STROOK
TYDSCHRIF'T VOOR TRANSACTIONELE AtfAL~8E

Driemaandelijks tijdschrift

JAARGANG 2

NUMMER 3 - 4

OKT. - NOV. - DEC. 1980

Verantw. uitg. = R. Termote, Guinardstraat 3, B-9000 Gent.

STROOK
TIJDSCHRIFT VOOR
TRANSACTIONELE ANALYSE

Redaktie: Redgy Termote, Gent (B). hoofdredakteur
Christiane Desteunder, Mortsel (B)
Mia Famaey, Halsteren (NL)
Wim Geudens, Deurne (B)
Joop van Gorp, Berkel-Enschot (N L)
Gerben Hellinga, Halsteren (NL)
Jacques Titeca, Antwerpen (B)
Raf Van Parys, Terneuzen (NL)

Hedaktleadressen:
Redgy Termote, Guinardstraat 3, 9000 Gent, België
Telefoon 091 - 256970
Joop van Gorp, Jac. van 't Hofflaan 8, 5056 VJ Berkel-Enschot
Telefoon 013 - 332578

Abonnementsprijs:
30 gulden of 450 frank per jaargang van 4 nummers.
Voor leden van de Nederlandse Vereniging voor T.A. en van het Vlaams Instituut voor T.A. inbegrepen in het lidmaatschap.

Bijdragert dienen persklaar en in machineschrift naar een van de redaktieadressen gestuurd
te worden.

---RGANG 2

NUMMER
HERFST
1

INFORMATIE VOOR INZENDERS VAN ARTIKELEN

INHOUD

- Zend uw kopij naar Redgy Termote, Guinardstraat 3, B-9000 Gent, België.
- Gebruik voor het manuscript een schrijfmachine.
Typ op papierformaat A4.
Gebruik een dubbele regelafstand.
Laat een linker kantlijn open van± 5 cm.
Begin met de titel van het artikel.
Zet daar onder uw naam.
Begin dan met de eigenlijke tekst.
Vervaardig eventuele tekeningen in zwarte inkt en zorg ervoor dat ze binnen de bladspiegel van Strook passen.
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DUFF, BOB. Transactional Analysis for teachers. Transactional Pubs, Berkeley, 1974 ••
ISAACSON, CLIFFORD E. Religious scripts. Transactional Analysis Journal, jaargang 4, 1974, p. 38.
Voeg er een bondige samenvatting in het Nederlands en in het Engels bij.
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Voeg enkele zinnen over uzelf toe, bestemd voor de personalia aan het einde van het
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Tenslotte wijs ik er op dat helemaal achterin dit nummer een index is opgenomen over
alle artikelen van de eerste twee jaargangen van STROOK. Het zal daarbij wellicht opvallen dat men veel namen regelmatig tegenkomt. De redactie zou het toejuichen als steeds
meer nu nog niet erg actieve T .A.-beoefenaars hun bijdragen voor de volgende jaargangen
zouden aanbieden. Vanuit de V geredeneerd: het is zinvol als in STROOK veel verschillende benaderingen (toepassingen) van T.A. aan bod komen. Vanuit de 0: het is toch te
gek dat STROOK vnl. gedragen wordt door een paar aktievelingen! En vanuit het K: het
is gewoon erg leuk om je eigen produkten in druk te zien verschijnen!

