich sterker op het
activiteitsniveau om de depressie te boven te komen. Passief gedrag houdt de depressie
nl. in stand.
Hiermee hangt samen een ander aspect van deze therapie: het zeer allert zijn op het niet
bekrachtigen van afhankelijk gedrag.
·
Overdracht doet zich gemakkelijk voor maar wordt niet expliciet bewerkt. De therapeute
is er wel op uit op zoveel mogelijk niveaus de communicatie open te houden: niet alleen
de Zorgende Ouder en een hulpbehoevend Kind maar ook als onderwijzer-student, als gelijken die de vreugden en zorgen van het leven delen.
Veel nadruk wordt gelegd op het belang van de therapeutische relatie. Hierbij wordt aangetekend dat de therapeut zijn relatie met zijn eigen ouders geklaard dient te hebben om
niet in te snelle tegenoverdracht verzeild te geraken.
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JONATHAN WAGNER
Despooking: the understanding and treatment of anxiety

6 pagina's

Wagner beschrijft hoe mensen neurotische angsten ontwikkelen, hoe deze onder kontrole
kunnen komen of eventueel overwonnen kunnen worden.
Angst en vrees zijn producten van rijping en leerprocessen. Met behulp van de concepten
over de "witch parent" van Claude Steiner en Jacqui Schiff beschrijft en verklaart Wagner
het ontstaan van excessieve neurotische angsten die gekenmerkt zijn doordat ze niet in
verhouding staan tot de situatie maar opgeroepen worden door "spoken van vroeger".
Wagner gebruikt een gevalsbeschrijving om duidelijk te maken hoe iemand met die oude
spookbeelden omgaat en hoe hij daarmee in het reine komt (despooking). De kliënt
maakte zich erg bang voor dingen die nog moesten komen. Het bleek dat hij toekomstprojecties gebruikte om onopgeloste gevoelsproblemen uit het verleden te vermijden. Zijn
angst werd als racket gebruikt.
Deze aspecten verleden, heden en toekomst met betreffende angsten en situaties worden
op een lijn uitgezet. Wagner geeft een goed gefaseerd behandelingsprogramma voor het
loskomen van de oude spookbeelden die het gedrag in het hier en nu bepalen door
angsten voor wat er zal gaan gebeuren.
Het blijkt dan dat angst oorspronkelijk een goed waarschuwingssysteem is; dat als bepaalde problemen in de kinderjaren niet opgelost worden de kans bestaat dat het kind "bang
wordt van de vrees" en angst gaat escaleren. Wagner geeft zijn model als een goede vorm
om dit proces te objectiveren.

FRANCISCO PABLO DEL CASALE a.o.
13 pagina's

Detective communication

Vanuit een koppeling van het zender-ontvangermodel uit de communicatietheorie met de
transactionele analyse in engere zin geven de schrijvers een groot aantal patronen waarop
communicatiestoornissen kunnen voorkomen. Zij bespreken de diverse soorten transacties
in een zuivere en onzuivere vorm. Bij onzuivere transacties zijn gecontamineerde egoposities betrokken. Naast deze analyse, die op zich al erg verduidelijkend werkt, geven de
schrijvers nog een aantal typen van defecte communicatie. Het zou zinnig zijn geweest als
ze de aspecten van contaminatie, soorten transacties e.d. ook hier bij betrokken hadden.
Enkele typen die onderscheiden worden: "radio-uitzending" ieder praat feitelijk voor zich
zonder naar de ander te luisteren; "Vooronderstelling": zender of ontvanger, of beide,
letten in deze vorm van communicatie meer op de eigen interne dialogen dan op wat er
extern gebeurt.
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BOEKBESPREKING
Willems, Gilbert. Succesvolle relaties in het management.
Kluwer, Deventer, 1979.

98 blz.

Het onderhavig boekje is bondig en kernachtig geschreven. Het behandelt in een notedop
alle aspecten van de Transactionele Analyse die van pas kunnen komen voor het doorlichten van de eigen persoonlijkheid, van de aangegane relaties en van de bedrijfsstructuren in ondernemingen en organisaties. Het is opmerkelijk vanuit drieërlei standpunt: het
is een vlotte en boeiende uiteenzetting, een fijn gearticuleerde synthese, een praktisch en
pragmatische leidraad. Wie met T.A. werkt in een niet-therapeutisch verband vindt hier
een uiterst stimulerende en originele presentatie.
Het betoog is echter zo bondig dat het een degelijke vertrouwdheid met T.A. vooronderstelt. Wie er profeit van wil hebben zal dus eerst basiskennis van T .A. moeten krijgen door
het lezen van een der inleidingen of via een goede kennismakingssessie.
Raymond Hostie.
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lezersforum
T.A. en A.A.

