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het is even lver)wennen

redaktioneel

Maarten Kouwenhoven
Redgy Termote
Midden de tweede jaargang blijven wij nog steeds wachten op meer bijdragen van lezers:
zowel artikelen die voor publicatie kunnen in aanmerking komen, als reacties op het tijdschrift, waarbij je voor wat ons betreft vanuit om het even welke Ik-toestand mag schrijven.
In dit nummer beginnen wij met twee praktijk-artikelen, die gevolg geven aan de oproep
van Raf Van Parijs in een vorig redaktioneel en waarin de nadruk komt te liggen op het
werken met positieve strokes. Dank zij Maarten Kouwenhoven horen wij in Strook hoe
het er aan toegaat op "De Strook" in het Psychiatrisch Ziekenhuis "Veldwijk" te Ermelo.
Vervolgens lezen wij hoe Sonja De Raeymaekers, samen met haar man Mil Rosseau,
tewerk gaat tijdens een trainingsweek met studenten uit dezelfde school, waar onze mede·
redacteur Wim Geudens werkzaam is. Hopelijk worden sommige lezers hierdoor geïnspireerd om ook hun ervaringen onder de vorm van een artikel naar de redactie op te
sturen.
Van Brugse zijde worden wij met de suïcide-problematiek geconfronteerd. Guido
Stellamans, uitgaande van sprekende cijfers op de Psychiatrische Afdeling van het A.Z.
Sint Jan, belicht hoe T.A.-auteurs dit onderwerp benaderen. De nadruk komt te liggen
op uitingen van scriptbeslissingen, en op het belang van de Karpmandriehoek en het
. miniscript voor de therapie.
Op een andere PAAZ, namelijk die van het Akademisch Ziekenhuis te Gent, kom ik
maandelijks met een groot aantal psychotici in contact. De meest voorkomende beelden
zijn psychogene psychosen, exogene psychosen en paranoïde toestanden, allen met
gunstige therapeutische vooruitzichten. Uitzonderlijk wordt de diagnose op schizofrenie
gesteld, omdat er in onder meer Nederland en België met een duidelijker omschreven
schizofreniebegrip wordt gewerkt, dit doorgaans in tegenstelling tot de Verenigde Staten.
Nol de Jong beperkt zich in zijn lezing over psychosen voornamelijk tot de schlzofrenieën volgens de Schiffs, die deze stoornissen op een eigen manier hebben benaderd.
Boeiende onderwerpen als regressie en reparentage krijgen daarbij een bijzondere
aandacht.
Vooraf vraagt Maurits Nijs zich af welke waarden en normen binnen de transactionele
analyse als psychotherapeutisch referentiekader. gehanteerd worden, hierbij de Ouder
van de transactionele analyse zelf, op de korrel nemend.
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Sinds een aantal jaren wordt er op "de Strook", een afdeling voor klinische psychetherapie van "Veldwijk", gewerkt met zgn. verwenningskuren.
Het idee is destijds gegroeid op grond van verschillende overwegingen zoals:
een beetje extra verzorging en aandacht (Tender Loving Care, T.L.C.) is iets waar ieder
mens op zijn tijd behoefte aan heeft. Vooral in een periode waarin men met veel
innerlijke problemen worstelt en het idee heeft "overal alleen voor te staan", is deze
behoefte groter dan in tijden van voorspoed. Met name bij mensen die klinisch in
behandeling zijn is deze behoefte dus erg groot. Het blijkt echter dat aan dit aspect
niet of nauwelijks tegemoet gekomen wordt. Niet alleen bij bewoners maar ook bij het
personeel is er vaak een hoge drempel om T.L.C.'s in de behandeling te betrekken.
als aan behoeftes niet op een gezonde manier tegemoet gekomen wordt, ontstaat de
drang om er dan maar op een ziekelijke manier om te vragen.
Enerzijds kan hier van ziektewinst gesproken worden, anderzijds gaat het vooral om
een overlevingsmechanisme.
veel bewoners van "de Strook" blijken in het begin van een opname niet in staat te
zijn om te genieten van positieve strokes. Een aantal mensen is vroeger zo min moge·
lijk aangeraakt en verzorgd, terwijl anderen met aanraken en verzorgen slechte ervaringen hebben opgedaan.
Een positief stroke-circuit (Kahler, Gapers 1974) is daardoor nauwelijks ontwikkeld
en men is gaan "leven op negatieve strokes" . Met als gevolg dat het ontvangen van
positieve strokes als onaangenaam wordt ervaren. Mensen worden er achterdochtig
door, raken in de war en voelen zich niet begrepen.
Als positieve strokes zo negatief vertaald worden, bevestigen mensen hun negatieve·
of verliezersscript ermee. Men staat dan voor de keus om positieve strokes zoveel
mogelijk te vermijden of net als de meeste anderen van positieve strokes te leren
genieten.
Het boeiende artikel van Belmonte ( 1978) stimuleerde ons te zoeken naar wegen om het
neurofysiologische "reward-system" als tegenhanger van het zgn. "punishment-system"
tot ontwikkelinq te brengen.

Doelstelling
Aanvankelijk stelden we ons ten doel m.b.v. een verwenningskuur mensen te leren genieten van positieve strokes.
De betrokkene stelde een verwenningsprogramma van 3 dagen op (volgens bijlage).
Men diende zelf zijn verwenners te kiezen en hen na afloop als dank er iets voor terug te
geven. Later zouden de verwenden zich ook beschikbaar moeten stellen als verwenners,
zodat de balans tussen het krijgen en geven van strokes in evenwicht zou blijven.
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Het programma van de verwenningskuur zou met name gericht moeten zijn op de mogelijkheid om vroeger genomen besluiten te herzien, zoals: "Ik mag niet bestaan, ik mag
geen lichamelijke of emotionele gevoelens voelen, ik mag geen behoeftes voelen, ik mag
niet dichtbij zijn, ik mag me niet gelukkig voelen, niet genieten, geen genegenheid ontvangen (alleen maar geven), e.d.".

Ervaringen
De eerste 3 dagen verliepen volgens verwachting. De betrokkenen werden emotioneel,
voelden wat ze nodig hadden, werden daar ook steeds duidelijker in en aan het eind van
de 3e dag hadden de meesten een enorme vooruitgang geboekt. Men had een duidelijk
inzicht gekregen in de achterliggende problematiek en ervaring opgedaan in het accepteren en genieten van strokes.
Toen de kuur was afgelopen ontstonden er heftige emotionele reacties, men werd zeer
onredelijk, verdrietig, wanhopig, voelde zich afgewezen en weigerde om de verwenners te
bedanken. Vroegere gebeurtenissen, waarin dergelijke abrupte emotionele scheidingen
hadden plaatsgevonden, kwamen weer naar boven. Een grote hoeveelheid gebonden energie (Berne 1976) kwam ineens vrij, waar we op dat moment niet zo op voorbereid waren.
Van de doelstelling om te leren genieten van positieve strokes kwam zo weinig terecht
dat we er zelfs voor moesten waken dat de betrokkene niet nogmaals besloot om ver, zorging en aanraking te vermijden.
Omgekeerd geredeneerd bleken we een nieuw hulpmiddel ontdekt te hebben waarmee
onverwerkt oud zeer opnieuw opgeroepen en verwerkt kon worden. Dit betekende uiteraard dan wel een andere doelstelling en voorbereiding, zowel van de betrokkene als van
het personeel.

c Tenslotte krijgt men, meestal een aantal dagen tot een week later, een verwenningskuur waarbij de betrokkene juist wel zelf moet vragen om wat men wil. Het verwenningsprogramma is qua inhoud iedereen bekend, maar er wordt alleen op ingegaan als
de betrokkene er op een gezonde manier om vraagt (regressiefase 6 tot 18 maanden).
De ervaringen met deze gedifferentieerde vorm van verwenning is erg positief en verloopt
meestal ook volgens verwachting. Er treden vaak hele sterke veranderingen op, zowel
bij de verwenden als bij de verwenners. Ook de sfeer op de afdeling is (ge)"moedelijker"
en toleranter. De verhalen die op het ziekenhuisterrein er de ronde over doen zijn
echter omgekeerd evenredig met het resultaat. Kennelijk is het aanraken en verzorgen
van patiënten in een psychiatrisch ziekenhuis nog steeds een taboe.Dit lijkt met name
veroorzaakt te worden door het feit dat de meeste mensen aanraken en sexualiteit
moeilijk kunnen scheiden. In de huisregels van "de Strook" is dan ook expliciet opgenomen dat sexuele relaties op de afdeling verboden zijn, juist om het aanraken mogelijk te maken.
Verwenningsprogramma van R .v. L.
2x3 dagen: januari 1980.
Doel
Oud zeer voelen en er op een gezonde manier mee om leren gaan door na de verwenningskuur in de permissiegroep die gevoelens uit te werken.
Er van leren genieten. Er op vertrouwen dat het menens is.

Resultaat
Momenteel worden op "de Strook" twee soorten verwenningskuren gegeven. De ene
soort is alleen gericht op het leren genieten van positieve strokes, de andere op het verwerken van oud zeer.
Het programma voor de beide kuren is dan ook verschillend.
1. Een verwenningskuur om te leren genieten van strokes, strekt zich uit over een periode
van een aantal weken tot enkele maanden; met dien verstande dat de verwenning
slechts een korte tijd b.v. 1 uur per dag plaatsvindt. Op deze manier wordt een doorbraak naar onverwerkt oud zeer voorkomen. De betrokkene leert zijn beschikbare
energie geleidelijk aan te richten op het accepteren en genieten van positievest.rökes.
Het voordeel van deze methode is dat men de tijd heeft om aan de verwenning te
wennen en dat ook de "Kritische Ouder" de tijd heeft om tot de conclusieteko.lllen
dat "verwennen zo gek nog niet is". In dit geval is de tijd dus de beste vriend.
2. Een verwenningskuur met als doel verwerken van oud zeer bestaat uit 3 onderdelen.
a Verwenning van ongeveer 3 dagen; de. betrokkene hoeft tijdens deze fase van de
kuur niet aktief om de verwenning te vragen (regressiefase 0-6 maanden).
b Na het stoppen van deze verwenning ontstaat een scheidingsproces (separatie
individuatie) waarbij een intensieve begeleiding nodig kan zijn omdat een hoop
kwaadheid en verdriet los kan komen.
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Stoppers

Drivers

x Wees er niet, wees niet belangrijk
x Voel niet wat je voelt, maar voel
wat ik wil dat je voelt
x Toon je gevoel niet
x Hoor er niet bij
x Wees niet jezelf

x Maak voort
x Doe je best
x Wees sterk

Spelletjes
x Probeer me maar te helpen, het lukt je toch niet!
x Arme ik
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Wat ik wil gaan doen
x
x
x
x
x
x
x
x

In bad laten stoppen
Knuffelen
Holding
Rug laten masseren met olie
Gewekt worden met ontbijt en koffie
Gewiegd en ingestopt worden 's avonds
Zomaar aangehaald worden
Middagdutje (17.00 u - 18.00 u of
18.00 u - 19.00 u en dan worden gewekt

x Stoeien
x Gezicht en handen laten strelen
x Veel warmte voelen (deken, kruik,
mensen)
x Haren laten kammen
x Leuke dingen doen (winkelen, film)
x Eigen plekje op salon
x Muz.iek waar .• ik van houd. luisteren op
kleine salon (Herman v.Veen, Dubliners,
Stevie Wonder)

Verwenners
Team: M.- H.- H.- W.
Bewoners: M.- J.- L.- P.
Verslag verwenningskuur
Het doel van mijn verwenningskuur was oud zeer voelen en er op een gezonde manier
mee om leren gaan door na de verwenningskuur in de permissiegroep die gevoelens uit te
werken.
Ik had op salon een eigen plekje dat werd afgeschermd door een grote plant en een tafel
waarop een casetterecorder stond. Omdat ik in de A-fase zat, had ik de duster aan en ik
sliep in de separeer.
Van te voren had ik in de rapportaqernap gezet dat ik me gedurende 3 dagen die week
heel klein wilde voelen en gedragen. De afspraak was dat deze eerste 3 dagen mijn verwenners naar mij toe zouden komen. Toch heb ik nog veel zelf moeten vragen b.v. of W.
me wilde voeren, of ik voor iemand mocht zitten, etc. Als ik even alleen was, voelde ik me
erg alleen en verlaten. Ik kon het niet hebben als één van mijn verwenners naar huis ging,
ik werd dan heel boos op hen. Als ze er weer waren, was dat heel gewoon, ze hoorden bij
mij. Ik werd veeleisender en kleiner naarmate de kuur vorderde. Het roken leverde in zoverre geen problemen op dat ik veel minder rookte, ik leerde dat roken vaak een bevrediging is van behoeftes als troost en warmte. En aangezien ik dat veel kreeg was het
roken miniem.
Die eerste dagen merkte ik ook dat tijdens het voeren ik veel meer kon eten als normaal.
Ik voelde me heel ontspannen, tevreden en zelfs een paar ogenblikken gelukkig, wat heel
fijn en heel angstig was.
Tijdens mijn eerste permissiegroep heb ik de fles gevraagd. Ik kwam in de knoei met mijn
Ouder-informatie. Ik voelde me een egoïst en zelfzuchtig. Toen ik dat had gezegd kwam
H. naar me toe en hij vroeg wie dat zo vaak tegen me gezegd had. Het duurde een poos
voor ik kon antwoorden en ik voelde me schuldig, boos en verdrietig toen ik zei: "Mijn
moeder." Toen dat eruit was, heb ik veel gehuild en nadat W. vaak had gezegd dat het o.k ,
was om te vragen waar ik behoefte aan heb, heb ik de fles gehad. Ik had het heel warm
en nu weet ik dat dit verdriet was. Nadat de fles op was, voelde ik me heel lekker.
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Ik was helemaal beduusd van wat er in me gebeurde. Voelde me een eindje van deze
wereld af en het duurde even voor ik er weer was.
De volgende dag ben ik door W. in bad gestopt. Voor het eerst sinds een hele lange tijd.
Ik had totaal geen schaamtegevoel t.o.v. W. en heb me lekker laten wassen, helemaal, mijn
haren werden ook gewassen. Daarna werd ik aangekleed en de haren gekamd. Dat was
echt lekker.
Op vrijdag en dat weekend voelde ik me door iedereen in de steek gelaten, maar mijn
"wees sterk" was sterk.
Herinneringen aan C. en mijn ouders van de laatste jaren kwamen op me af, net als de
angst om nog eens 3 dagen verwend te worden en na die tijd weer in de steek gelaten te
worden. Mijn "racket-gevoel" boosheid deed het goed. Ik was zo ontzettend boos dat ik
me op de eerste dag van het tweede deel van de kuur verzette tegen verwennerij en ik
kreeg de raad om te gaan stoom afbazen. Daarover voelde ik me zo schuldig. Waarom
moet ik dat nu weer gaan doen, al die extra dingen.Van nijd kon ik niet op mijn benen
staan. Na het stoom afblazen ben ik in bad gestopt door een bewoonster en heb de fles
gehad van haar. Ook hier geen schaamtegevoel. Ik kon me weer laten verwennen. Ik voelde me meer begrepen en veilig. De andere 2 dagen heb ik de fles gevraagd, in bad laten
stoppen en me laten verwennen. Toch was er een groot verschil tussen de eerste 3 dagen
en deze 3 dagen. Ik moest er meer zelf om vragen, waardoor ik vaak in strijd kwam met
mijn Ouder-informatie, zo van: "1 k heb nu genoeg gehad, en moet nu maar eens stoppen".
Ik werd meer afstandelijk van de verwenning. Ik realiseerde me goed dat het over 2 dagen
afgelopen zou zijn. Tijdens het stoom afblazen is me verteld dat ik 2% jaar was wat gevoelens aangaat. Raar idee is dat.
Op vrijdag heb ik mijn plekje op salon ontruimd en ben weer gewoon in de kleren gegaan.
Ik ging ook weer op mijn eigen kamer slapen. Het deed veel pijn, dat kale plekje te zien.
Dat was wel veel vond ik; verwenningskuur voorbij, gewoon in de B-fase en op m'n slaapkamer voor mijn idee onbeschermd. Toch heb ik een beetje geleerd dat ik nog steeds mag
vragen waar ik behoefte aan heb al is dit nu moeilijker omdat ik een weigering kan verwachten.
Conclusie
Mijn verwenningskuur was heel pijnlijk, omdat ik me heel veilig voelde en daardoor mezelf kon toestaan verdriet te uiten en boos te zijn. Ik heb een hoop ontdekt wat betreft
genomen besluiten. Ik wist niet dat ik zoveel verdriet en boosheid in me had. Het was
ook zo dat ik meer behoefte had aan moederlijke dingen en meer trok naar de vrouwelijke verpleging. Dat heeft misschien te maken met m'n "leeftijd" van 2% jaar. Ik heb de
fles gekregen van W., M., C., en M. Bij M. voelde ik een hevig verlangen naar mijn moeder,
M. lijkt een beetje op haar. En één keer toen ik bij H. zat en in z'n ogen keek, waren het
de ogen van mijn moeder die ik zag.
Ik ben door W. en M. in bad gestopt.
Verder vond ik het heel akelig als iemand tijdens mijn verwendagen in mijn hoekje ging
zitten. Ik werd daar boos en verdrietig van. Dat is van mij. Daar moet je wegblijven.
Ik heb een verzoek gedaan om in de permissiegroep te komen om mijn ongezonde Ouderinformatie tot gezonde Ouder-informatie te maken.
R.v. L.
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Evaluatie verwenningskuur (drie maanden later)