redaktioneel
Gerben Hel/inga

Deze (tweede) jaargang van STROOK bestaat niet, zoals bij een kwartaal-uitgave te doen
gebruikelijk is, uit vier afleveringen, maar uit twee gewone, een hele dikke en een bij lage.
Uiteraard zal de lezer hiervoor een verklaring verlangen. Welnu. Voor de meeste lezers
van dit tijdschrift is een abonnement op STROOK gekoppeld aan het lidmaatschap van de
N.V.T.A. of van het V.I.T.A. Dat zijn lidmaatschappen die per kalenderjaar {jan.-dec.)
lopen en dus niet volledig overeen komen met het verloop van de jaargangen van STROOK
{april-maart). Voor diegenen die alleen abonnee van STROOK zijn zou een abonnement
dus een ander tijdsbestek beslaan dan voor leden van N.V.T.A. en V.I.T.A. Zoiets kan
ingewikkeld worden en het leek de redaktie zinvol om zo snel mogelijk tot een aanpassing
te komen omdat we anders een toestand zouden laten voortbestaan die over enkele jaren
misschien toch nog tot een ingreep zou leiden. Dan kun je dat beter in het tweede jaar
doen dan later: met kinderziekten kun je maar beter op zo jong mogelijke leeftijd afrekenen. In 1981 zult u dus weer vier nummers krijgen voor een abonnement dat dat
kalenderjaar beslaat.
Veel komt u, lezer, in 1980 niet te kort: u krijgt voor uw abonnement tweede jaargang
slechts negen maanden STROOK, maar dit dubbelnummer biedt ongeveer evenveel aan
lezenswaardigs als twee gewone nummers zouden hebben geboden, en het feit dat u het
genoegen wordt ontnomen om vier keer verlangend naar STROOK uit te zien hebben wij
willen goedmaken door als bijlage een handzaam overzichtje over T.A. aan dit nummer
toe te voegen. Exemplaren daarvan zijn bij de redactie te bestellen als men over een korte
en bondige introductie wil beschikken voor kliënten, medewerkers, leerlingen
.
Over de inhoud van dit nummer: we beginnen met drie artikelen over Spelen (die lezers
die een eerst-werken-dan-spelen-oplaqer hebben kunnen gerust zijn: het gaat om Spelen
met een grote SI). Dan gaan we over naar één van de mogelijke pav-offs van Spelen:
Guido Stellamans' artikel over suicidepogingen wordt in dit nummer voltooid. Enkele
algemene theoretische artikelen volgen: Mart Balten schrijft over T.A., vergeleken met
andere behandelingswijzen en Joop van Gorp over groepsdynamica. De gevariëerde kost
die wij hierbij aanbieden omvat verder een T.A.-benadering van fobieën (Mary Goulding).
een verhandeling over de begrippen Ethos en Pathos (Pieter van Dijk) en een artikel over
psychosomatosen (Redgy Termote). Anorexia Nervosa, het onderwerp van de studiedag
van de N.V.T.A. dit voorjaar, kan op verschillende manieren worden benaderd, zoals kan
blijken uit de twee hier volledig weergegeven voordrachten van Gerben Hellinga en Henk
van den Heuvel. De rubriek Babel-Babbels levert dit keer niet een bladzijde of twee vraagtekens op, maar een wat groter verhaal: over de Volwassene zijn ook nog zóveel dingen
niet duidelijk
·
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spelen in transaktionele
analyse
Raf van Parys

1. Wat is een Spel in de T.A.-betekenis?
Zijn bekendheid kreeg Berne door een klein boekje over wat hij noemde "Spelen":
"Games people play". Dit werd een bestseller; niettemin is het een moeilijk boekje, waar
je in de praktijk niet veel aan hebt. Waarom werd het zoveel gelezen? Omdat het puntige
beschrijvingen gaf van situaties die vaak voorkomen als enkele mensen bij elkaar zijn.
Zoiets als de achterpagina van "Margriet" met de strip van de familie Achterop waar aan
de hand van 8 plaatjes telkens een voorval wordt uitgebeeld tussen 1, 2, 3, 4 of 5 personen van het gezin Achterop. Als men 'dit leest dan zegt men: "Maar ja, zo gebeurt het
hier ook steeds: het begint precies zo en het eindigt precies zo. Wat gek, zou dat nu overal ter wereld zo zijn?" Het spannende van het lezen zit hem in: 1e de herkenning. (Hierbij is te denken aan het universaliteitsgevoel, wat vlg. Yalom een van de minder belangrijke kuratieve faktoren in groepen is); 2e. dat er een plotse ommekeer zit in het verhaal.
Het begint heel gewoon en plotseling gebeurt er iets onverwachts. Zoals dit ook in moppen zit: er is een "clue" een "switch" een ommezwaai, de Belg/Nederlander die aanvankelijk heel gewoon leek, blijkt toch weer in een plotselinge ommezwaai, een superidioot
te zijn.
Als je het boek van Berne gelezen hebt, dan weet je in ieder geval dat Spelen steeds terugkomende, vaste series van transakties zijn, die leiden tot wat hij noemt een "pay-off": dit
is een slecht, naar gevoel voor alle betrokken Spelers.
De analyses die Berne bij de meeste Spelen in kryptische vorm weergeeft, vind ik wetenschappelijk aandoend, maar verder weinig duidelijkheid brengend, met uitzondering van
de beschrijving van de voordelen die het Spel meebrengt, waar we later op terugkomen.
De antitheses, dat zijn de manieren om een Spel te doorbreken, die Berné hier en daar aangeeft, zijn fijn om te lezen, maar doen wat willekeurig aan omdat de struktuur van het
Spel nog niet duidelijk is. Later, in andere werken, heeft Berne dit
rechtgetrokken, nl. door van puntige beschrijvingen over te gaan op het ,,,,,,,,.,.,,.,n
struktuur van elk T.A.-Spel. In een Spel zijn spelregels. Deze
geven in de Spelformule. Deze luidt als volgt: lokaas + zwakke plek=
moment van verwarring-+ afrekening (pay off).
Laten we eerst het 1 e deel van de formule bekijken: lokaas +
dat 1 of meer Spelers voor een lokaas zorgen en 1 of meer
ke plek, dat het ene op zoek is naar het andere, zoals het
Als er beet is begint het Spel. Nu is dat wel een mooie
wat is dat eigenlijk "lokaas" en "zwakke plek"?
6