Dit is geen studie, wel een aantal bedenkingen. Deze worden gemaakt na vele jaren zeer
aktieve deelname aan vergaderingen en werking van Anonieme Alkoholisten (A.A.). doch
met geringe kennis van transaktionele analyse en met weinig begrip of doorzicht van de
Spelletjes die kunnen gespeeld worden volgens Dr. Berne (het boek "mens erger je niet").
Er zijn tientallen personen in een A.A.groep die reeds jarenlang geen vergadering volgen
en toch niet opnieuw in hun gewoonte hervallen. Door enkele leden worden zij beschouwd als ondankbaren. Is dit voor sommigen toch een goede oplossing? Nu ik las over
de Spelletjes volgens Dr. Berne is dit een vraagteken geworden.
Toch is er een ZEER GROOT RISICO. Heel wat mensen MOETEN blijkbaar de vergadering blijven volgen of ze struikelen weer.
Dr. Berne zegt zo iets als: spelletjes opgeven en komen tot sociaal drinken. In "Strook"
wordt vermeld dat sommige alkoholisten nadien matig kunnen drinken. Het is mogelijk,
maar zelf ken ik geen enkele die daar in slaagde. Wel ken ik er veel die het probeerden en
het ging niet. Soms wel even maar meestal was die periode erg kort. Dus: A.U.B. opletten
met die bewering. Stel dat iemand zich geestelijk heeft vrijgemaakt, blijft er dan niet de
lichamelijke reaktie over? Is het niet zo dat het lichaam (de cellen?) schreeuwen naar
meer, na één enkel glas? Is deze drang, een lichamelijke, niet haast onweerstaanbaar?
't Zijn vraagtekens maar er zijn al zovelen geslipt na het drinken van een paar pinten of
borrels. Zelfs die vijf tot acht jaar sober leefden en heel flinke mensen waren (geestelijk
O.K. zou je zeggen). Speelde die lichamelijke reaktie hun parten??? Meestal herpakten
deze mensen zich toch, doch niet allemaal.
Moet de alkoholist nu echt opnieuw matig leren drinken? Waar is dat voor nodig? Je kan
best leven zonder bier of borrel. Terwijl het zeer de vraag is: Kan hij (of zij) nog matig
drinken? In A.A. zeggen ze kategoriek NEEN.
Is dit laatste stukje te scherp? In dat hele boek van Dr. Berne en ook in "Strook" worden
er slechts een paar regeltjes aan gewijd. Waarom reageer ik dan zo sterk? Is dit niet overdreven? Dit kan uitgepraat worden.
René (adres bij de redactie bekend)
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Ridder van Ranstlei, 113, 2510 Mortsel
Tel. (031) 30.87.71.

richt volgende activiteiten in:

WORKSHOP met MARY GOULDING, CMT
op zaterdag en zondag 10-11 mei '80
Mary en haar echtgenoot Bob Goulding zijn vooral bekend voor het uitwerken
van de theorie over impasses en herbeslissingen (redecisions). Mary Goulding is
Clinical Teaching Member van de I.T.A.A.

WORKSHOP met GEORGE THOMSON, CMT
op zaterdag en zondag 28-29 juni '80
thema: The amalgamation of T .A. and Gestalt Therapy
George Thomson is van oorsprong een Gestalttherapeut die naderhand de T.A.
bestudeerd heeft en in zijn werk beide therapievormen voortreffelijk combineert.
Hij is Clinical Teaching Member van de I.T.A.A. en heeft reeds zowat overal in
de Verenigde Staten en in Europa trainingsprogramma's geleid.
Voor beide workshops is de voertaal Engels, schoolkennis van de Engelse taal is
voldoende om te kunnen deelnemen. 1 ndien nodig zal voor vertaling gezorgd
worden.

MARATHON met MART BOL TEN, CCPTM
op vrijdag en zaterdag 25-26 april '80
Mart Balten is sinds 1964 verbonden aan het Psychotherapeutisch Centrum "De
Viersprong" te Halsteren (Ned.). Hij is Provisional Teaching Member van de
I.T.A.A.

KENNISMAKINGSSESSIE met T.A. o.l.v. Erica Seynaeve, CMT
op zaterdag en zondag 31 mei-1 juni en 14-15 juni '80.

Inlichtingen en inschrijving op het secretariaat van V.I.T.A.,
Ridder van Ranst lei 115, 2510 Mortsel, België
tel. (031) 30.87.71.
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agenda

ACTIVITEITEN IN BELGIE
V.I.T.A.
zie advertentie

C.F.I.P.
Kennismakingssessies met T .A.
zaterdag en zondag 26-27 april en 10-11 mei '80
o.l.v. Française Everaerts
donderdag en vrijdag 22-23 mei en 5-6 juni '80
o.l.v. Jacques Dekoninck, CMT
zaterdag en zondag 7-8 en 21-22 juni '80
o.l.v. Chantal Merat, CM

Gespecialiseerde seminaries o.l.v. Raymond Hostie, CCPTM
woensdag en donderdag 28-29 mei '80
thema: Punctuele regressie
zaterdag en zondag 31 mei-1 juni '80
thema: id.