Regels:

Ik heb nu het idee dat ik tijdens mijn verwenningskuur heb geleerd om behoeftes te voelen en ze in te kunnen vullen. Voor de kuur heb ik regelmatig, ± 1 x per maand, stoom
afgeblazen vanwege het "boos doen" en kwam elke keer bij verdriet uit.
In de afgelopen 3 maanden heb ik maar 1 x stoom afgeblazen om de simpele reden dat ik
nu veel minder boosheid over verdriet en angst heenzet, doordat ik behoeftes eerder, op
tijd , kan invullen.
Ik realiseer me nu vaker dat ik mag vragen waar ik behoefte aan heb. Wat ik moeilijk
vind is dat ik me ook meer bewust ben geworden dat ik van de mensen hier houd. Het is
daarom pijnlijk als ze weggaan, iets wat ik voord ie tijd niet voelde.
Het feit dat mensen van mij kunnen houden en ik van hen en dat ze me niet afwijzen,
wàt ik ook doe, is pijnlijk en vaak wens ik dat ik die gevoelens voor die anderen niet had
en zij niet voor mij; het is bedreigend.
Ik was opgelucht toen de kuur over was, want het is erg vermoeiend om zo in de belangstelling te staan. Toen ik later zag dat anderen verwend werden dacht ik: "Nou, ik heb
het gelukkig achter de rug."lk voelde geen jaloezie. Dat is trouwens sinds ± 2 maanden
nagenoeg weg, die jaloezie, ik denk zelf dat dit ook door de kuur komt.
Het feit dat ik daarna in de permissie-groep en groep 4 kwam, heeft er veel toe bijgedragen dat ik het idee kreeg dat mijn gevoelens en behoeftes o.k. zijn, ook al denk ikzelf
vaak van niet. Het gevoel serieus genomen te worden is erg belangrijk.
Er kwam na de kuur wel een gevoel van leegte in me.
Dat gevoel van leegte is er nu nog en ik denk dat er nog wel het een en ander zal gebeuren in mij, met mij, voor die leegte gevuld is. En daarvoor is de permissie-groep en
groep 4 erg belangrijk voor mij.
Conclusie:
Het heeft veel bij mij losgemaakt van heel jong en dankzij goede opvang kan ik daar nu
wat mee. Het regressie-proces is erdoor bespoedigd.

R.v. L.
Bijlage: instructies t.b.v. een verwenningskuur:
Doel: a. in contact komen met oud zeer om dit alsnog te kunnen verwerken.
b. leren genieten van verwenning.

ad a.

In aanraking komen met oud zeer gebeurt door vroegere situaties te laten herhalen. Een intensieve verwenning van bv. 3 dagen die plotseling stopt, roept
meestal veel oud zeer op; zowel tijdens die 3 dagen (voelen wat je gemist hebt)
als daarna ( in de steek gelaten).
In tegenstelling tot vroeger heb je nu wel de capaciteit om voor je eigen gevoelens, hoe onredelijk ook en voor je eigen behoeftes uit te komen en je kunt nu
leren om er op een gezondere manier mee om te gaan.

ad b.

Een tweede doel kan zijn: het leren genieten van verwenning.
Om dit doel te bereiken is een leerperiode nodig. Vandaar dat het zinnig is de
verwenning over een langere tijd te spreiden gedurende korte periodes bv. een aantal weken, 1 uur per dag.
56

Om een verwenningskuur zo goed mogelijk te laten verlopen zowel voor jezelf als voor de
anderen hebben we een aantal spelregels opgesteld:
Verwennen is niet iets geheimzinnigs en gebeurt dan ook bij voorkeur op de salon of
andere plaatsen waar iedereen komt. Dus niet achter of boven in bed. Op salon kun je
wel een plekje maken waar je verwend kunt worden.
Om voor iedereen duidelijk te maken wie verwend wordt en hoe dit gebeurt, maak je
een flap waarop de kuur staat, wie eraan meedoen als verwenners, wat je van de anderen verwacht.
Deze flap hang je gedurende je kuur op een voor iedereen zichtbare plaats.
Je stopt met slechte verwenning zoals veel en slecht eten, roken en bedenkt daarvoor
alternatieven.
De verwenning en verzorging van je eigen lichaam is de basis. Je wordt 's morgens in
bad gedaan door iemand van de verpleging en je laat je rug met olie masseren. Verder
.zijn knuffels, holding, warmte vragen, stoeien,ingestopt worden e.d. van belang.
Om tot een programma te komen is het handig om een kind als voorbeeld te nemen en
vervolgens na te gaan welke behoeften van dat kind je voor jezelf herkent (bv. reinheid, rust en regelmaat).
Je vraagt zelf een aantal mensen om verwenners te zijn, waaronder óók een aantal
personeelsleden. Vergeet niet de nacht, omdat slecht slapen, naar dromen e.d. ook
iets over je behoeftes en gevoelens zegt. Na afloop van de kuur geef je alle verwenners
iets terug.
Tijdens of na de kuur maak je een verslag over je ervaringen en brengt dit in de groep
en in het team.
Medicatie blijft ongewijzigd, d.w.z. in ieder geval geen extra medicatie.
Uitbreiding van een kuur is niet mogelijk. Wel kun je eerst voor a. dan voor b. kiezen
of omgekeerd.
Wil je er daarna nog mee verder, dan heb je net als ieder ander velerlei mogelijkheden
om je te laten verwennen bv. in de day-break, in de groepen, m.n. de permissiegroep.
Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de organisatie van de kuur.Wacht niet tot
er mensen komen, maar zorg in ieder geval dat er iemand komt.
Afhankelijk van het personeel kunnen slechts 1 of 2 mensen een dergelijke kuur tegelijkertijd krijgen.
Ga hierbij na wat:
basisbehoeftes zijn en wat afgeleide (aangeleerde) behoeftes zijn, basisgevoelens zijn en
wat afgeleide (aangeleerde) gevoelens zijn. Verder is het voorwaarde dat je weet wat je
script is en welke verborgen verboden (stoppers) je groei belemmeren.
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verslag van een 5-daagse
trainingsweek met studenten
Sonja De Raeymaekers Rosseau
1. 1 nleiding en doelstelling
De opleiding van studenten tot geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (leraars
en
leraressen
voor
de
zgn.
middenschool)
bestaat
uit een drieluik:
basisleerstof in verband met de vakken waarin onderwijsbevoegdheid wordt verkregen:
vb. Nederlands, Engels.
didactische opleiding om leerlingen effectief te kunnen vormen, opvoeden en onder·
wijzen: vb. leerlingen motiveren, lesschema opbouwen, effectief vragen stellen.
inzicht in de wijze waarop de studenten zelf functioneren in opvoedingssituaties,
d.w.z. hun specfieke relaties met kinderen. Een belangrijke vraag in dit verband is:
welke persoonlijkheidskenmerken vertoon ik en in hoeverre geef ik daardoor aan kin·
deren de gelegenheid zich te ontwikkelen?

c-

In het kader van het derde luik van deze opleiding wordt er in de Stedelijke Normaalschool te Antwerpen jaarlijks een residentiële trainingsweek van 5 dagen ingericht.
Het doel is de studenten de gelegenheid geven inzicht te krijgen in het functioneren van
hun persoonlijkheid en een aanvang te maken met aangepast te veranderen wat ze willen
veranderen, zodanig dat ze vlot met kinderen kunnen werken.
Uit ervaring blijkt dat bij verschillende studenten de schrik leeft dat gedurende die week
veel dysfunctioneren wordt blootgelegd zonder dat alternatieven worden geboden.

Maarten Kouwenhoven is als psycholoog-psychotherapeut verbonden aan "de Strook",
een afdeling voor klinische psychotherapie van het psychiatrisch ziekenhuis "Veldwijk"
te Ermelo. Hij is Clinical Provisional Teaching Member van de ITAA en secretaris van
de N.V.T.A.
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We wilden deze angst niet miskennen. Vertrekkend van de ideeën van J. Dusay (1972)
over egogrammen en de constantiehypothese besloten Mil Rosseau en ik ons bij de begeleiding van de groep te baseren op volgende veronderstelling:
Een sterk Vrij Kind, een hoog zelfconcept brengt een hoge potentie met zich. Het
aandeel van het Aangepast Kind wordt laag. De behoefte aan Spelen wordt laag.
Verder is problemen oplossen een kreatief proces. Een hoog Vrij Kind zal dan ook
een soepel denkproces in de hand werken.
Vandaar de werkwijze: gebruik maken van positieve strokes en het zelfconcspt verhogen.
Vandaar de evaluatie: komen Spelintroducties voor? Binnen de groep en er buiten?
Hoe worden probleemsituaties opgelost, d.w.z. is men kreatief in het vinden van alternatieven en compromissen?
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2. Verloop

• Hi Dreamers!
Protectie en permissie
We begonnen met de geplande benaderingswijze mee te delen en te expliciteren. Deze
T.A. werkwijze hoefde niet veel verduidelijking daar de studenten van mijn groep een inleidende cursus T.A. krijgen in de normaalschool.
Daarna maakten we afspraken i.v.m. enkele grondregels:
er wordt uitgenodigd om te werken, er worden oefeningen voorgesteld. Het is O.K. te
weigeren hieraan mee te werken.
je kan hier in de meest ruime zin aan jezelf werken, alles wat voor jou belangrijk is
zal het ook zijn voor de kinderen waarmee je later zal werken.
persoonlijk werk geniet voorrang.
Dan deden we een eerste maal navraag naar de gevoelens.

Gebruik van Senoi-technieken voor het oplossen van problemen tijdens de slaap: o.a.
ga terug in je droom en verander wat je nodig hebt om je veilig te voelen.
vraag iets aan je vijand uit je droom en breng het mee naar hier.

• Dikke nek!
Hier deden we een reeks oefeningen (Canfield, Wells) succesfantasieën, delen van succes,
een advertentie maken waarin je jezelf aanprijst.
• Ik ben niet voor één gat te vangen!

Het merendeel der kontrakten kwam neer op:
zelfvertrouwen hebben
- Vrij Kind aan bod laten komen

We werkten met de opties van Karpman:
verbaal: brainstorming, aanduiden van egotoestanden, kiezen van optie, uitproberen
in rollenspel.
met video: opnemen van rollenspelen i.v.m. probleemsituaties in de klassepraktijk
van de studenten.
Met opvallend gemak werden vergrendelde situaties opengebroken.

Werkmethodes

o En we gaan nog niet naar huis!

• Wij prijzen om te leren!

Huisreisfantasie: je zit in de bus, wat had je nog willen doen hier?
Geleide dagdroom: De Grote Wijze Man. Welk probleem ga je hem voorleggen en vragen
om op te lossen?
Bespreking en afronding.

Opmaken van kontrakten

Stroking (R. Me Clendon, M. Haimowitz 1976)
De oefeningen gebeuren in subgroepen van 4 à 5 studenten:
één student zit middenin elke subgroep en krijgt gedurende 2 min. positieve strokes
van de anderen. De tijd is beperkt daar in deze oefening zwijgen kan opgevat worden als
negatieve strokes. De student in het midden mag niet verbaal reageren.
zelfde student vraagt gedurende 3 min. de strokes die hij wenst.
ervaring en gevoelens bespreken.
wisselen zodat iedereen aan de beurt komt: zo doen de studenten ervaring op met
het geven, vragen en krijgen van positieve strokes.

• Ouders moet je met zorg kiezen!
Het gebruik van fantasie voor versterking van de Zorgende Ouder voor zichzelf ( 1. Mi lstone,
M. James, 1978)
inleiding: geleide dagdroom "Ik ga vliegen". Dit om vertrouwd te worden met de
techniek van de geleide dagdroom.
kern: self-reparenting d.m.v. geleide dagdroom. Je moeder verneemt voor het eerst
dat ze zwanger is van jou. Wat zegt, doet, voelt ze? Wat wil je dat ze zegt?
Zelfde procédé met vader. Wat waren de reacties van je moeder en je vader gedurende
je verdere ontwikkeling?
Creëer de ouderfiguren die je zelf wil.
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3. Evaluatie
Tijdens het werk in de groep werden weinig Spelen geïntroduceerd. Ook buiten de groepsbijeenkomsten o ,a. tijdens de maaltijden en de ontspanning 's avonds merkten we weinig
uitnodigingen tot Spelen.
Er was een hoge investering van energie van alle groepsleden. Zonder dat er specifiek
naar werd gewerkt was er een sterke groepscohesie.
Kreativiteit en het vertrouwen in zichzelf in staat te zijn moeilijkheden op te lossen en
plezier te vinden in het oplossen van problemen nam sterk toe. Dit kwam tot uiting in
het werken met de opties en de dagdroom van De Grote Wijze Man: vb. ik moest hem niets
vragen, ik kan het zelf wel oplossen.