Stephan Karpman heeft daar duidelijkheid in gebracht door middel van zijn drama driehoek, ook speldriehoek genoemd. Het komt erop neer dat Karpman gezegd heeft dat,
als iemand zich niet O.K. voelt en gedraagt, hij één van de klassieke dramaposities of -rollen, inneemt. Hij is Slachtoffer, Vervolger of Redder. Grossomodo kunnen we zeggen dat
Slachtoffer in deze zin iemand is die klaagt en niet van plan is zijn problemen op te lossen.
Een Vervolger is iemand die kwaad is zonder dat hij van plan is iets of iemand te veranderen door de. kwaadheid; hij duwt de ander kopje onder, kleineert de ander. Een Redder is
iemand die hulp biedt die de ander er onder houdt, die de autonomie van de ander tegen
gaat.
Lokaas en zwakke plekken zijn gelijk te stellen met posities in de speldriehoek. Het is ook
evident dat, door de ene positie in te nemen een andere Speler in een andere positie gelokt wordt. Een Redder zoekt een Slachtoffer, een Slachtoffer zoekt een Redder of Vervolger, een Vervolger zoekt een Slachtoffer. Dus: als je jezelf in één van die posities voelt,
of je ziet een ander in één van die posities, dan weet je dat er een lokaas voorhanden is.
Hoe weet je dat iemand Redder, Vervolger of Slachtoffer is?
Dit is in het gedrag te observeren en is ook een zaak van intuïtief aanvoelen.
Laten we nu verder gaan met het volgende item van de formule: de reactie. Dit is als volgt
op te vatten: de ene Speler vertoont bijv. een Slachtoffergedrag en lokt de ander in Reddergedrag en er ontstaan een aantal transakties, een heen en weer. Dit wordt bedoeld met
reactie. Het aantal transakties kan variëren van één tot vele honderden, alvorens de switch
komt. Ook de tijd kan variëren van 1 minuut tot verschillende jaren. Wat is de switch, de
ommezwaai? Deze kan het best begrepen worden als we de dramadriehoek voor ogen houden. Switch is de plotselinge stap naar een andere dramapositie.
Hierop volgt inderdaad meestal een moment van verwarring bij de andere speler, maar dat
is niet altijd even merkbaar. Wat wel sterk merkbaar is, is de golf van onaangename gevoelens die daarop spontaan opwelt bij de verschillende Spelers.
Er zijn dus 3 belangrijke elementen in het Spel:
ten 1 e: inname van de dramaposities;
ten 2e: ommezwaai van de dramaposities;
ten 3e: de onaangename gevoelens van de slotfase.
In het engels wordt dit laatste pay-off genoemd, afrekening. Deze afrekening kan gaan van
enkele uren rotgevoelens, of dagenlang rot- en depressieve gevoelens, naar rotgevoelens en
lichamelijke letsels, ziekenhuisopname, gevangenis of lijkenhuisje.
Dit naar gelang de graad waarin het Spel wordt gespeeld. Berne onderscheidde op die manier 3 graden: een eerste graad van sociaal akseptabele Spelen, een tweede graad die van
zo'n ernst is dat de Speler deze liever niet publiek maakt en een derde graad die leidt tot
weefselbeschadiging, het ziekenhuis, de rechtszaal of het lijkenhuisje.
Nog een woord over de afrekening. Berne legde de klemtoon op de negatieve gevoelens
die de afrekening met zich meebracht, en schrijvers zoals James hebben gewag gemaakt
van een positieve afrekening. (zie het artikel van John James in dit nummer).
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ll. Spelen en andere tijdsstruktureringen
Voor Berne is een Spel een van de zes mogelijke manieren om de tijd te struktureren.
De andere manieren zijn:
ten 1e: terugtrekken: dit gebeurt wanneer de persoon zich geestelijk terugtrekt van anderen; men kan dit doen terwijl men alleen is, maar men kan het ook doen op
een party, in een trein, enz.
ten 2e: rituelen: hier verlopen uitwisselingen met de omgeving op vaste voorgeschreven
manier. De rituelen kunnen kort en simpel zijn zoals groeten, of kunnen vrij
lang en kornplex zijn zoals bij religieuze ceremonies.
ten 3e: tijdverdrijven: hier vallen semi geritualiseerde konversaties onder, zoals bijv.
praatjes bij een receptie, of een feestje. Themata zijn dan dikwijls het weer, inflatie, reizen, eten.
ten 4e: aktiviteiten: men is bezig met voorwerpen, taken, ideeën, werkend naar een bepaald doel toe. Werk, hobby's en karweien zijn gewone voorbeelden.
ten 5e: intimiteit: de tijd wordt gestruktureerd met het delen van gevoelens, gedachten
of belevenissen in een sfeer van openheid, eerlijkheid en vertrouwen. Er is een
direkte spontane uitwisseling van strokes in het hier en nu.
Het is nuttig om een cirkel te trekken en deze onder te verdelen in 6 sektoren, die de
tijdsduur aangeven van de 6 tijdsstruktureringen gedurende een gewone dag. Soms is het
konfronterend om te zien hoeveel tijd je doorbrengt met aktiviteiten en Spelen, en hoe
weinig met intimiteit.
Naar gelang ikzelf meer vertrouwd geraakte met deze 6 manieren van tijdstrukturering,
had ik er niet zoveel meer aan in de praktijk. Ze begonnen door elkaar te lopen.
Enkele voorbeelden:
Terugtrekken: ikzelf heb veel meegemaakt en heb het ook gemerkt bij anderen, dat dagdromen geen rustige bezigheid is, maar piekerijen, innerlijke gevechten. Steeds maar replays van Spelen. Anderzijds herinner ik me ook momenten en uren van terugtrekken, die
een heerlijk en intiem gevoel gaven.
Rituelen: ik heb lange ervaringen met rituelen in de zin dat ik van mijn 7e tot mijn 18e