Marathon
donderdag en vrijdag 8-9 mei '80
o.l.v. Marijke van der Does CCPTM
Voor al deze activiteiten is de voertaal Frans.
1 nlichtingen en inschrijvingen op het C. F .I.P ., G ribaumontlaan 153, 1200 Brussel

tel.: (02) 770.50.42

ACTIVITEITEN IN NEDERLAND
"DE VIERSPRONG"
Workshops
eerste donderdag van de maand 9.00-17.00 uur
1 mei: hangers en strokes
5 juni: transactie-analyse 1 (soorten, opties, regels van communicatie)
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4 september: transactie-analyse 11
2 oktober: script 1
6 november: script 11
2 december: psychose behandeling
Seminars
elke eerste woensdag van de maand van 16 .00-17 .30 uur.
Deelname op aanvraag.
Gastopleiders:
12 mei: Mary Goulding.
begin december: Tom Frazier. Thema: het intakeproces.
Supervisiedagen worden georganiseerd bij voldoende belangstelling.
Verdere inlichtingen en aanmeldingen:
Coördinatiegroep "Trainingen", "De Viersprong", Gasthuisstraat 6, 466 1 JH

44

Halsteren.

mededelinqen van het
bestuur van v , i . t , a ,
Nieuwe leden voor 1980:
A-1 id maatschap
Geassocieerde leden: Annokkee Willy
8-lidmaatschap
Geassocieerde leden: Baas Al ie
Billiet Rudy
Claevssens Nicole
Geuens Theo
Van den Eede Robert
Vernimmen Marc
Wijns Lea
Belangstellend lidmaatschap: Brems Els
Claessens Luc
Dedier Lucas
De Pauw Hedwig
Geyskens Greet
Molter Frits
Nachtergaele Anna
Ponsaert Lizzy
Van Parys Paule
Vertenten Lucie
Leden die bezwaar willen aantekenen tegen één of meerdere van deze kandidaturen kunnen dit schriftelijk en binnen veertien dagen doen.
Op de laatste bestuursvergadering werd aandacht besteed aan het uitbouwen van de beleidslijnen voor 1980. V.1.T.A. zal zich dus meer dan vorig jaar het geval was toeleggen op
het algemeen verspreiden van T.A. Als middel hiertoe zien we het geven van presentatieavonden en -dagen in klinieken, centra, scholen en bedrijven.
Voor elk van deze sectoren zal een introductiebrief gemaakt en verspreid worden. Het
bestuur doet hierbij een oproep aan de leden: wie wil dergelijke presentatie(s) verzorgen?
Het is de bedoeling dat er op het secretariaat, per sector, een lijst zou liggen met de
namen van diegenen die bereid zijn in te staan voor presentaties.
Bij binnenkomen van een aanvraag tot presentatie zal het secretariaat dan verder delegeren naar de medewerkers.
Wie is er bereid af en toe wat tijd vrij te maken om andere mensen te laten kennis maken
met de transactionele analyse? Graag uw naam en telefoonnummer doorgeven aan het
secretariaat.
45

mededelingen van het
bestuur van de n.v.t.a.
Alle brieven van nieuwe leden worden nu doorgestuurd naar de geïnstalleerde toelatingskommissie, waarvan A. Backx kontakt persoon is. Ger Heester heeft te kennen gegeven
niet langer als bestuurslid deel te willen nemen in de redaktie van het tijdschrift STROOK.
Het Bestuur vindt het niet noodzakelijk dat het bestuur uitgebreid zou worden, gedacht
wordt aan een persoon die in de redaktie zal plaats nemen en het bestuur op de hoogte
houdt van de belangrijkste dingen.
Het plan is om in het najaar (9 november) in Nederland het T.A. examen te organiseren.
De NVTA wil samen met onze Belgiese kollega VITA de organisatie op zich nemen.
De NVTA wil aan de EATA voorstellen dat wij onze kontributie van f. 75,-- met f. 10,-verhogen, ieder NVTA lid zou dan automatisch EATA lid zijn. EATA rekent er in feite
met zijn huidige struktuur al op dat ze meer aktiviteiten kunnen gaan ondernemen.
Als NVTA leden voor f. 10,-- lid van de EATA kunnen worden zullen we mensen stimuleren kontrakten met de EATA af te sluiten.
Het Bestuur is al weer druk bezig met het organiseren van de voorjaarsvergadering die
weer gecombineerd gaat worden met een studiedag.
Onderwerp voor die dag zal zijn: ANOREXIA NERVOSA in een Therapeutische gemeenschap. Er zijn vier korte inleidingen, hierna volgen de workshops en het geheel wordt afgesloten met de huishoudelijke vergadering.
De Special Field kommissie is bezig met het organiseren van een stud ie dag. Het onderwerp voor die dag zal zijn: Kontrakten, in al z'n facetten. Wij zijn zeer verheugd dit te
kunnen melden, daar er op Special Field gebied nog steeds veel te weinig wordt georganiseerd. Deze dag vindt plaats in Leusden op 30 mei.
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