Terug in de school
De studenten hadden de overgang naar de 'echte' wereld niet als een breuk ondervonden.
Ze zegden veel steun te hebben aan:
- geleide fantasieën i.v.m. selfreparenting
- de grote injectie die hun Vrij Kind gekregen had in de positieve stroking
Ze zegden ook geen behoefte te voelen anderen van hun inzichten te overtuigen.
Een evaluatie na langere tijd is nog niet voorhanden.
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t.e, en t'.s.: de zelfmoordpoging
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in transaktioneel perspektief
Guido Ste//amans
Op onze PAAZ werden verleden jaar een 160-tal patiënten opgenomen wegens zelfmoordpoging, -dreiging of -gevaar, op een totaal van 950 opnamen. Het is een verhouding van
1 :6, maar niet alleen daarom behoort de zelfmoordproblematiek tot één van de belangrijkste onderwerpen van krisisinterventie. Iemands leven staat op het spel, letterlijk of
figuurlijk.

Sonja De Raeymakers Rosseau is als lerares psychopedagogiek verbonden aan de Stedelijke Normaalschool te Antwerpen. Ze begeleidt de studenten van de afdeling NederlandsEngels.
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Er wordt ook enorm veel geschreven over T.S. (tentamen suicidll, maar dit neemt niet
weg dat nog heel wat verwarring bestaat, alleen reeds wanneer het onderscheid tussen een
(gelukte of mislukte) zelfmoord en een zelfmoordpoging niet gemaakt wordt.
Een zelfmoord wordt meestal doelbewust en efficiënt gepleegd, dit is met de dood tot
gevolg, terwijl een zelfmoordpoging meer een handeling is "naar analogie van" zelfmoord.
Een handeling gelijkend op zelfmoord, die niet gesteld wordt met de bedoeling te sterven,
maar veeleer om uit te drukken in welke tragische noodtoestand men zich bevindt en tegelijkertijd om de omgeving te beïnvloeden. Zo kan de zelfmoordpoging een wraakkarakter krijgen, een chantagekarakter, of het karakter van een hulpkreet, een appelerend
karakter.
Veel zelfmoordpogingen hebben een ageerkarakter, maken langs niet-verbale weg een
krisls duidelijk, gebeuren veelal impulsief, onbezonnen, en dikwijls reeds onder invloed
van alkohol of slaap- en kalmeermiddelen, die het bewustzijn benevelen en de zelfkontrole doen verliezen. Inderdaad niet enkel amnesie of verdringing leggen uit, dat zoveel
mensen die een zelfmoordpoging ondernamen, in de post-kritische fase niet meer suïcidaal
zijn, eventueel ontkennen, of zelfs niet begrijpen hoe het zover kon komen: ze zijn weer
nuchter. Wij hebben ervaren dat ongeveer de helft van de zelfmoordpogingen onder invloed van alkohol en benzodlazeplne-tranqulllizers, of de twee samen plaats vinden.
Na een mislukte zelfmoord daarentegen, is het subjekt meestal wèl nog zelfmoordgevaarlijk. Al of niet gelukte zelfmoorden vinden meestal plaats in psychopathologische toestanden , op de eerste plaats depressie met totale wanhoop, en verder schizofrenie met
imperatieve hallucinaties: het subjekt volgt een bevel op zich te doden.
De wiize waarop en het brutale zelfvernietigende karakter steken hier schril af ten opzichte van het agerende, impulsieve, demonstratieve en manipulatieve karakter van de
zelfmoordpoging.Het is vooral Erwin Stengel die het onderscheid tussen deze twee kategorieën aan de orde stelde, terwijl in ons taalgebied Prof. Speyer zich niet onbetuigd
liet dienaangaande.
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Het onderscheid wordt echter moeilijk, zoniet onmogelijk, waar het gaat om depressieve
individuen. De grens tussen neurotische en endogene depressies is vaag, en beide toestanden worden gekenmerkt door wanhoop. Wanhoop· is het grote motief voor zelfmoord, terwijl frustratie meer de inspirator van een zelfmoordpoging lijkt te zijn. Een
ander aspekt waar de T.A. nieuw licht op werpt, is de vraag, hoe de ene persoon die depressief is wèl zelfmoordgedachten krijgt, en de andere niet.
We maken een wandeling door de T.A.-literatuur en kijken wat er te rapen valt met betrekking tot de zelfmoordpoging en de aanpak ervan. Behalve enkele ongebruikelijke
frisse visies omtrent de dynamiek welke de scripttheorie bijbracht, zagen enkele nieuwe
psychotherapeutische principes en technieken het licht.
Eric BERNE, de grondlegger van de transaktionele analyse, schrijft in "Principles of
Group Treatment" ( 1966) dat in funktie van de levenspositie die men inneemt, het
levenseinde bepaald wordt:
a) De positie "ik niet O.K., jij niet O.K.", kan uitlopen op twee soorten zelfmoord:
1. uit futiliteit (existentiële wanhoop) of verbittering, wrok en wraak, met een hoop
rationalisaties, die snel wegvallen om het wraakmotief aan te geven.
2. een exhibitionistische zelfmoord, als een wanhopige en pathetische ultieme poging om de aandacht van de ouders af te dwingen. Ze spelen "killing yourself"
of "knocking yourself off", terwijl de rechtvaardiging ervan bestaat uit zegels.
Het mechanisme dat aangewend wordt om uiteindelijk de nodige energie en rechtvaardiging te kunnen aanvoeren, is het verzamelen van zegels (het is ook de bedoeling om zoveel mogelijk winst uit de handeling zelf te puren). Aan de oorsprong
ligt een gebrek aan strokes in de vroege kindsheid, wat leidt tot diepgewortelde depressies, of liever wanhoop, met zwakke pogingen tot herstel door schlzoied gedrag.
b) "ik niet 0.K., jij wel O.K.", leidt tot afzondering, waarbij het individu zich afsluit,
afsnijdt van O.K.-mensen, en in een inrichting, de gevangenis of een home belandt.
Een alternatief is de melancholie. De therapie zal erin bestaan deze mensen hun
lidmaatschapskaart van de maatschappij terug te bezorgen, die ze ergens verloren
waren tussen hun vroege kindsheid en de tienerjaren. 1 n de klinische praktijk spelen de
meeste van die sequestratie-kategorie met de idee van hospitalisatie in een psychiatrische kliniek en spelen " gek worden", of "dood gaan" in het geval van melancholische depressie.

"ik zal ze hebben", kan ook een flop worden, aangezien ZE misschien blij zullen zijn
dat hij zichzelf uit de weg geruimd heeft.
"ik zal ze het eens laten zien", komt in de krant misschien niet veel verder dan de necrologie in kleine lettertjes, terwijl anderzijds
de zinloosheids- of frustratiezelfmoordenaar, die in alle stilte wou verdwijnen, nog
de koppen van de kranten kan halen door een onverwachte komplikatie.
Hierop komt Berne met een therapeutisch advies op de proppen, dat als de kiem beschouwd kan worden van de verdere ontwikkelingen, waarvan R. Goulding de grote exponent is, in verband met de no-suicide decisions. "Aan zelfmoordkandidaten moeten de
twee onverkrachtbare regels van de dood op het hart gedrukt worden,nl.
1 / dat geen enkele ouder de toestemming heeft te sterven alvorens zijn kinderen de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben, en
2/ dat geen enkel kind de toestemming heeft te sterven, wanneer één van zijn ouders nog
in leven is.
Zij die geen minderjarige kinderen of geen ouders meer hebben, moeten op hun individuele waarde getaxeerd worden. Geen therapie zonder de afspraak geen zelfmoord te
plegen, en zo geldt ook voor patienten die medikatie voorgeschreven krijgen, dat ze er
geen misbruik van zullen maken, "zelfmoordpoging inbegrepen".
Feitelijk brengt STEINER niets nieuws. In "Games Alcoholics Play", wordt de gedachte
van zegels als afrekening van elk Spel, dat in een script steeds herhaald wordt, om uiteindelijk recht te geven op zelfmoord, verder uitgewerkt.
Dit in funktie van een vroege beslissing in de kinderjaren. Elk Spel maakt deel uit van een
vooropgestelde keten, die leidt naar een vooropgesteld doel.
"Alkoholist" is een zelfvernietigend script. Daaruit volgt dat door de therapeut in eerste
instantie de script-antithese gebruikt moet worden om de "zelfvernietigende injunktie"
(bezwering) te neutraliseren, te weten "stop met drinken", plus Antabuse en desnoods
alle beschikbare alkohol uit zijn onmiddelijke omgeving verwijderen. Daarmede is het fatale script nog niet opgelost, maar krijgt men tijd voor behandeling. Tegen iemand die
klaar staat om van de brug te springen, roep je "halt, niet springen". 1 n "Op dood spoor",
komt i.v.m. het Liefdeloosheidsscript de chronische strelingshonger aan bod, leidend tot
verschillende graden van depressie, tot zelfmoord of katatonie. Het liefdeloosheidsscript
is gebaseerd op de strelingsekonomie, een aantal verboden uit de vroege kindertijd, die
heel doelmatig de normale geneigdheid en vaardigheden van het opgroeiende kind om
strelingen te krijgen, verminken.

n "Wat ga je zeggen nadat je hallo gezegd hebt?" ( 1972) komt Berne hier op een meer
prozaïsche manier op terug, in een paragraaf over de "posities". Hij vernoemt de futiliteits-/zinloosheidszelfmoord bij de - - positie, en de melancholische depressie bij de
-+ positie. 1 n dit laatste geval kan het ook om een chronische,trage vorm van zelfmoord
gaan, door overeten of alkoholmisbruik. Verderop in de "Posthume Scène", belicht hij
de tragische of pathetische misvatting van zelfmoordenaars omtrent wat zich na hun
dood zal afspelen:
"ze zullen er spijt van hebben", zegt de romantische zelfmoordenaar, terwijl hij zich
een sentimenteel-droevige begrafenis voorstelt, die misschien niet zal plaats hebben.

In april 1972 verschenen twee artikelen in de T.A.J. over zelfmoord- en overlevingsbeslissingen, die beiden in franse vertaling opgenomen werden in het A.A.T.-nr. van april
1977.
Het eerste is van Robert GOULDING, en handelt over Script en overlevingsbeslissingen in
het licht van een zelfmoord.
Essentiëel: de Kick-me speler die uitgaande van de bezwering weg-te-wezen, of te verdwijnen, negatieve strelingen verzamelt, tot de dag dat het ondraaglijk geworden is, en
alle bewijzen verzameld zijn dat hem nog slechts één uitkomst rest, nl. zelfmoord. Aan de
hand van een konkreet voorbeeld, worden enkele praktische richtlijnen aan de hand gedaan voor de diagnose en behandeling (2 stoelen).
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Hier volgt zijn samenvatting op het einde van het artikel.
"We zijn van mening dat de oude beslissing tegelijkertijd genomen werd om de stress op te
vangen en om strokes te krijgen, om op dat bepaalde ogenblik en op die bepaalde plaats te
overleven. Bovendien menen wij dat het Script zijn gestalte eerder door een aaneenschakeling van Spelen en strokes krijgt, dan door favoriete verhalen of identifikatie met één of
andere held. Het aannemen van een racketgevoel (onaangename gevoelens die opgestapeld
worden om zich naar een bepaald einddoel te bewegen) is het resultaat van belevenissen,
modellen waarin men zat, en de aard van de strokes die men kreeg.
Bv. een kind krijgt van zijn bedroefde moeder telkens (positieve of negatieve) strokes
wanneer het bedroefd is, het wordt beloond voor zijn droefheid ..... Er kan een "kick-me"
speler uit groeien, die na zijn vierde echtscheiding of de vijfde maal dat hij van zijn werk
weggestuurd wordt, een depressie doormaakt. Ten langen laatste kan hij zeggen, "nu mij
dat allemaal overkomen is, na al die tegenslagen die ik opliep, heb ik wel het recht mezelf
van kant te maken".
Het tweede artikel is van Harry S. BOYD over "zelfmoordbeslissingen". Hij richt zich
vooral op de therapeutische interventie.
1 n eerste instantie dient de Volwassene (V2) van alle Kinderovertuigingen (V 1) gedecontamineerd te worden,overtuiging dat hij zich van kant zal moeten maken, beslissing overeenkomstig de besta-niet-injunktie, die hij meegekregen heeft. De oude herinneringen aan
het gebeuren dat tot deze beslissing aanleiding gaf, zijn als het ware met een kleefband
van racketgevoelens omwonden, zodat de eerste ontoegankelijk zijn, zonder vooraf de
tweede te passeren.
1 n tweede instantie zal men dus via de racketgevoelens de oorspronkelijke zelfmoordbeslissing bewustmaken, hetgeen de patiënt zal toestaan deze beslissing te herzien, en een
nieuw besluit te nemen, waarbij hij met de therapeut en de groep een niet-suicidekontrakt afsluit zonder achterdeurtjes. Dit is immers de aangewezen weg om het verzamelen
van zegels stop te zetten, hetgeen zolang de beslissing om te leven niet genomen is, onbegonnen werk is.

Een artikel over injunkties, beslissingen en nieuwe beslissingen van de Gouldings in 1976,
geeft een uitgebreid overzicht van de aspekten die vast zitten aan de "besta niet"-injunktie. Er worden zes varianten van mogelijke reakties op deze injunkties aangegeven, die
allen een dodelijke dimensie in zich bevatten. Volgende beslissingen kunnen door het kind
getroffen worden als de gewraakte injunktie aangenomen wordt:
1/ Als je niet verandert, maak ik mezelf van kant.
Hier ziet chantage het licht: dreigen met zelfmoord als de partner weggaat, of als de
therapeut op vakantie gaat.
2/ Als de zaken aanbranden, maak ik mezelf van kant,
Deze personen leggen zich toe op het vergiftigen van een situatie, en krijgen hiervoor
negatieve zegels in ruil.
3/ Desnoods ten koste van mijn leven zal ik het tegendeel bewijzen.
4/ Ik krijg je wel te pakken, al moest ik mijn leven ervoor wagen, of me van kant maken
met een wapen of een auto.
5/ Ik zal het klaarspelen dat je me ombrengt.
6/ Van tijd tot tijd zal ik bijna sterven om je liefde af te dwingen.
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Opmerkingen:
Hier wordt reeds duidelijker licht geworpen op de kategorie van de manipulatieve tentamina: een zelfmoordpoging om de partner te weerhouden ( 1), ofde liefde van iemand af
te dwingen (6). Deze kan men duidelijk onderscheiden van de regelrechte wraakzelfmoorden (4). Even anders ligt het onderscheid met de appèltentamina, waar zowel (1) en (6) alsook (3) eventueel ondergebracht kunnen worden, als het erop aankomt de ouder in het
ongelijk te stellen van me niet bemind te hebben, zoals ik het verlangde of rechtmatig
vond. (2) is een flagrante sadomasochistische bedoening, terwijl (5) hier wel het toppunt
van is, door de andere de doodsteek te laten toebrengen. In (4) zal de omgeving met
schuldgevoelens overblijven, terwijl de antagonist in (5) nog zal boeten ook.
Volgt een mijns inziens buitengewoon interessante en nieuwe bijdrage tot het onderscheiden van verschillende dynarnismen bij een zelfmoord(poging), in twee artikelen die
in de AAT van juli 1978 opgenomen werden, omtrent rackets, van de hand respektievelijk van Fanita English en Stephen Karprnan samen met Arlie D'Angelo. Het zijn de
vruchten van een symposium dat in januari 1976 te Atlanta plaats vond rond dit thema.