jaar bijna dagelijks naar de mis ben geweest. 's Zondags twee keer, samen met lof en vespers. Heel veel van deze tijd heb ik als uitermate vervelend beleefd en het was duidelijk
geen O.K.-tijd. Er waren tijden dat ik me beter voelde, zoals vanaf mijn puberteit in de
zondagsmis, waar ik vooral nonverbale boodschappen uitzond naar de aanwezige meisjes.
En er is ook een tijd dat ik misdienaar geweest ben in een kleine kapel, waar het hele gebeuren een grote intimiteit inhield.
Tijdverdrijven: receptiepraatjes. Het is regelmatig gebeurd dat ik mij op een receptie wat
ongemakkelijk voelde. Ook bij officiële koffievisites. Ook bij het uitwisselen van obligate
kerstgeschenken. Ik vind dat het praten over reizen, eten, enz., de manier waarop kadootjes gegeven worden en de kadootjes zelf, vele angels inhouden en een bron zijn voor
Hedder-, Vervolqer-, Slachtoffergedrag en dus voor Spelen, zij het in de eerste graad.
Er zijn verder tijdverdrijven waarin ik me vrij intiem voel en dat is bijv. als ik 's middags
met mijn partner zit te eten en we keuvelen wat heen en weer.
Aktiviteit: menigmaal heb ik beleefd hoe een werkvergadering leidde tot forse negatieve
gevoelens en dus een Spel inhield.
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Anderzijds kan ik me verschillende therapie-uren herinneren, waar er goed gewerkt werd
en de zaak spelvrij en intiem was. Ook kan ik me herinneren hoe we met een groep een
werk opknapten in de tuin en de sfeer was intiem. Hetzelfde bij een werkvergadering met
een redaktie van een tijdschrift.
M.i. is het belangrijker om de aanwezige tijd onder te verdelen in niet 0.K.-tijd en O.K.·
tijd; tijd waarin men zich slecht voelt en tijd waarin men zich goed voelt; tijd die men
doorbrengt in de Hedder-, Vervolqer-, Slachtofferdriehoek en tijd die men buiten de
driehoek doorbrengt.
En nu is het nodig om een differentiëring aan te brengen die uitgewerkt is door opvolgers
van Berne, zoals Fanita English. Als de een in een Redderpositie zit en hij lokt de ander
in een Slachtofferpositie, dan gaat dit niet altijd door naar een switch. Het kan heen en
weer blijven gaan tussen deze twee positities zonder dat een Speler wisselt. Dan kan men
niet van een spel spreken, maar van racketeering.
Ik ben niet van mening, zoals anderen, dat als lokaas en zwakke plek mekaar vinden er
een chemische reaktie komt die noodzakelijker wijze voert tot de switch, moment van
verwarring en afrekening. Nee, het kan blijven bij een mekaar parasiteren. Daar word
je wel wat moe van en het is vooral zeer vervelend. Veel T.V.-uitzendingen en radlokonversaties zijn er van dat soort en dus erg vervelend om naar te kijken of te luisteren.
111. De betekenis van Spelen
Spelen zijn herhalingen van dramasituaties uit de kindertijd. Er zijn twee soorten: men
herhaalt de drama's die men vader en moeder heeft zien spelen, of andere belangrijke
figuren en men herhaalt de drama's waarin men zelf betrokken was.
Berne zegt in "Games people play" dat kinderen opvoeden voornamelijk een zaak is van
het leren welke Spelen te spelen. Dit lijkt me een vrij pessimistische visie. 1 n ieder geval
is het zo dat iemand die een Spel speelt maar zeer ten dele in het hier en nu leeft.
De Speler is niet echt in kontakt met de personen rondom hem, maar met personen die
in zijn fantasie zijn blijven leven en die hij nu projekteert op de ander, vooral vader, moeder, broer, zus. Het is inderdaad droevig om te konstateren dat we het grootste deel van
onze tijd doorbrengen met gevechten met schimmen uit onze kindertijd die we projekteren. De Speler zit in zijn scriptwereld, niet in de reële wereld. Waarom? Vooral omdat
ze tot doel hebben bepaalde boodschappen die van generatie tot generatie worden doorgegeven telkens te herbeleven. Deze boodschap, dat scriptgeloof, hoort men bij de payoff. Men voelt het scherp en men zegt het dikwijls heel spontaan. Bijv.: "het leven is rot",
"het leven is hard en triest", "zie je wel, je mag je nooit blootgeven", "mensen zijn niet
te vertrouwen", "je krijgt altijd stank voor dank".
Dat het scriptgeloof weer eens bevestigd wordt door het Spel, noemt Berne het existentieel voordeel van het Spel. Hij spreekt verder van het biologisch voordeel en dat zijn dan
de strokes die het Spel oplevert. Het zijn wel voornamelijk negatieve strokes (volgens
Berne), maar, er is een regel: beter strokes, welke dan ook, dan geen strokes.
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Verder spreekt hij van het intern psychologisch voordeel. Wat is dat? Wel, door het Spel,
krijgt men pijn, die de aanvankelijke grote pijn, van de primaire dramasituatie, bedekt
houdt. Erskine spreekt in die zin van: "the aim of the game is mainly in the pain".
Verder heeft Berne het over psychologisch extern voordeel: de Speler vermijdt iets waar
hij bang voor is, iets in relatie met anderen. Het komt mij voor dat vooral Schift dit uitgewerkt heeft in die zin dat ze beklemtoont dat ieder Spel een poging is om een afhankelijkheidsrelatie te laten ontstaan, om een symbiose in stand te houden, om een probleem niet op te lossen, maar dit over te laten aan een ander.

IV. Hoe om te gaan met Spelen?
Dé manier om een Spel te couperen vanaf de beginfase waar het lokaas wordt gegeven,
is het geven van een kruistransaktie. Dit kan toegepast worden zowel in het gewone
leven als in therapeutische situaties.
Wat wordt bedoeld met kruistransakties? Wel, een Hedder-, Vervolger- of Slachtoffer,
gedrag zijn volgens Holloway verschillende vormen van Aangepaste Kindgedrag. leder
Spel komt van het Aangepaste Kind. Het Spel wordt gecoupeerd indien men, in plaats
van ook vanuit het Aangepaste Kind te reageren, reageert vanuit bijvoorbeeld de Volwassene of het Vrije Kind of de Positief Zorgende Ouder of de Positief Kritische Ouder.
Indien je als therapeut in een groep zit en iemand plaatst zich in een Hedder-, Slachtoffer-, Vervolgerdriehoek, kun je de methode van Marge Reddington gebruiken. Namelijk om vanuit het Vrije Kind met de groep de drie posities van de dramadriehoek te
doorlopen en degene die het Spel begon geen plaats meer toe te kennen in de driehoek.
De echte Speler voelt zich buitengesloten en zegt tenslotte verbijsterd: maar hou toch op.
Het is een leuke methode, maar de groep moet al iets van dramadriehoek, switches en
Spelen weten. Het is ook belangrijk dat de hele operatie vanuit het Vrije Kind gebeurt.
Ook een methode die weleens in groepen gebruikt wordt is het geven van een grote kartonnen R, V of S aan de Speler in aantocht.
Een variant die Nol de Jong me vertelde is: de therapeut laat een Spel uitspelen in de
groep, tekent intussen een driehoek op een bord en wijst zonder iets te zeggen, tijdens het
gebeuren, de verschillende posities aan op de driehoek. Dit gebeurt ook vanuit het Vrije
Kind.
In een groep kan men het Spel laten uitspelen en dan de analyse doen. Dit kan op de volgende manieren gebeuren:
- door de spelformule van Berne uit te schrijven en zodoende het Spel op bewust en
Volwassen nivo te brengen. Er kan dan de vraag gesteld worden of men ermee door
wil gaan; zo neen, dan kan er gevraagd worden naar alternatieven. Verder. kan. er gevraagd worden hoe deze alternatieven in de praktijk omgezet zullen worden, waarbij
het van belang is dat de alternatieven zaken zijn die tegemoet komen aan de wensen
het Vrije Kind.
- bij de methode van Dusay wordt de persoon die zijn Spel bewustwi.LWorclen aangewezen als de "regisseur" van een psychodrama: zijn Spel. Hij k.iesltvvêe of meerdere
groepsleden en instrueert hen wat ze moeten zeggen om het.Spette speJenyan het beginlokaas tot de pay-off. Dit gebeurt ook voor een groot deeLIJahUit het Vrije Kind.
Nadien zegt de persoon: het is klaar voor mij. Ofwel kan hij samen met de groep nog
10