F. ENGLISH maakte een onderscheid tussen twee types van racketgevoelens, overeenkomstig twee types van Slachtoffer-rol. Het is door middel van het hanteren van bepaalde
racketgevoelens dat men in één van de twee Slachtofferposities terecht komt.
( 1) Backetgevoelens van het eerste type worden vanuit de Kind-Slachtofferpositie toegespeeld naar hetzij de Ouder-Redder, hetzij de Ouder-Vervolger; in het eerste geval
demonstreert het Slachtoffer hulpeloosheid en onmacht, waardoor het de OuderRedder op gang brengt; in het tweede geval gaat het om mensen-plagen,waardoor de
Ouder tot vervolging overgaat.
(2) Hacketqevoetens van het tweede type gaan de omgekeerde richting uit, namelijk van
Ouder-Redder en Ouder-Vervolger naar het Kind-Slachtoffer: De Ouder-Redder
slooft zich (tot uitputtens toe) uit, daartoe opnieuw en opnieuw verleid of geforceerd, en gaat over tot het spel "nu heb ik je te pakken ellendeling", wat hem winst
oplevert, of krijgt zelf geweldig op zijn kop, "geef me een schop", waardoor hij
Slachtoffer wordt. Dit is het Slachtoffer-type 11. Zodra de maat echter vol is, wordt
dit een ernstige zelfmoordkandidaat: hij komt in een toestand van wanhoop, hij, die
zich zo lang sterk gehouden heeft.. ... tot het uiterste! "Wie zou dat van hem/haar gedacht of verwacht hebben". Dit steekt schril af ten opzichte van de chantage-zelfmoordpogingen, die door een type I Slachtoffer ondernomen worden, het afhankelijke, ontevreden kind.
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(kommentaanterwl]l dit laatste meer wèg heeft van ageren en niet-verbale chantage,
heeft de onverwachte zelfmoord van Slachtoffer-type 11 meer wèg van acting-out,

een kortsluitingsreaktie met een doortastende handeling als gevolg).
KARPMAN en D' ANGELO haken hier verder op in:"de twee verschillende Slachtoffertypes

onderscheiden zich ook ten aanzien van een eventuele zelfmoord. De type- 1 figuren dreigen dikwijls met zelfmoord, maar sterven zelden.Is de afloop fataal, dan gaat het meestal om een ongeluk en niet om opzet. De type-Il figuur dreigt niet: het is mogelijk dat hij
zichzelf executeert.. ... en maar één keer! Veranderingen in het Script kunnen door de
therapeut waargenomen worden wanneer een persoon op tegenovergestelde manier begint te racketeren. Als een type-1 racketeerder op type-11 overschakelt, zij de therapeut
gewaarschuwd voor de wanhoop die eruit kan voortspruiten."
Om een stap verder te komen in de differentiëring van de dynamiek van de zelfmoordpoging kan mijn inziens ook gebruik gemaakt worden van het "niet-0.K. miniscript",
van T. KAHLE R. Aan de respektieve podities (fig.1) zitten typische racketgevoelens en
"pay-offs" van Spelen vast:
ad (2) - + : minderwaardigheidsgevoelens, verwardheid, zorgen, schuldgevoelens en
droefheid. Spelen: "geef me een schop" en "stommeling".
ad (3) + - : boosheid, vijandigheid of triomfgevoelens.
Spelen: "nu heb ik je te pakken ellendeling", en "kijk wat je me hebt
laten doen".
·
ad (4) - - : depressie, wanhoop, niet gewenst of onbemind zijn.
Spelen: in een hoek gedrukt (corner, of klemgereden) ..... hoe ik me ook
draai of keer, het valt toch altijd tegen, ik ben toch verdoemd.
De zelfmoordpogingen zullen een verschillend karakter krijgen, naargelang de positie
waarin de persoon zich bevindt. Positie 2 lijkt, qua gemoedstoestand, eerder aanleiding
te zullen geven tot een appèltentamen, positie 3 tot een manipulatief tentamen, terwijl
positie 4 de kansen voor een echte zelfmoord groot maakt. De depressieve reaktie slaat
de brug naar de kategorie van de ware zelfmoorden.
1

&::::
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Jack DUSAY brengt de persoonlijkheid van de zelfmoordkandidaat in beeld door middel
van een Egogram, naar de gegevens van John Kendra, die de Rorschach's van suicidanten
doornam (fig.2).

Bij de Ouder is er een opvallende wanverhouding tussen de Kritische Ouder en de Zorgende Ouder ten nadele van deze laatste, en bij het Kind een evengrote wanverhouding
tussen het Aangepaste Kind en het Vrije Kind, ten nadele van dit laatste.
Zo te zien moeten dit uiterst conformistische (AK) mensen zijn die de dag door bekritiseren (KO) en aan "kinderverlamming" lijden, waar het hun Vrije Kind betreft (VK), en
weinig warmte uitstralen (ZO).
Dit materiaal lijkt mij echter van twijfelachtige waarde: trouwens, een Egogram, zegt
Dusay zelf, moet in vivo opgemaakt worden. Dit doet ook geen enkel recht wedervaren
aan de verschillende zelfmoord-types. En welke populatie qeldt het, zelfmoorden of zelfmoordpogingen ? Dit Egogram lijkt wel toepasselijk op de racketeerders volgens Fanita
English, zoals boven geschetst.
Bespreking:
In TA-kringen is het ondertussen gemeengoed geworden de zelfmoordneiging of -handeling op te vatten als een gevolg van vroegtijdig overgenomen Ouderlijke injunkties (beperkende boodschappen of bezweringen, verboden), in de zin van "hoepel op, loop niet in
mijn weg, laat me met rust, wees stil. .... ", wat zijn tragische bekroning vindt bij ongewenste kinderen, ook al was enkel het geslacht ongewenst, of kwamen ze op een ongelegen tijdstip. Rijkeluiskinderen die in chique kostscholen gestopt worden of in vakantiekolonies, armeluiskinderen die de straat opgestuurd worden of te vondeling gelegd .....
Gedwongen huwelijken, die zonder het kind niet zouden zijn doorgegaan, en door de kinderen in stand gehouden huwelijken - "waren de kinderen er niet geweest dan zou ik mij
een gelukkig leven hebben kunnen permiteren met een andere man/vrouw" - (of: ongelukkig blijven door de kinderen) zijn subtielere varianten. Het moet voor een kind van
enorm belang zijn te voelen dat het gewenst is en gewild, en graag gezien wordt door de
ouders, aangezien er in een kinderleven zoveel situaties zijn, waaruit het zou kunnen afleiden dat het niet zo zeer gewenst of gewild is. Het drama van Klein Duimpje, Hansje
en Grietje, en van zoveel andere kinderen die omwille van armoede of ziekte van de moeder of dergelijke, in een ander gezin of bij pleegouders geplaatst worden. Wie zal de steen
gooien? Naar mijn gevoel hangt meer af van de habituele attitude van de ouders ten opzichte van het kind dan van materiële omstandigheden. Het valt ook te bezien of de
boodschappen welke het kind meende te begrijpen, wel zo bedoeld waren. Het kind oordeelt er soms anders over, en wat het ervan opsteekt is uiteindelijk bepalend.
Het zijn die beslissingen (decisions) welke het kind neemt die de latere levensloop bepalen (script).
De dramadriehoek van Karpman (Redder-Vervolger-Slachtoffer) en het miniscript openen
perspektieven voor diepgaander inzicht in de psychodynamiek van de zelfmoordpoging.
De neurotische persoonlijkheid doorloopt naar omstandigheden de verschillende posities, maar hèm zijn bepaalde voorkeurposities eigen. Zo wordt het in het individuele geval mogelijk te voorspellen in welke omstandigheden nieuw zelfmoordgevaar opduikt, of
wanneer een persoon kans maakt weer tot een zelfmoordpoging over te gaan.
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Dit geldt vooral voor patiënten, die ondertussen niet genezen zijn van hun "Besta niet"injunktie, wat dus een blijvende hypotheek legt op hun leven. De "Besta niet"-injunktie
zal bv. in alle hevigheid ervaren worden, wanneer de Slachtofferrol gepaard gaat aan de
- - positie in het miniscript. De dramadriehoek en het miniscript bieden overigens aanknopingspunten bij uitstek voor het psychotherapeutisch ingrijpen. Ook zal de patiënt
in de mogelijkheid moeten gesteld worden, in te zien dat hij zich een dergelijke injunktie
op de hals gehaald heeft, en dat het mogelijk is een nieuwe beslissing, een overlevingsbeslissing in de plaats te stellen. Hiermede komen we tot de psychotherapeutische aspekten in TA met betrekking tot zelfmoord. Deze worden in een volgende aflevering
belicht.
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is de Ouder van de T.A.
verouderd?
Maurits Nijs

Inleiding:

Theorievorming over persoonlijkheidsstruktuur en psychotherapie ontwikkelt zich op
het kruispunt van wetenschap, filosofie en politiek. De afgelopen dertig jaar werden er
diverse psychotherapeutische referentiekaders ontwikkeld; hun verschillen zijn in essentie
terug te voeren op verschillen in opvattingen over wetenschap, filosofie en politiek en op
het relatief belang ervan bij het tot stand komen van de theorievorming. Mijns inziens
loopt een psychotherapeutisch referentiekader meer kans stand te houden (d.i. universeel toepasbaar zijn en blijven) wanneer haar theorie bestaat uit een coherent systeem
waar de drie bovengenoemde faktoren zich dialektisch met elkaar weten te verhouden.
In principe is het mogelijk elk psychotherapeutisch referentiekader driedimentioneel in
kaart te brengen, waarin het relatief belang van de drie faktoren (filosofie en ideologie op
de x-as; politiek en sociaal ekonomische verhouding op de y-as; experimenteel positivistisch wetenschappelijk onderzoek op de z-as) tegen elkaar wordt afgewogen.
1 n figuur 1 zijn psychotherapeutische referentiekaders als voorbeeld genomen, die zich
koncentreren rond één enkele as.
Fiauur 2 aeeft een beeld van T.A. theorievorrnlnq.

Enkele van deze mensen houden strak vol dat wetenschappelijk onderzoek niet van toepassing is op dit terrein. "Dat is een morele norm; wij kunnen die dus niet onderzoeken.
Dat ligt op het terrein van de overtuigingen; wij kunnen dus geen steekhoudende gegevens verzamelen".
Zij vergeten hierbij volkomen dat de wetenschappelijke werkwijze zelf geheel afhankelijk
is van een morele maatstaf -de betrouwbaarheid van hen die verslag uitbrengen over de
wetenschappelijke waarnemingen. ( ..... ) 1 n de psychologische wetenschap staat het probleem van de motivering centraal. De basis van deze wetenschap is de beantwoording van
twee fundamentele vragen: Waarom handelt een mens zoals hij doet? Hoe kan een mens
anders gaan handelen? De sleutel tot de motivering ligt op het terrein van de morele normen. Het drama van de hedendaagse psychologie is dat morele waarde een punt is dat ver·
bannen is uit haar domein".
Op verschillende plaatsen in de T.A.-literatuur zijn er direkt verwijzingen te vinden naar
maatschappelijke of ethische waarden.Ter illustratie volgen er hier enkele:
Volgens de struktuur-analyse worden morele maatstaven geihkorporeerd in de Ouder,
ze worden van generatie op generatie doorgegeven via de Ouder. De Ouder is bepalend
voor het specifiek menselijke. Th. Harrris (2): "De antropoloog Ralph Linton merkt op
"Zonder de cultuur, zonder het behoud van oude voordelen en de vorming van iedere
volgende generatie naar dit patroon, zou de homo sapiens niet meer zijn dan een aardse mensaap, iets afwijkend in bouw en vorm en iets intelligenter, maar toch een broer
van de chimpansee en de gorilla".
Uit de spel-analyse weten we dat bapaalde Spelletjes bij voorkeur worden gespeeld in
bepaalde sub-kulturen. (Bv. het Spelletje agenten en dieven; een Spelletje van de onderwereld).
·
De script-analyse: Er zijn studies verricht naar injunkties die hoofdzakelijk kultureelmaatschappelijk bepaald zijn: we spreken van religieuze scripts (3), van mannen- en
vrouwenscripts (4), van scripts van etnische minderheden, van kulturele scripts in het
algemeen en van het proces "cultural scripting" (5).
1 n de psychotherapie zijn transakties, vanuit de Ouder van de therapeut ingezet, van
belang voor het sukses van de behandeling. Dit heeft geleid tot specifieke begrippen zoals Toestemming (Permission), Bescherming (Protection) en Reparentage.
In de T.A.-Literatuur zijn stukken verschenen van bekende auteurs die het waagden
om verhoudingen van landen, mogendheden te analyseren met T.A. (6; en 1).
( 1) Th. Harris: Ik ben OK., jij bent OK. pag 237-238 Ambo, 12e druk 1976.
(2) Th. Harris: zie ( 1). pag. 239.

(3) cfr. Religious scripts, Clifford E. lsaacson, Trans. An. J. 4: 2 april 1974.
Hogie Wyckhof; J.H. Hamsher: Male sex roles: banal scripts, Trans. An. J. jan. 1973;
Muriel James: down-scripting of wamen for 115 generations, Trans.An. J. jan.
1973;Carolyn R. Evarts: Five male scripts, Trans. An. J. 4: 4 okt. 1974.
(5) T.A.psychohistory, J.D. White/T. White, Trans. An. J. july 1974; Cultural scripting,
J.D. White/T. White, Trans.An.J. jan. 1975; The implications of cultural scripting,
J.D. White/T. White, Hfdst. 14 uit T.A. after E. Berne.
(6) Het analyseren van internationele transakties, Th. Harris: 1 k ben OK, jij bent OK;
Societal Applications of Transactional Theory - James D. Orten Trans.An.J. 111:
3 july 1973.
(4)

In het kader van dit artikel wil ik me beperken tot de x-y-as verhouding van de T.A.theorie. Dit komt neer op een evaluatie van waarden en normen die binnen de transaktionele analyse worden gehanteerd. In tegenstelling tot veel andere psychotherapeutische
referentiekaders wordt het gebruik van morele maatstaven in T.A. expliciet erkend; getuige hiervan volgend citaat van Thomas Harris ( 1): "Het werken met morele maatstaven
wordt door veel psychologische wetenschappers beschouwd als een afschuwelijke afwijking van de wetenschappelijke werkwijze, die tot iedere prijs moet worden vermeden.
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De bedoeling van dit artikel is een Volwassen onderzoek naar de Ouder van T.A.

Autonomie.

Het eerste deel van dit artikel handelt over de inhoudelijke betekenis van waarden en normen die de T.A. hoog in het vaandel draagt. De enige manier om dit te verwezenlijken was
uit het eigen referentiekader (T.A.) stappen, en op zoek gaan naar een kader dat zich specifiek leende voor onderzoek naar onderlinge samenhang en historiciteit van waarden, het
historisch-materialistische denkkader.
Het tweede deel is een poging om een kwalitatieve rangorde aan te brengen in die waarden die hoofdzakelijk in de psychotherapie van belang zijn.