de verschillende elementen van de Spelformule nagaan en eventueel een alternatief
psychodrama opzetten.
- als het Spel gespeeld is kunt u het ook zien in de context van het feit dat Spelen herhalingen zijn van scriptsituaties. In die context kun je na de pay-off vragen: wanneer had
je dit gevoel voor het laatst? Daarbij kun je geleidelijk van nu naar het verleden gaan
(bijv. gisteren, verleden week, verleden jaar, een jaar geleden, 10 jaar geleden, enz.)
- Zo ga je van het Spel dat gevoel, gedrag van nu vertegenwoordigt naar het script dat
gevoel en gedrag van vroeger t.o.v. ouderfiguren vertegenwoordigt. Zo ga je naar de
scriptboodschap die telkens bevestigd wordt door het Spel.
Wat ik nuttig vind is een eigen thesaurus van Spelen aanleggen. Een Spelendagboek. Daarin kun je de Spelen noteren die met de vaste partner worden gespeeld, met de kinderen,
met de kollega's op het werk, met kliënten, met vrienden, met familieleden, met de buren en kennissen en met vreemden zoals politie-ambtenaren, douaniers, bedelaars, postboden, winkeliers, ambtenaren van burgelijke stand, dokters, enz.
Spelen zijn niets anders dan de kleine en grote rot-konflikten, botsingen die men met
deze personen heeft. En ik spreek hier met opzet over "rot konflikten", omdat het over
de ruzies gaat die resulteren in een licht of fors rotgevoel plus vervelend piekeren (de
pay-off).
Het is mogelijk om door zo'n dagboek de pay-off te bekorten en op het spoor te komen
van de scriptboodschap of boodschappen die aanleiding geven tot de Spelen.
Lokazen en eigen zwakke punten worden op die manier ook meer op bewust nivo gebracht, zodat men minder snel in Spelen tuint.

Lezing ter gelegenheid van de studiedag van V.I.T.A. te Leuven op 2 februari 1980.
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Os Summerton begint het tweede hoofdstuk van zijn boek over Spelen en Spelanalyse
sinds Berne ( 1) op de volgende manier:
K (KIND)
Wat bedoel je met: "Doe het zelf?"
0 (OUDER)
Wat ik wil zeggen is dat je je Spelen op de T.A.-manier moet
analyseren!
V (VOLWASSENE)
Ik denk dat wanneer je spreekt over de T.A.-manier om Spelen
te analyseren, dit erg verwarrend kan zijn voor het Kind, Ouder,
er zijn verschillende manieren om Spelen te analyseren volgens
Summerton.
0
Summerton? Bedoel je ons?
V

Jaf

K
V

Ouder beschuldigt mij ervan te Spelen.
Het is waarschijnlijk dat je dat soms doet; laat jezelf daardoor niet van de wijs
brengen.
Iedereen speelt Spelletjes; nochtans bedenk ik nu dat ik me niet herinner zelf te
Spelen.
Waarschijnlijk Speelt iedereen Transactionele Spelen; jij ook Ouder. Jij bent degene
van wie Kind heeft leren Spelen.
Ga voort, analyseer je Spel volgens T.A.
Hoe moet ik beginnen?
Antwoord op volgende vraag: "Wat gebeurt steeds maar opnieuw, zodat je je op het
einde
voelt?"
Je bedoelt zoals die dag in Connaught Place, waar ik me op het einde schuldig
voelde?

0
V
0
K
V
K

Raf Van Parys is als psychiater-psychotherapeut en koördinator verbonden aan het
Zeeuws Instituut voor Geestelijke Volksgezondheid te Terneuzen. Hij is voorzitter van het
Vlaamse Instituut voor T.A.
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Dit benadert de interne dialoog die ik meermaals in mezelf hoorde vanaf het moment dat
ik T.A. heb leren kennen en die kennis wilde toepassen in mijn beroep: lesgeven aan en

begeleiden van normaalschoolstudenten. Hoe ga ik lesgeven? Begeleiden? Welke Spelletjes
speel ik? Hoe moet dat; zou dat ook goed zijn? Enz.
Vandaar de opzet van dit artikel: het meedelen van informatie. Ik gebruik ze, structureer
ze verder en
beleef er veel plezier aan.

Vijf minuten later. Nadat ik iedereen uit mijn omgeving op zijn donder gegeven heb omdat ze me fouten laten schrijven, ga ik verder.
Het negatieve batterijtje kan ook opgeladen worden via de interne Reddende Zorgende
Ouder.
Voorbeeld: "Als ik dit artikel nu eerst voorleg aan iedere deelnemer van het E.A.T.A.
congres, dan weet ik tenminste wat van me verwacht wordt."
Zij noemen dit het Redderscircuit.

2. PROCESTEGENINHOUD
In mijn werk vertrek ik van het idee dat proces belangrijker is dan inhoud. Een belangrijke procesmetafoor vond ik in het batterijmodel voorgesteld door Taibi Kahler en
Hedges Capers in hun Miniscript-theorie.
Wanneer Fahrquahr (2) of Rothchild (3) (hoe heet dit kind nu eigenlijk?) geboren wordt
bezit hij een OK- en een niet-OK batterij. De Kleine Professor beheert beide batterijen.
Vooraleer deze in staat zijn zichzelf op te laden, worden ze geladen door mams en paps.
Zijn deze OK, dan wordt een OK-systeem geactiveerd. Zijn deze niet-OK dan
juist!
De batterijen situeren zij in het Kind. De batterijladers in de Ouder.
Nadat mams en paps hun basiswerk gedaan hebben, nl. het opladen van een van de batterijtjes kan Fahrchild verder met het opladen via een intern circuit. Stel dat het negatieve batterijtje het sterkst geladen is, dan zal dit verder gebruikt en opgeladen worden via
de interne Vervolgende Normatieve Ouder.* Merk hierbij op dat Fahrchild essentieel OK
blijft, hij gebruikt een niet-OK circuit en zal niet-OK gedragingen vertonen.
Voorbeeld: "Jij kan geen artikels schrijven. Stop er mee of probeer maar wat harder."
Zij noemen dit het Vervolgerscircuit.

7.
8.
9a.
9b.
10.
11 a.
11b.
12.

* N.v.d.r.:

Kleine Professor via -Batterij
-NO band wordt geactiveerd.
Vervolgen begint.
Actief Vervolgen
Intern Vervolgen
-AK wordt geactiveerd.
Men voelt Parasietgevoelens.
Actief -AK
Intern -AK
-Batterij is herladen.

1.
2.