Het is heel wat moeilijker om in T.A.-publikaties voor het begrip autonomie een sluitende definitie te vinden. E. Berne rekent tot autonomie het vrijkomen van drie capaciteiten nl. bewustzijn, spontaniteit en intimiteit. Daar spontaniteit en intimiteit elders
aan de orde komen beperk ik me tot de definitie van bewustheid.
" Bewustheid wil zeggen de capaciteit om op eigen wijze een koffiepot te zien, vogels te
horen zingen en niet op de wijze die men geleerd heeft( ..... ) De meeste mensen hebben de
capaciteit om schilder, dichter of musicus te zijn verloren en hebben niet meer de vrije
keuze om direkt te zien en te horen ook al kunnen ze het zich veroorloven; ze moeten
het tweedehands krijgen ( ..... ) Bewustheid vereist het leven in het hier en nu en niet in het
elders, het verleden of de toekomst ( 1) ".
·
Berne's pessimisme over de reële kans dat mensen vrij en autonoom kunnen handelen
vinden we ook in zijn later werk (2). In dit boek wijdt hij een hoofdstuk aan "het drogbeeld autonomie". Hij kan niet over zijn geprogrammeerde levensplan denken als hij niet
eerst de illusie opgeeft een autonoom wezen te zijn.
Hij moet zich realiseren dat hij niet tot nu toe de in vrijheid handelende mens is geweest,
die hij zo graag inbeeldt te zijn, maar meer een marionet van een lot van generaties terug.
Weinig mensen hebben de moed en de veerkracht zich om te draaien en de apen op hun
rug in het gezicht te zien en hoe ouder ze worden hoe stijver hun nek".
In de opvattingen van Berne over autonomie zit geen verwijzing naar zijnswijzen met de
anderen. Autonomie wordt opgevat als dingen op eigen houtje kunnen doen, niet meer
geprogrammeerd door een levensplan. Autonoom zijn volgens Berne kan gebeuren in een
sociaal en politiek vacuüm. Op die manier wordt autonomie synoniem met individualisme en privatisme.

1. Is T.A. een wiegeliedje?
Spontaniteit, intimiteit en autonomie zijn waarden die binnen de T.A. tot de meest wezenlijke kwaliteiten verheven zijn. Waar het mij om te doen is, is een bescheiden begin maken met zoeken naar antwoorden op de volgende vragen.
Zijn spontaniteit, intimiteit en autonomie universeel menselijke waarden, en zo ja, zijn ze
de drie enige van belang? Is hun verschijningsvorm steeds dezelfde geweest in de loop van
de geschiedenis? Kunnen we ze steeds op dezelfde manier definiëren of moeten ze worden gedefinieerd tegen de achtergrond van steeds wisselende soclo-ekonornlsche omstandigheden? Zijn er bepaalde groepen in onze maatschappij die wat het bereiken van deze
waarden betreft een bevoorrechte positie innemen?
1 ntimiteit.
Er zijn in de T.A.-literatuur meerdere definities van intimiteit te vinden, in het algemeen
zijn deze definities niet meer dan een uitbreiding van de definitie van E. Berne (1) zelf:
"intimiteit is een openhartige Kind-Kind relatie zonder Spelletjes en zonder wederzijdse
exploitatie".
Berne (2) noemt intimiteit ook één van de vijf manieren van tijdsttukturen, maar hij
voegt er snel aan toe dat de meeste mensen in hun hele leven niet meer dan 15 minuten
intimiteit ervaren.
Vraag is nu: moeten we dit als zodanig aannemen? Ik ben ervan overtuigd dat iedereen de
kapaciteit heeft om intimiteit te ervaren (en als zodanig intimiteit als universele waarde
aan te nemen), maar de ervaring leert dat mensen die voor een lange periode geestdodend
hard werk moeten leveren, niet veel tijd, energie en interesse overhouden om hun relaties
zowel in de werkkring als daarbuiten tot intieme relaties te laten uitgroeien. Als er dan
nog tijd is wordt die gebruikt voor aankoop en konsumeren van dingen, en op die manier
wordt de innerlijke groei van mensen gedood in plaats dat ze zich bewust worden dat intimiteit iets is wat ze nodig hebben. Deze mensen klampen zich vast aan de dooddoener:
"het leven is nu eenmaal geen lachertje, het is strijd (= konkurrentie) en dat moet je als
zodanig aksepteren". Andere sociaal maatschappelijke lagen van de bevolking zullen minder geneigd zijn deze dooddoener als vaststaand feit te aanvaarden, en hun tijd ook anders
struktureren. Dit houdt wel in dat sociaal ekonomische faktoren een rol spelen bij de maniet hoe mensen hun tijd indelen, en ook hoe mensen met intimiteit kunnen omgaan.
(1) E. Berne
(2) E. Berne

Spontaniteit.
Berne (3) :"Spontaniteit is de vrijheid om te kiezen, om eigen emoties te uiten op een van
de mogelijke manieren. Bevrijd zijn van de dwang tot Spelen en alleen maar gevoelens te
hebben die men heeft aangeleerd".
Ook hier wordt voorbijgegaan aan kulturele normen die het uiten van authentieke gevoelens verbieden (bv. mannen mogen niet huilen).
Konklusie.
Autonomie, intimiteit, spontaniteit zijn universeel menselijke waarden die aan betekenis
winnen als ze geplaatst worden tegen de kontekst van soclaal-ekonornlsche en politieke
verhoudingen.

( 1) E. Berne
(2) E. Berne
(3) E. Berne

Games people play 1976
Sex in human laving 1970
Games people play 1967

Sex in human laving 1970
Games people play 1967
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Om terug te komen op de inleiding van dit artikel (figuur 2) de theorie van de transaktionele analyse zal aan standvastigheid winnen als politieke en sociaal ekonomische faktoren
een ruimer aandeel krijgen in de theorievorming (conform figuur 3).

Ik ben het eens met Pascal Baute ( 1) dat dit kan gebeuren als naast autonomie, intimiteit
en spontaniteit op gelijk niveau en in onderlinge verbondenheid de waarden gemeenschapsgevoel en menselijke verbondenheid worden gesteld.
1) Gemeenschapsgevoel (sense of community): onze betrokkenheid op andere personen,
onze behoefte het feit te erkennen dat ons persoonlijk welzijn nauw verbonden is
met het welzijn van de anderen,
2) Menselijke betrokkenheid (human responsiveness): op die manier moet het principe
dat we verantwoordelijk zijn voor de inbreng of het gebrek aan inbreng op alle niveaus van het maatschappelijk leven worden overgedragen. Op die manier moet zorg
worden gedragen voor gelijkheid en menselijke ontwikkeling.
Dit houdt ook tegelijkertijd in dat niet alleen Kind-eigenschappen, maar ook Ouder-eigenschappen geihtegreerd in de Volwassene, het ideaal mensbeeld in T.A. gaan bepalen.
lnfeite komt dit neer op wat in de Radikale Therapie is uitgedrukt in de formule:
Aktie rationeel + Bewustzijn
mentaal
+ Kontakt zelf
= Bevrijding
lntultlef
emotioneel
anderen
(2) (3)
fysiek
wereld

2. Waarden in de psychotherapie: een ordening.

Tegen de achtergrond van deel 1. moet het mogelijk zijn om een gedifferentieerde definitie te geven van psychotherapie. Er bestaat niet zolets als een waardenvrije psychotherapie, en toch, als psychotherapie serieus wordt genomen, is het gewettigd haar te zien als
een toegepaste wetenschap.
Dit betekent dat er waarden moeten worden gehanteerd, waarden die de subjektiviteit
overstijgen en die verenigbaar zijn met het statuut wetenschap. De paradox tussen niet
waardenvrij-zijn en het statuut wetenschap kan maar worden opgeheven als men uitgaat
van een hiërarchie van waarden.
Gene M. Abroms (1) geeft de volgende definitie: "Psychotherapie is in feite de toegepaste
wetenschap van menselijke waarden: het geheel van methodes om iemands ontwikkeling
zo ten gunste te beihvloeden, dat hij/zij minder produktieve waarden van lagere orde inruilt voor waarden die kreatiever zijn en van hogere orde zijn.
Hierom moeten therapeuten niet alleen waardenvrij en niet moreel neutraal zijn, maar ze
moeten in feite model staan voor waarden, die van een hogere orde zijn en meer omvattend dan die van hun kliënten, zowel in hun leven als in hun denkbeelden".
Deze definitie komt feitelijk neer op een uitwerking van de definitie van P.J. Jongerius
(2): "Het op een konsekwente, methodische, door een theorie gedragen wijze van hanteren van de relatie patiënt-therapeut ten voordele van de patiënt".
L. Kohlberg (3) heeft, in de voetsporen van Piagets theorie over de kognitieve ontwlkkeling van het kind, een hiërarchie aangebracht in morele normen.
Perry J. en Smith P. (4) deden ongeveer hetzelfde.
J. M. Nicholas en F. L. Ulschak verbonden het hiërarchische waardesysteem van Perry en
Smith aan Ik-toestanden. (What are Values Worth?, Trans.An.J. vol. 9. no. 3. july 1979).
Het schema op pagina 33 geeft hiervan een overzicht.

( 1) Gene M. Abroms:
(2) P.J. Jongerius:
( 3) L. Kohlberg:

(4)

(1) Pascal Baute:

lntimacy and autonomy are not enough. Is T.A. a middel-class tran-

Perry J. en Smith P.:

artikel "Values in Psychotherapy" - verschenen in het
Journal of marriage and family counseling, oct. 1978.
Hulpverlenen en veranderen, april 1979.
Stage and Sequence: The cognitive development approach
to socialization in Handbook of socialization theory and
research n 4, 1969.
Levels of valuational discourse in education in Theories of
Value and Problems of Education, lllinois: U.I.P. 1970.

quillizer?
Trans. An. J. vol.9. no.3. 1979.
(2) Cl. Steiner:
Radicale Psychiatrie.
Bert Bakker 1975.
(3) Hogie Wyckoff: Vrouwenpraatgroepen. Bert Bakker 1978.
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Konklusies bij bespreking van waardenhiërarchie-tabel.
1. Een geslaagde psychotherapie houdt een verandering in van waarden van de patiënt:
hij ontwikkelt hogere algemene en hogere specifieke gezondheidswaarden dan die
hij vóór de behandeling aanhing.
2. Psychotherapie is meer dan een symptoomverandering. Symptoomverandering mag
alleen een doel zijn voor patiënten die vastzitten of hiaten vertonen in de eerste
stadia (1 en 2) van morele ontwikkeling. "Anders dan de lichamelijk zieke patiënt,
wiens persoonlijkheid niet wezenlijk verandert als hij behandeld wordt voor een infektie of een gebroken been .... ondergaat de psychotherapeutische patiënt, tenzij
hij een triviaal symptoom vertoont, een belangrijke persoonlijke ervaring. Hij
raakt niet alleen een symptoom kwijt of hij verandert een bepaald aspekt in zijn
gedrag, maar hij verandert vaak ook zijn kijk op het leven, zijn waarden, zijn visie
op zichzelf. Psychotherapie kan, vooral als deze geruime tijd duurt , dergelijke ingrijpende veranderingen teweeg brengen" .(Strupp ( 1) )
3. Eenmaal het moreel stadium waarin de patiënt is vastgeraakt gediagnosticeerd, laat
de Transaktionele Analyse toe die Ik-toestand te cathecten (bewerken) waar het
over gaat.
4. De waarden - autonomie, spontaniteit, intimiteit, gemeenschapsgevoel en menselijke hartelijkheid - zijn waarden die thuishoren bovenaan de hiërarchische ladder,
op het existentiële niveau.

(',C: ~C: ~ ""•••g
Q)

C:

~
ai

Q)

~
<(

-e

g
>

:C
U

Q)

(1)

"E~!ê

ffl ~

s:

C
0, ~

Q)

o

c:c:.,.s:>
o Q)
NN
g?.0

·-

i~fq'Ë]

~ E

::::,

1 1

V>

t:: !'.?• E0

"'O

Q)
"O

"'

•..•

:C
t.)

.!: ~ ~

la'

lQ
s:

1

Q)

V>

1

>

~
..J

0

:C

a>

' C.

., .,,
oe

• -o

l!l ._ S:

~2 ,-!i:
Z ~· ·=~rn:>S?
~o ê

0

g.
s:

lilC:

l!i,

·.;

C:

"O
••••
0
0

V>
·C:

C:
"'

C:
·..0

s:
•••

Q)

•...
>

Q)

Q)

=<Ü

C: -

·-

:,

C:
Q)

:2 ] ~

•..•

>
a:
a:

w
Q.

C:

Q)

(1)

~
"'~

Q)

s:

i

=t

g.

"EQ) ·-V, g> Q,)
.2:? m
m ::: :=- ~ :=

s:

o~cuc~~ffiE

t

>

lilC:

s

·.;

: 1)

·-

~

s: "':;::.:-

.

ffi
(0

.o

~ .2>
C:

~ ;ai ~ ~ i ~ > ~ Q)
s: c, ca a, .c c, c, c: 'iii
' e "O ~ U ·O :,
>.,o.,j!l~-c:=
ma, "c: q>0, a,> "'ca "'m~
ll .,cna>
·;;;
.s....,:.,
""-o E~·~
- '6,....,
c:-o
~ Q)
.c

.s

~ ~ a.~ m ~ E .....g. a

Strupp, H.H.: Specific vs. non specific factors in psychotherapy and the problems

C: -

of control.
Archives of Genera! Psychiatry 1970 23: 393-401.
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Samenvatting:
De bedoeling van dit artikel is een Volwassen onderzoek naar de Ouder van de transaktionele analyse. De kernwaarden van de T.A., intimiteit, spontaniteit en autonomie
worden uitgebreid met de waarde-begrippen, gemeenschapsgevoel en menselijke betrokkenheid. Dit laat toe de universeel menselijke waarden te plaatsen tegen de kontekst van soclo-ekonornlsche en politieke veranderingen.
1 n een poging psychotherapie te definiëren als toegepaste wetenschap van menselijke
waarden wordt gestreefd naar een hiërarchie van waarden. Het geeft de therapeut(e)
de mogelijkheid het probleem van patiënt(e) te situeren op een bepaald niveau in het
hiërarchische waardensysteem. Vandaaruit kan worden gewerkt aan het ontwikkelen
van hogere specifieke gezondheidswaarden en hogere algemeen menselijke waarden,
het uiteindelijke doel van psychotherapie.

SUMMARY: How up-to-date is T .A.'s Parent?
This paper is intended to be an Adult check-up on T.A.'s Parent. To the key-values of
T .A., intimacy, spontaneity and autonornv, are added the values social feeling and
human involvement. This allows us to place universa! human values in the context of
socio-economie and politica! changes.
1 n an attempt at defining psychotherapy as a science of human values a hierarchy of
values is aimed at. This enables the therapist to place hls/her patient's problem on a
specific level of the hlerarchlc system of values. With this for a starting point one can
atternpt to achieve higher specific values of health and higher general human values;
which is the final goal of psychotherapy.

Maurits Nijs is werkzaam als psychotherapeut - psychiater op de Volwassenen afdeling
van het Psychotherapeutisch Centrum "De Viersprong" te Halsteren (Nederland).
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psychosen en T.A.
Nol de Jong

Lezing ter gelegenheid van de studiedag, 24 april 1979.
Psychiatrisch Ziekenhuis "Zon en Schild", Amersfoort.
Het thema van deze dag is "Psychose en Transactionele Analyse".
Deze inleiding zal zich daar ook op richten, terwijl de workshop van straks over regressie
zal gaan. De practische reden is dat het eenvoudiger is gezamenlijk regressie te ervaren
dan psychose.
De theoretische reden is dat psychose en regressie veel met elkaar te maken hebben. 1 n de
psychotische structuur liggen regressief gedrag en regressieve behoeften besloten. Anderzijds is het mogelijk gebleken regressie op vele manieren toe te passen als behandeltechniek. Het is een waardevol instrument. En zoals voor alle instrumenten in de psychotherapie geldt- het verdient grote aanbeveling een instrument op onszelf toe te passen alvorens ermee te werken. Voor hen die dat willen is daar straks gelegenheid toe.
Eerst dus het grote kader waarbinnen regressie een plaats inneemt: psychose.
1 k ben enkele weken terug van een 14-daags bezoek aan het Cathexis Instituut in Californië.
Het is de plek waar een der drie scholen in Transactionele Analyse: de Cathexis school
werd en wordt ontwikkeld. Jacqui Lee Schift bouwde met haar staf een aantal theoretische gezichtspunten op met als resultaten coherente standpunten betreffende: symbiose,
passiviteit, redefinities, ontkenningen, reparentage,regressie en psychosen.
Ik heb de informatie op mijn manier gerangschikt en gevoegd bij onze eigen ervaringen
over regressie-behandeling op "De Viersprong". Het navolgende is dan ook een benadering
van begrippen als psychose en regressie zoals dat in de T.A. door de Schift school werd
geïntroduceerd. Ik pretendeer geen overzicht te presenteren.
Schift beschouwt psychosen als ontwikkelingsstoornissen. 1 n zekere zin is elke ontwikkeling gestoord. Ons bekende fenomeen "script" is de weergave van de beperkingen die ons
werden opgelegd. Iedereen heeft een vorm van een sociaal contract moeten kiezen. Alle
injuncties komen uiteindelijk neer op een "wees niet jezelf". Alleen de mate waarin onze
potentie werd gedrukt is zeer verschillend evenals de wijze en het moment waarop dat gedaan werd. Deprivatie is dus niks bijzonders maar hoe groter de deprivatie des te groter de
kans op een pathologische ontwikkeling. Psychotici zijn ongetwijfeld de sterkst gedepriveerden onder ons. Nee, toch niet, de baby's die t.q,v, deprivatie stierven waren er nog
erger aan toe. Psychotici hebben het er dus levend af gebracht, maar ze hebben wel heel
gek moeten doen om dat te bereiken. Stel dat er in een gezin voor een kind een verbod
geldt op het hebben van sexueel gevoel - en dat verbod is geen loos begrip: sexueel gevoel
hebben zal door een ouderfiguur benaderd worden met zodanig gedrag, dat het kind zich
in doodsnood waant - zo'n kind zal een heleboel gek gedrag moeten ontwikkelen om dat
sexueel gevoel te onderdrukken.
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Ik wil hier al een verband leggen met de regressie van straks. Je kunt een aantal aspecten
onderscheiden: de volwassen psychoticus is veel tekortgekomen in zijn allervroegste jeugd
- er zijn vele fundamentele hangers: prikkelhonger, struktuurhonger, biologische behoeften onvoldoende bevredigd. De neiging tot regressie die a.h.w, ingebouwd is in de psvchoticus is hier gemakkelijk uit te begrijpen.
Regressie is niet alleen een defensie tegen stress. De psychoticus wil niet slechts terug
naar een conflict-vrij gebied (van toen 't nog goed was) maar hij wil ook méér van hetgeen

hij tekortkwam. Het ondersteunen van regressie als behandelvorm is dus niet louter het
meegaan met weerstand, maar ook het meegaan met de behoeften en noden van het
kleine kind. Het verdient aanbeveling beide aspecten scherp te taxeren, alvorens geleide
regressie in de behandelstrategie op te nemen.
In beeld gebracht kun je je het besluit te regrediëren, al of niet met ondersteuning van
behandelaars als volgt voorstellen:
stress

Hier worden echter bedoeld de stoornissen met een psychotische structuur en met respectievelijk hysterische en dwangneurotische mechanismen - evenals er een neurotische
structuur bestaat met psychotische mechanismen (hysterie psychose).
De hysterie zoals op deze as, zouden wij wellicht orale hysterie noemen. Met uitzondering
van catatonie, die in haar regressieve vorm toch ook weer, en zelfs prenataal, teruggrijpt,
worden alle psychosen in de periode gesitueerd waar symbiose en separatie problematiek
centraal staan.
1 k wil mij verder beperken tot de schizofrenieën. Daar viel iets erg gemeenschappelijks aan
te ontdekken. 1 n het egostate netwerk werd - tot korte vorm teruggebracht - steeds hetzelfde boodschappen samenspel zichtbaar:

- jij bent niet o.k.
de wereld is slecht
ik eerst

- hier kan ik beter weg wezen
als ik klein was zou dit geen probleem
zijn (en misschien zou iemand voor
me zorgen).

slecht geïnformeerd of ongeïnformeerd

- bang en strookbehoeftig.
Alweer geldt dat iedereen iets dergelijks kan overwegen (misschien ken je de behoefte
om met vakantie te gaan als 't moeilijk wordt), maar voor de psychoticus gelden omstandigheden die een dergelijke tendens verhevigen. Het wordt tijd de verschillende psychosen eens op een ontwikkelingsas te plaatsen:
paranoia
hysterie
obsessiefmanisch(catatonie)
hebefrenie
parafrenie
compulsief
depressief
catatonie
0

3 mnd

6 mnd

9 mnd

12 mnd

2 jaar

Het is al meteen zichtbaar dat de Schiffs de klassieke uitgangspunten hebben verlaten.
Al blijkt dit later maar ten dele waar te zijn. Schift ging ook bij haar theorievorming niet
uit van bestaande modellen. Zoals misschien bekend nam zij schizofrenen bij zich in huis,
behandelde ze in periodes van jaren en ontwikkelde haar ideeën in nauwe samenwerking
met hen. Steeds werd de centrale vraag: waarin stemt hun ontwikkeling met elkaar overeen en hoe verschilt ze v.an andere ontwikkelingen. De tijd is te kort om op elk der psvchosevormen afzonderlijk in te gaan. Een opmerking voor de verontrusten onder jullie: met
hysterie en obsessief-compulsief worden niet de neurotische vormen bedoeld. Schift is
best bereid te accepteren dat er stoornissen bestaan die in latere stadia hun oorsprong
vonden.
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ik ben niet o.k. (ha, ha)
ik ben bang v.e. slechte wereld
ouders gaan voor
Ik wil even bij elke boodschap stilstaan.
"Jij bent niet o.k." is een boodschap die op een zeer gevarieerde wijze steeds weer herhaald wordt. Het kind kan er bovendien niets aan doen bijv. je bent niet o.k. als je
honger hebt. Er zit iets alomvattends in: wat je ook doet - het feit ligt er dat je eenvoudig niet deugt.
"de wereld is een slechte en angstige plek" is een boodschap die direct versterking
krijgt want dit klopt precies met de beleving van het kind van zijn omgeving. De oplossingen die de ouder-figuur geeft om met een dergelijke wereld om te gaan zijn ofwel
grandiose, overdreven oplossingen (je moet je maar nooit met iemand inlaten) of er
worden helemaal geen oplossingen aangeboden.
"ik kom eerst" impliceert dat het kind moet doen wat de ouder zegt. Dit is een overlevingszaak - en mede daarom wordt deze boodschap in de latere Ouder geïncorporeerd.
Ouder wordt in Schift theorie opgevat als een fantasie van het Kind - om de bescherming op zich te nemen en voor het Kind te zorgen. Dus door "ik kom eerst" te incorporeren in Ouder waarborgt het kind zijn overleving.
Wij kijken even naar de boodschappen in het Kind.
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"Ik ben niet o.k." is een definitie van het individu, maar ..... het kind weet ook - en
dat is de basis assumptie in de T.A. - dat dit niet klopt. Er is een besef op biologisch
nivo dat er met zijn existentie geknoeid wordt en daar komt het "ha ha" vandaan. Dit
is de manier waarop het kind zijn frustratie kwijt kan zonder het systeem te schenden.
Het systeem moet intact blijven immers omdat er geen alternatief is om in leven te blijven. En het "ha ha" biedt het kind de mogelijkheid om zijn ongemak ten dele af te
wentelen: ik ben niet o.k. maar daar zul je voor boeten! Het is zo'n beetje de enige
optie die het kind overblijft.
Ook intern zal het Kind trachten de Ouder tot wanhoop te drijven. Dus met het "ha
ha", dat in zekere zin kwaadaardigheid inhoudt, bestrijdt de schizofreen zijn natuurlijke ouder, zijn eigen Ouder, en psychotherapeut.
In de praktijk is dit "ha ha" mechanisme makkelijk te herkennen: in de maligne
operaties van de hebefreen - haar homicidaliteit, bedrog; in de pogingen van de paranoied zijn angst af te wentelen door de ander angst aan te jagen.
De andere boodschappen werden vanuit de Ouder belicht.
Dit is het Kind-Ouder circuit in zijn volle omvang zoals het opereert in het individu en
tussen het individu en zijn omgeving. Want een van de grootste problemen is, dat voor de
schizofreen het onderscheid tussen binnen-en buitenwereld niet of nauwelijks bestaat.
Oorzaak hiervan is tweeledig: de problemen ontstonden al zo vroeg, in een periode dat
scheiding tussen zelf en omgeving nog niet tot stand was gekomen.
Anderzijds functioneert de Volwassene niet. Die zit ingeklemd tussen Ouder en Kind voor
wie elke realiteit een directe bedreiging inhoudt. Volwassen informatie wordt dus om
wille van overleving alweer, stelselmatig buiten de deur gehouden. Volwassene is slecht
tot niet geihformeerd.

Reparentage is het therapeutische proces dat de totale herstructurering van de persoonlijkheid inhoudt van de vroegste ervaringen tot de incorporatie van een nieuw waardensysteem.
De wijze waarop dat gebeuren moet ligt in feite voor de hand:
Als Kind en Ouder inderdaad twee handen op een buik zijn moet een van beiden weg:
het Kind weg kan niet - dat zou gezien als bron van energie en in de ontwikkeling onhandig en vooral onmogelijk zijn. Dan moet de Ouder weg - dat is een fantasie van het
Kind immers - we moeten het Kind dus zover zien te krijgen dat het die fantasie opgeeft
en een nieuwe gezondere ervoor in de plaats accepteert.
Het is een drastische interventie in iemands leven en men zou er alleen toe moeten overgaan als er geen echt alternatief is. De prijs is zeer hoog - het is een proces van 4 à 5 jaar,
vergt zeer veel van de therapeuten, maakt patiënten maximaal afhankelijk. Maar de ervaring van de Schiffs en van inmiddels nogal wat andere instituten heeft aangetoond dat
schizofrenie een ontwikkelingskwaal is die behandeld kan worden.
De alternatieven blijven natuurlijk van belang en dienen overwogen te worden, zoals hospitalisatie of ondersteunende begeleiding of korte regressie perioden om tekorten in te
lopen. Steeds moet men in het oog houden of de baten tegen de kosten zullen opwegen.
De indicatie van de ingreep reparentage is misschien het best te vergelijken met lobotomie
bij een maligne dwangneurose.
Reparentage verloopt in 5 stadia.

Wel- dit is ons gegeven. Zo zit de individu met een psychotische structuur in elkaar. En
dan hebben we verdere differentiëring om wille van tijd en overzicht nog onbesproken
gelaten. ·
De grote vraag die natuurlijk rijst voor ons behandelaars is: hoe kom je dat systeem
binnen - hoe verstoor je dat intern circuit, dat van binnenuit versterkte referentiekader?
We kunnen ons al voorstellen hoe het niet moet.
Ontdekkende, inzichtgevende therapie werkt niet. Er is geen Volwassene beschikbaar,
maar zelfs al kun je die na verloop van tijd vrij maken dan blijft realiteitsinformatie een
levensbedreiging voor het Kind.
Een ieder die met schizofrenen werkt weet ook dat dit geen ingang is. Je bereikt de Volwassene wel, maar het Kind niet. Confrontatie à la Gestalt therapie werkt ook niet. Na

het voorgaande kan je je wellicht voorstellen dat een schizofreen het minst verlangend is
om met een lege stoel te praten.
Waar je als therapeut bij de neuroticus zoveel mogelijk uit de weg zult gaan - om wille
van projecties die je dan weer confronterend kunt terugsturen - zul je bij de psychoticus
juist aanwezig dienen te zijn en meer dan aanwezig - je zult de oude dysfunctionele interne structuur moeten vervangen door een externe en eigenlijk kan dat alleen maar met
een soort geweld.
Dat geweld heet Reparentage,
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Stadium I is het standaard werk. Er is een actief psychotisch mechanisme in werking zolang er geen Volwassene arbitreert in de voortdurende oorlog tussen Ouder en Kind.
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Als therapeut werp je je op als de externe Ouder die aan de basisbehoeften van het Kind
tegemoet komt: het Kind moet gemotiveerd worden om straks de interne Ouder aan de
dijk te zetten. De therapeut strookt op het prim itiefste nivo: via physieke stimulatie. Hij
beloont en straft via aanraking en voorziet op deze wijze tevens in de behoefte aan structuur. Bovendien is fysieke stim ulatie 't moeilijkst te ontkennen.
Voorts is er een constante stroom Volwassene informatie die de middelste bol a.h.w.
opblaast tussen de twee andere bollen in.
Het resultaat van deze fase is een aantal adaptaties.
De meeste behandelingen van schizofrenie eindigen hiermee. De laaiende psychotische
acting out is gedempt - er is communicatie mogelijk maar het Kind is nog steeds gek.
Daarom houdt het geen stand - en dit is de oorzaak van de vele terugvallen en recidieves
in hospitalisatie.

Stadium Il is de stap die reparentage kenmerkt. Zonder decathexis van de Ouder is het
wellicht een parentage proces of aanpassing maar geen behandeling aan de fundamenten.
Decontaminatie moet eraan vooraf gaan want zonder een begrensde Ouder kun je die
Ouder niet opgeven. We dienen dat heel letterlijk te nemen. Voor hen die in de drie energie soorten geloven wordt de Ouder zelfs de gebonden energie ontnomen. Het Kind besluit de Ouder fantasie in zijn totaliteit op te geven en is meteen alle bescherming kwijt
en volledig afhankelijk van zijn therapeut; zijn externe Ouder. Volgens Schiff is dit iets
dat alleen een schizofreen kan. Hiervoor zijn een paar hypothesen te verzinnen: het is een
overlevingskwestie tussen Ouder en Kind - één van ons moet kapot; verder geloven de
Schiffs nogal in bijzondere fysiologische processen die t.s.v. de ontwikkelingsstoornis
zijn ontstaan; dan is er nog het gegeven dat de Ouder voor de schizofreen een min of
meer ego dystoon object is. Niet-psychotici hebben teveel waardering en rendement van
tenminste een deel van hun Ouder om die volledig op te geven.De energie die in de Ouder
gestopt is komt nu in elk geval vrij. Dat betekent opluchting voor het Kind en energie om
nieuwe boodschappen te gaan incorporeren.
Dat gebeurt in stadium 111. De externe Ouder - de therapeut en in wezen de rnede-patiénten
en de staf wanneer vanuit hun Ouder reagerend - draagt allerlei boodschappen aan.
Er is een groot verschil tussen het incorporeren van Ouder boodschappen en het cathecten
van Ouder. Dat proces verloopt als volgt: er is eerst de reële transactie tussen de externe
Ouder en het Kind in de patiënt, vervolgens creëert het Kind een fantasie van die boodschap en incorporeert die fantasie. Zo wordt de Ouder langzaam gevuld met ontelbare
boodschappen - maar pas wanneer die boodschappen een geheel vormen, wanneer er
systeem in zit kan de ik-toestand: Ouder, bezet worden. Zo gaat het in elke ontwikkeling,
ook in niet pathologische.
Dus in fase 111 gebeurt wat er in elk kind tussen Oen 7 jaar gebeurt: verzamelen van boodschappen dat resulteert in de bezetting van een Oudersysteem.
Stadium IV is het meest complexe stadium. Het is ook eigenlijk de adder onder het gras.
De Ouder van vroeger is er dan weliswaar niet meer, maar de vroegere aanpassing ervan
in de vorm van het oude Aangepaste Kind wel. Er ontstaat dus met de bezetting van de
nieuwe Ouder een spanningsveld van steun (vanuit nieuw AK) en conflict (vanuit oud AK).
Nu komt pas de inzichtgevende therapie op de proppen met scriptanalyses en besluiten
vanuit het Kind. 1 n dit stadium heeft de patiënt nog altijd de confrontatie vanuit de
externe Ouder nodig om in het goede spoor te blijven.
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Pas in Stadium V functioneert het individu zelfstandig en werkt aan zijn games, opgepikt
in zijn nieuwe familie en aan het leven zoals hij dat nu uiteindelijk wil gaan leiden.
Ik ben weer terug bij het begin. Hoe zit dat nou met regressie?
Allereerst een mogelijk misverstand uit de weg ruimen. Reparentage impliceert absoluut
niet dat er een regressie plaatsvindt. Dit zijn twee totaal verschillende begrippen. Heparentage betekent geen Ouderbol hebben - Regressie is het teruggaan naar een tijd dat de
totale persoonlijkheid zich op primitiever nivo bevond. Bij repatentage blijft iemand van
22 jaar 22 jaar, als er regressie plaatsvindt gedraagt hij zich veel jonger dan zijn kalender·
leeftijd aangeeft. Reparentage houdt als behandeltechniek herstructurering van de per·
soonlijkheid in. Regressie niet, slechts herbeleving en inhalen van tekorten. Heparentage is de moker in het instrumentarium van de behandelaar, regressie de sleutelset.

Nol de Jong is als psychotherapeut verbonden aan de Volwassenenafdeling van het
Psychotherapeutisch Centrum "De Viersprong" te Halsteren (Ned.). Hij is sekretaris
van de Ned. Vereniging voor Groepspsychotherapie.
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babel-babbels
Gerben Hel/inga

DEEL 1. SPELEN
Het begrip spel zoals we dat in de T .A. hanteren werd ontwikkeld door Eric Berne. 1 n
"Games people play" ("mens erger je niet") geeft hij er de volgende definitie voor:
"Een Spel is een voortdurende reeks complementaire transacties met dubbele bodem die
voortgaat naar een goed te definiëren,voorspelbaar slot".
In "What do you say after you sav Hello?" vindt men de "formule" voor een Spel:
L (lokaas) + Z (zwakke plek) --+ R (reactie)--+ A (aap-uit-de-mouw) --+ V (verwarring) --+
--+ A (afrekening).
Bijna de zelfde titel ("Games alcoholics play") doet vermoeden dat Claude Steiner het
begrip in zijn boek ook hetzelfde zou hanteren als Berne. Hij gebruikt wel andere definities: "Een Spel is een zorgvuldig uitgebalanceerde procedure die tot doel heeft strokes
op te leveren die veilig zijn voor de kritiek van de eigen Ouder". (p.15) Ergens anders
schrijft hij (p.12): "Een Spel is een reeks gedragingen die
1) een geordende reeks transacties is met een begin en een eind,
2) een dubbele bodem inhoudt, d.w.z. een psychologisch nivo dat anders is dan het sociale nivo, en
3) voor beide Spelers een afrekening oplevert.
1 n de definities van Berne staat het proces van een Spel centraal, bij Steiner staat het beoogde doel in de definities centraal. En daaruit volgt een verschil in de benadering van
Spelen:
Het is duidelijk dat Steiner de drie door hem benoemde alcoholisten-Spelen ("Lush",
"Drunk and Proud' en "Wino") even zorgvuldig uitwerkt als Berne met zijn formule
deed. Net als Berne benoemt Steiner b .lk Spel dan ook de nagestreefde voordelen, de
afrekening en de antithese, maar in
·, beschrijvingen is veel minder herkenbaar de
Aap-uit-de-mouw die Berne zo centraal stelt.

l<arpman legt de nadruk juist wel op de Aap-uit-de-mouw. Hij postuleert drie basisposities die men bij een Spel kan innemen (Aanklager, Slachtoffer en Redder) en zegt dat
vroeger of later in het verloop van een Spel de Spelers van basispositie veranderen.
(Slachtoffer stelt zich opeens op als Aanklager, de Redder wordt opeens tot Slachtoffer bv.).
Goulding legt het accent op de "zetten" in een Spel, zoals ook Berne doet, maar hij benoemt ze anders. Op zijn wijze bekeken kan iemand een Spel in zijn eentje spelen ( in
tegenstelling tot Berne die zegt dat voor elk Spel tenminste twee Spelers nodig zijn).
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De Schiffs leggen bij hun analyse van een Spel de nadruk op het feit dat de Spelers één
of meer Ik-toestanden loochenen (discounten). Van elk Spel kan zo een "symbiose-diagram" worden opgesteld.
Tot zoverre enkele nogal uiteenlopende benaderingen van het begrip Spelen.
Er zijn nog meer vragen die zich voordoen. Een Spel leidt altijd tot een afrekening in
strokes, zegt men. Sommigen vinden het nadeel van Spelen dat die afrekening altijd in
negatieve strokes plaats vindt. Maar Berne postuleert het bestaan van constructieve
("goede") Spelen ("Ze Zullen Blij Zijn Dat Ze Me Gekend Hebben", bv.) (zie hoofdstuk
12 in "Games People Play") en John James stelt dat na de negatieve afrekening van een
Spel gewoonlijk een positieve volgt.
Nog een vraag (die ik in het vorige nummer al stelde): Karpman stelt dat de Aanklager,
de Redder en het Slachtoffer zich resp. vanuit hun negatieve Kritische Ouder, negatieve
Zorgende Ouder en Aangepast Kind opstellen Maar Holloway voert argumenten aan
voor de stelling dat alle drie de basisposities A.K.-posities zijn (resp. "Hurtful, Helpful
en Helpless Chi Id").
Al met al lijkt het zinvol om zich bij een discussie over Spelen vooraf op de hoogte te
stellen van de manier waarop de gesprekspartners het begrip hanteren!
G. Hellinga.
P .S. Wie kent nog andere manieren waarop het begrip Spel wordt gehanteerd ?
Eventuele bijdragen zullen in het volgende nummer worden vermeld.

G. H.
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verslag

"V"T"A" Studiedag

Maurits Nijs

tlET NVTA PRINSJE DRAAGT NU EEN GROTERE MAAT SCHOENEN.

Daarna ging Mart Balten nader in op de residentiële (klinische psychotherapie volgens de
principes van een psychotherapeutische gemeenschap) behandeling van anorexia nervosa
patiënten, meer in het bijzonder op de eerste fase van de behandeling, het afsluiten .van
het behandelingskontrakt.
Hij schetste de voorwaarden waaraan een kliniek situatie moet voldoen wil het de behandeling van anorexia nervosa patiënten mogelijk kunnen maken (permissiviteit en tolerantie, eigen verantwoordelijkheid, democratie, sociocratie, participatie, collectivering,
uniformiteit van behandeling) voorwaarden die diametraal tegengesteld zijn aan de eisen
die een anorexia nervosa patiënte aan de behandeling stelt (dwang en kontrole, verpleging
en verzorging,isolering of sequestratie, somatisch ingrijpen).
Kontrakten met anorexia nervosa patiënten moeten volgens Balten bestaan uit enerzijds
voorwaardelijke clausules, bedoeld om überhaupt de behandeling mogelijk te maken
(zowel o.a. afspraken over minimum lichaamsgewicht, en bezoekregeling) en anderzijds
kontrakten die ingaan tegen de verboden (op bestaan, op intimiteit en nabijheid, op voelen en gevoelens hebben, op sexualiteit) en opjagers (lief zijn, opschieten, doe je best)
van het script van de anorexia nervosa patiënte.
Henk van den Heuvel vertelde aan de hand van voorbeelden hoe er met de behandeling
van anorexia nervosa patiënten omgesprongen wordt op de "Strook", een behandeling
die neerkomt op steeds verder teruggaande regressie.

Lunteren, 13 april. De NVT A is te gast in het psychotherapeutisch centrum "Veluweland".
Een burgerhuis met rijkelijk interieur, omgeven door een sprookjesachtige tuin - wat
Veluweland is - ademt een contemplatieve oosterse sfeer van rust en bezinning uit.
De gastvrijheid die ons wordt geboden bevestigt ons vermoeden te maken te hebben met
een psychotherapeutische gemeenschap met een goed ontwikkelde Zorgende Ouder.
Er is opnieuw gekozen voor de combinatie studiedag - dag met huishoudelijke aktlviteiten; een traditie bijna, maar ook deze keer bevalt het ons uitstekend.
Na het welkomstwoord van de voorzitter van de NVT A, Mart Balten, wordt er gestart
met korte inleidingen op het thema van de dag: Anorexia Nervosa.Gerben Hellinqa gaf
een beknopte beschrijving van het psychiatrische syndroom anorexia nervosa. Volgens
hem is het syndroom in essentie terug te brengen tot volgende symptomen:
1. gewichtsvermindering van 20 tot 60 % van het normale lichaarnsqewlcht:
2. amenorrhoe (primair of secundair);
3. obstipatie (met het reële gevaar voor gebruik van grote hoeveelheden laxantia).
Hij vermeldde als somatische complicaties: hypernatriëmie en hypokaliërnie (stoornis in
de elektrolyten huishouding). anemie, vasomotorische afwijkingen, zeldzame dermatologische afwijkingen. Hellinga gaf ook de grote psychodynamische lijnen aan die de extreme magerzucht kunnen verklaren: o.a.
1. eten is een volle buik hebben, en een volle buik hebben is zwanger zijn;
2. dik zijn is lachwekkend;
3. als je mager bent ben je gelukkig niet aantrekkelijk voor mannen;
4. door niet te eten kan ik mijn moeder <ehNars zitten;
5. niet eten is een manier tot zelfdoding.
Verhelderend was het overzicht van kenmerken die de persoonlijkheidsstruktuur van de
anorexia nervosa patiënte typeren:
1. Anorexia nervosa patiënten internaliseren konflikten: konflikten met de buitenwereld
worden intrapsychisch verwerkt.
2. In relaties worden aanvaarding en afwijzing verabsoluteerd. Kritiek wordt door hen
beleefd als afwijzing van het gehele individu.
3. Ze zijn niet in staat om zich in een onvertrouwde onveilige situatie staande te houden,
dan verliezen ze hun identiteit.
4. Ze reageren in panieksituaties impulsief en radicaal.
5. Ze zijn erg prestatie gericht, plichtsgetrouw.
6. Sexualiteit is taboe.

Precies op tijd -om 15.00 uur - werd overgegaan tot het huishoudelijk gedeelte van de
dag. Op de agenda stond de voortzetting van de bespreking van het huishoudelijk reglement van de NVTA (waarmee een aanvang was gemaakt op de herfstvergadeing 1979 van
de vereniging in het Delta Ziekenhuis Poortugaal). Er ontspon zich een levendige diskussie over de toelatingsvoorwaarden tot erkenning van het gewone lidmaatschap van de
sektie Clinical Members (art. 8.3). Bij overgrote meerderheid van stemmen werd gekozen voor een lidmaatschap dat ook kon worden erkend binnen de toelatingscriteria van
de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).
Ook rond artikel 9., wat handelt over stemrecht waren verschillende meningen te horen.
Een aantal mensen opteerden ervoor ook stemrecht toe te kennen aan belangstellenden (argument: de NVT A moet een democratische organisatie zijn).
Tenslotte werd toch gekozen uitsluitend stemrecht toe te kennen aan aspirant- en gewone leden, om op die manier de kwaliteit van het werken met transaktionele analyse
veilig te stellen.
Het huishoudelijk reglement wordt dus, op een paar correcties na, aangenomen zoals
voorgelegd aan de vergadering. Dit betekent een belangrijke stap naar volwassenheid van
de NVTA; prinsje NVTA heeft een grotere maat van schoenen.
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Na de korte theoretische inleidingen werden twee groepen geformeerd die om beurten
konden deelnemen aan de twee workshops die voor deze dag voorzien waren.
1 n de workshop van Mart Balten kon via rollenspelen geëxperimenteerd met het intaken
van een anorexia nervosa patiënte of met het opstellen van een behandelingskontrakt.
De workshop geleid door Maarten Kouwen hoven en Henk van den Heuvel was een
voortzetting van de lezing van laatstgenoemde, er werd o.a. nader ingegaan op de zienswijze van de "Strook" op regressiebehandeling.

Woordverklaringen ( redaktie)
amenorrhoe: wegblijven der menstruatie
obstipatie: verstopping
laxantia: middelen die de ontlasting bevorderen
hypernatriemie: hoge natriumspiegel in het bloed
hypokaliemie: lage kaliumspiegel in het bloed
vasomotorische afwijkingen: afwijkingen in het vernauwen en het verwijden van de bloedvaten
dermatologische afwijkingen: huidafwijkingen
sequestratie: plaatsing op gesloten afdeling.

wegwijs in t.a.
Kopieën voor eigen gebruik van artikelen uit de Transactional Analysis Journal kunnen
besteld worden door overmaking op postgiro 3703189 t.n.v. N.V.T.A., Libra 14, IJsselstein (f. 0,50 per pagina voor leden, f. 0,75 voor niet-leden).
TRANSACTIONAL ANAL YSIS JOURNAL
Volume 10, number 4.
January 1980.
LAURA COWLES-BOYD, HARRY S. BOYD
3 pagina's
4 pagina's

Play as a Time Structure
The Game/play shift

Omdat in de bekende vormen van tijdstructurering een aantal verschijnselen moeilijk of
niet onder te brengen zijn voegen de schrijvers een zevende vorm toe, nl. "play", moeilijk
in het Nederlands te vertalen vanwege de verwarring die we dan krijgen met "games".
Structureel lijken "games" en "play" veel op elkaar: het zijn beide Kindoperaties die een
sterke energieuitwisseling tussen participanten mogelijk maken maar waarbij "play"
duidelijk te maken heeft met het Vrije Kind en "game" met het Aangepaste Kind. Bovendien ontbreekt bij ludiek bezig zijn de negatieve payoff.
1 n het tweede artikel geven de schrijvers de dynamiek aan van verschuivingen van "Games"
naar "Play" en verstrekken praktische en originele suggesties om in therapie deze verschuivingen te bewerkstelligen.
JOHN R. MCNEEL
The Earley Demand
Een praktische regressietechniek naar zeer vroege traumatische ervaringen en de op grond
daarvan genomen besluiten. Duidelijke aanwijzingen hoe de therapeutische interventies
moeten zijn om kontakt te krijgen met oude, vage herinneringen.

De schrijver presenteert een diagram waarin in vier kwadranten vier kategorieën van
Racketgevoelens ondergebracht worden (Depression, Anxiety, Anger, Scared). Met elk
kwadrant worden een vijftiental elementen uit de T.A. theorie in verband gebracht. Zo
worden de bijbehorende drijvers, basisposities, tijdstructurering enz. aangegeven.
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Door dit samenbrengen van uiteenlopende concepten in een model kan dit schema tot een
praktisch diagnostisch en prognostisch instrument ontwikkeld worden. Een aantal componenten zijn echter nogal gewrongen in het model terecht gekomen. Door de wiskundige
beperking tot vier kwadranten is blijkbaar bovendien geen plaats gevonden voor een
racket als vrolijkheid en voor denk rackets. Samenvattend: een overzichtelijk model waar
veel in is onder gebracht, dat zeker bruikbaar kan worden maar waar nog wel het een en
ander aan bijgeschaafd dient te worden.

RICHARD G. ERSKINE
3 pagina's

ldentification and cure of Stroke Ripoff

Erskine is vaak heel leesbaar door zijn heldere klinische toepassingen van T .A. concepten.
Als zodanig geldt ook dit artikeltje over beschrijving en analyse m.b.t. het Racketsysteem
van de uitermate veel aandacht-vragende persoonlijkheid.

GEORGE P. KNIPPEL
The Survivor's Checklist

7 pagina's

Het is in een beginfase van de behandeling voor de patiënt vaak erg moeilijk zichzelf en de
therapeut duidelijk te maken wat er aan scheelt en waar hij behoefte aan heeft. 1 n eerste
instantie vanuit zijn medische praktijk heeft de schrijver een checklist ontwikkeld die
helpt om snel de overlevingstopics duidelijk te krijgen en ook zicht te krijgen op wat er
nodig is om ze op te lossen. Door de vragen die niet alleen gericht zijn op emotionele en
gedragsproblemen en behoeften maar ook op een aantal fysieke aspek ten komen naast
de snel te verbaliseren topics ook zaken naar voren die veel minder bewust zijn en soms
zelfs te herleiden zijn tot nreverbale niveaus.
Een bruikbaar diagnostisch hulpmiddel, zowel medisch als psychotherapeutisch.
LEO C. SPRIETSMA
The Stroke-Scope

6 pagina's

Het stroke-concept is een praktisch denkinstrument om menselijk gedrag te ontleden in
herkenbare eenheden. In de T.A. praktijk wordt erg veel gebruik gemaakt van het omgaan
met strokes en de betekenis daarvan voor het therapeutisch proces. Het is daarom enigszins verwonderlijk dat de psychodynamische aspekten van geven en krijgen van strokes
tot nu toe veel minder aandacht hebben gekregen dan diverse andere elementen uit de
T.A. theorie. We vinden daarom dit artikel van Sprietsma een duidelijke aanwinst voor de
T .A. theorievorming.
Hij onderscheidt in strokes: de affectieve component die leidt tot een typologie van
strokes, de cognitieve component of de stijl van strokes, de graad van intensiteit uitgedrukt in termen van voorwaardelijkheid en onvoorwaardelijkheid.
In een diagram voor stroke-analyse is de affectieve component aan te duiden op een
continuum van genoegen-pijn; de cognitieve component of stijl van strokes wordt beschreven in termen van tijdstructurering, deze zijn op een continuum van actie-passiviteit aan
te geven. Ten aanzien van de begrippen voorwaardelijk-onvoorwaardelijk stelt Sprietsma
uitdrukkelijk dat deze niet gezien moeten worden als een polariteit maar op een continuum van graad van intensiteit. Dit blijkt een belangrijke toevoeging te zijn waardoor
"strokes voor Zijn en strokes voor Doen" veel minder absoluut uit elkaar worden gelegd
en zodoende recht gedaan wordt aan de zowel filosofische als praktische verwevenheid
van Zijn en Doen.
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mededeling
AMERIKAANSE T.A. BOEKEN KOPEN
Voor leden van de N.V.T.A. en in T.A. geïnteresseerden worden boeken en publikaties
bij Trans Pubs centraal voor Nederland besteld door Steven Hoekstra, Bernhardstraat 18,
2731 BG Benthuizen, tel. 079 - 313396. De gang van zaken is als volgt:
Raadpleeg de nieuwste Trans Pubs catalogus, vermenigvuldig het dollarbedrag van een
boek dat U wilt bestellen met 3, maakt dit bedrag over op mijn giro 28 49 568 en vermeld
de titel bij "mededelingen". Aan het einde der maand worden de bestellingen bijelkaar
gevoegd en naar Trans Pubs gestuurd. Na ontvangst van het door U bestelde boek wordt
het onmiddellijk door mij naar Uw op de girokaart vermelde adres per PTT opgezonden.
Bestellingen uitsluitend per girokaart (grijs) en één titel per kaart vermelden.
De voordelen zijn o.m. dat korting bedongen kan worden, bekendheid bij Trans Pubs zal
versnelling in het afsturen ten gevolge hebben, eenmalige geldtransportkosten, bulk verzend- en verzekeringskosten. Nadelen zijn de investering in verpakkingskarton en een
machien-voor-dikke-11ieten.
Het administreren op girokaarten is afgekeken van de N.V.T.A.-penningmeester: een tijdlang moet op deze kaarten aantal, prijs, korting, gewicht, benevens de verzendkosten in
Nederland bijgehouden worden. Wanneer 3 keer de dollarprijs te veel is geweest, dan
wordt het saldo overgebracht naar de N .V .T .A.-kas, een tekort is voor mijn rekening.
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lezersforum

agenda

1. Boris Bouricius zou graag commentaar hebben van T A-ers op het volgende:
Hij is van mening, in overeenstemming met TA-theorie, dat ongevallen niet bij toeval gebeuren. Vaak ontmoet hij mensen die, voor zover er niet sprake is van een regelrechte
(poging tot) zelfdoding (zelfmoord) spreken van: stommiteit, onachtzaamheid etc.
Hij ontmoet veel weerstand als hij zegt dat in die gevallen eveneens sprake is van (poging
tot) zelfdoding. Hij verdeelt daarom tegenwoordig zelfdoding in twee categorieën: actief
en passief. Actief is waar degeen die zichzelf doodt kan voorspellen dat de dood zal
volgen: het innemen van cyaankali, het rijden op een verkeerde rijbaan van een grote weg
(spookrijders). springen van een flat van 12 verdiepingen, van de bovenste daarvan etc.
Passieve zelfdoding noemt hij het wanneer iemand zaken nalaat die het overleven zeker
stellen: bijvoorbeeld: iemand rijdt op de grote weg. Hij wil iemand inhalen en kijkt niet
in de achteruitkijkspiegel of er iemand anders aankomt op de linker rijbaan die het onveilig maakt dat hij inhaalt. Een vlieger wil starten op een vliegveld met mist. Hij vraagt
toestemming aan de verkeersleider op te stijgen. Hij hoort wel iets als antwoord maar
kan niet geheel zeker zeggen of het de toestemming is, start toch en vliegt tegen een ander
toestel aan.
Boris zou graag met mensen van gedachten willen wisselen over dit onderwerp.
2. Boris Bouricius zou graag commentaar willen hebben van T A-ers op het volgende:
Tot nu toe is het TA-theorie dat en drie graden spel zijn (en in navolging 3 graden scripts
etc.); de eerste algemeen bekend, de tweede meer in het geheim, de derde wanneer de
rechter, de dokter of de doodgraver eraan te pas komt. Hij stelt voor om de derde graad
in 3 andere in te delen: de derde (nieuw) wanneer de rechter eraan te pas komt, de vierde
wanneer dokter's hulp nodig blijkt, de vijfde wanneer het nodig lijkt dat de diensten van
de doodgraver worden ingeroepen of besteld. Hij stelt verder voor om ziek te noemen die
mensen die een vierde of vijfde graads spel spelen en waarbij weefselbeschadiging is aangetoond.
Boris zou gaarne van gedachten willen wisselen met wie hierover wil praten of schrijven.
Adres: Boris Bouricius, Malakkastraat 130 B, 2585 SV

Den Haag, tel. 070 - 464655

ACTIVITEITEN IN BELGIE
V.I.T.A.
Kennismakingssessies met T.A.
- donderdag en vrijdag 9-10 oktober en 23-24 oktober
o.l.v. Erica Saynaeve, CMT
zaterdag en zondag 29-30 nov. en woensdag en donderdag 3-4 december
o.l.v. Erica Seynaeve

T.A. practicum
zaterdag en zondag 25-26 okt.
thema: 0.K. tijd met kinderen
o.l.v. Mil Rosseau, SFMT
zaterdag en zondag 6-7 dec.
thema: Het ontwikkelingsmodel van Pam Lev in
o.l.v. Mil Rosseau

Gespecialiseerde Seminaries
o.l.v. Raymond Hostie, CPTM
data op het secretariaat te bekomen.
Inschrijvingen en inlichtingen op het secretariaat van V.I.T.A., Ridder van Ranstlei 113,
2510 Mortsel, tel.: (031) 30 .87 .71.

C.F.I.P. (alle activiteiten gaan door in het Frans)
Kennismakingssessies met T .A.
zaterdag en zondag 6-7 sept. en 20-21 sept.
o.l.v. Jacques Dekoninck, CMT
dinsdag en woensdag 7-8 okt. en 21-22 okt.
o.l.v. Française Everaerts
zaterdag en zondag 8-9 nov. en 22-23 nov.
o.l.v. Française Everaerts
donderdag en vrijdag 4-5 en 18-19 dec.
o.l.v. Chantal Merat, CM
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Workshops

Workshop

van 11 tot en met 14 sept.
o.l.v. Michael Reddy CTM en Raymond Hostie, CPTM
Gespecialiseerde Seminaries

o.l.v. Raymond Hostie
2 series van 6 seminaries gespreid over 1980-'81
data op het C.F.I.P. te bekomen
Inlichtingen en inschrijvingen op het C.F .I.P., Gribaumontlaan 153, 1200 Brussel,
tel.: (02) 770.50.42

Transacties; 28 augustus, 11 september, 25 september
Script; 22 januari '81, 5 februari '81, 19 februari '81.
Psychose; 23 oktober, 6 november.
Gouldings; 20 november, 11 december.
Ouder; 5 maart '81.
Gezin en P.R.T.;9 oktober.
Examen; 19 maart '81. Tijdstip workshops: donderdag 13.30 - 15.30 uur.
Supervisiedag

-9april1981.
Inlichtingen en inschrijvingen: Coördinatiegroep "trainingen"
"De Viersprong", Gasthuisstraat 6, Halsteren.

ACTIVITEITEN IN NEDERLAND
A.N.I.T.A.
PEERGROUP

Kennismaking met T.A. (101)

Een maal per vier weken, op donderdagavond.
1 nlichtingen en opgaven voor deelname: Boris Bouricius, Malakkastraat 1308,
2585 SV Den Haag.

vrijdag en zaterdag 29 en 30 augustus
o.l.v. Marijke van der Does.
Studiedag

zaterdag 6 september
o.l.v. Shea Schift.
Plaats: "Veldwijk" Ermelo.
Onderwerp o.a.: film Cathexis I nstitute.
- Workshop

dinsdag en woensdag 9 en 10 september.
o.l.v. Shea Schift
onderwerp: regressietherapie bij moeilijk behandelbare patiënten.
plaats: "Veldwijk" Ermelo.

ACTIVITEITEN IN ITALIE
Seminari Romani A.T.

29 sept.: 1 dag supervisie met Marge R edd ington
-· 30 sept. - 1 okt.: workshop met Matthew Reddington.
Inlichtingen bij Maria Theresa Romanini, Viale Tito Livio, 147, Roma,
tel.: (06) 346211

Inlichtingen en inschrijvingen voor alle activiteiten van A.N.1.T.A.:
Maarten Kouwenhoven, Prins Bernhardlaan 11, 3851 XL Ermelo.

NAGEKOMEN BERICHT
Op maandag 10 november in dinsdag 11 november vindt te Brussel het eerste Belgisch
T.A.-congres plaats, georganiseerd door Assobat en Vita.
Nadere inlichtingen bij beide orqanlsaties.

DE VIERSPRONG
Theoretisch seminarium

- vanaf september 1980: 1 e woensdag van de maand, 16.00 - 18.00 uur.
- Workshops
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mededelinqen van het
bestuur van de n.v.t.a.

tnededelingen van het
bestuur van v . i , , a ,
Nieuwe leden:

Er is een brief naar de E.A.T.A. gegaan waarin wij voorstellen onze kontributie met f 10,-te verhogen zodat ieder N.V.T.A.-lid automatisch lid zou worden van de E.A.T.A. Inmiddels heeft de E.A.T.A. hier positief op gereageerd.
Het Bestuur heeft de E.A.T.A. ook laten weten dat er bij onze leden belangstelling bestaat
om bij hen kontrakten af te sluiten.
Het Bestuur wil het T.A. woord gebruik gaan normaliseren. Aangezien dit een opleidingsaspekt is en dus valt onder de verantwoordelijkheid van de opleiders, wordt er
kontakt opgenomen met de redaktie van STROOK, waar al een speciaal groepje mensen
zich hiermee bezig houdt.

A-lidmaatschap: Meulenaere Anke
Smets Johan
B-lidmaatschap:

Holemans Jean-Pierre

Belangstellende leden: Grégoire José
Bettens François

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

Het bestuur heeft d.m.v. een brief aan het V.I.T.A.-bestuur laten weten dat de N.V.T.A.
er geen bezwaar tegen heeft dat V .I.T.A.-leden kosteloos wetenschappelijke vergaderingen
van de N.V.T.A. bijwonen.
Wij zijn zeer verheugd U te kunnen mededelen dat op onze laatste ledenvergadering van
18 april het Huishoudelijk Reglement door onze aanwezige leden is goedgekeurd.
' plaats
Marijke van der Does is op deze vergadering als bestuurslid afgetreden en haar
wordt ingenomen door Erika Stern die eveneens las afgevaardigde in de E.A.T.A. zal
plaats nemen.
De plaats van Peter Lucas als afgevaardigde in de E.A.T.A. wordt ingenomen door Ger
Heester.
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De E.A.T.A. stelde voor om alle leden van V.I.T.A. gelijktijdig ook lid te maken van
E .A.T .A. tegen een bijdrage van 250 B F. Dit zou een verhoging van de lidmaatschapsbijdrage betekenen. Het bestuur deed een tegenvoorstel nl. dat voor 1980 niet alle leden
doch enkel diegenen die uitdrukkelijk het E.A.T.A. lidmaatschap aanvragen van deze
voorwaarden zouden kunnen genieten. Voor 1981 willen wij dit aan de algemene ledenvergadering voorleggen. E.A.T.A. ging hiermee akkoord.
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