Kleine Professor via -Batterij
-ZO band wordt geactiveerd.
Het redden begint met een interne
miskenning over "hoe goed te doen"
3. Actief Redden (3a)
Intern Redden (3b)
4. -AK wordt geactiveerd
5a. Actief AK gedrag
5b. Intern AK gedrag
6. -Batterij is herladen

Een congres later. Helemaal herboren is mijn OK-batterij het sterkst. Ik weet wat ik ga
doen en ook hoe ik het ga doen. Ik lees na aan welke criteria een artikel moet voldoen
en zet mij aan het schrijven. Beschermende Ouder en Volwassene laden de OK-batterij
in mijn positief Aangepaste Kind op.
Zij noemen dit het Protectiecircuit.

de auteur van dit artikel gebruikt de term "Normatieve Ouder" (NO) daar waar wij de
voorkeur geven aan "Kritische Ouder" (KO). Om de duidelijkheid van de tekst en de
tekeningen hebben wij dit niet gewijzigd.
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1.
2.
3a.
3b.

4.
5a.
5b.

6.

Kleine Professor via +Batteri]
+NO band wordt geactiveerd.
Protectie begint
Actieve Protectie
( 1) Protectie-invloed
(2) V wordt geactiveerd.
Verwerken van gegevens begint
(3) Actieve V
(4) Interne V
+AK wordt geactiveerd
Actief +AK
Intern +AK
+B is opgeladen.

Het positief batterijtje kan ik ook opladen via mijn Veroorlovende Zorgende Ouder.
Voorbeeld: "Doe het en beleef er plezier aan!"
Dit versterkt mijn Vrij Kind. (Ideeën voor een volgend artikel liggen reeds naast me)
Zij noemen dit het Permissiecircuit.

7.
8.
9a.
9b.
10.
11a.
11b.
12.
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Kleine Professor via +Batterij
+ZO band wordt geactiveerd.
Geven van Permissie begint
Actief geven van Permissie
Intern geven van Permissie
VK wordt geactiveerd.
Men voelt authentieke gevoelens
Actief VK
Intern VK
+Batterij is herladen.

De vier circuits zijn in elk mens aanwezig. Basisactiviteit in opvoeding en vorming zal erin
bestaan de storingen op het OK-circuit te verwijderen en de OK-batterij te stimuleren.
Automatisch zullen de lijnen op het niet-OK circuit minder gebruikt worden. Zij zullen
stilaan gestoord worden en vermits het om een zelfactiverend systeem gaat, zal dit stilaan uitdoven.
Uit wat vooraf gaat kan je afleiden dat ik momenteel meer belangstelling heb voor het
proces dan voor de inhoud. Niet het benoemen van Spelen uit de klas en het geven van
de dynamiek en een antithese draagt mijn interesse weg, maar wel: wat doe je ZELF in
je benadering en hoe is het verloop van je PRE- en INTERVENTIES.
3.

PREVENTIE

3.1. Versterk het Vrije Kind
Alle Spelgedrag wordt gemotiveerd en gestart vanuit het Aangepaste Kind. (4) Voldoen
aan de behoeften van het Vrije Kind maakt het sterker en verlaagt het aandeel van het
Aangepaste Kind.
Werken vanuit het Vrije Kind betekent o.a. vertrekken van de belangstelling - motivatie
van de leerlingen.
"Wawl", zegt Jantje als juf net over die kikker praat die hem zo interesseert. "Ik ga eens
in Nora's kont nijpen," denkt Piet die gedwongen is te luisteren naar een oneerlijk verdelende koffiehandelaar.

3.2. Geef positieve strokes
Ook hier kom je terecht in een van beide OK-circuits. Door gebruik te maken van de Positief Zorgende Ouder (pos. ongeconditioneerde strokes - Permissie) en van de Positief
Normatieve Ouder (positieve geconditioneerde strokes - Protectie) zal de sterkte van het
Vrije Kind toenemen.
"Hoe was je spelling vandaag?"
"Tof," zegt Jantje, "Ik heb 248 woorden juist geschreven en twee nieuwe woorden bijgeleerd; het gaat leuk op school."
"Bjak," zegt Piet, "Twee stomme fouten, maar juf had het niet goed uitgelegd."
3.3. Stop met schaalveranderingen
Spelen worden eerst mogelijk bij een vertekende werkelijkheid: men gaat de ander meer
macht toeschrijven dan hij heeft. Zo kan men de Slachtofferpositie innemen. Men kan de
ander ook onderschatten en als gevolg daarvan een Redder of Vervolgerpositie innemen.
Bedacht zijn op overdrijvingen of onderschattingen en dèze uitschakelen voorkomt een
hele reeks Spelen.
"Jij kan ook NOOIT eens iets goed doen," zegt juf.
"Nou," denkt Piet, "Een ding kan ik vast wel: jou de duvel aandoen."
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3.4. Tijdstructurering afwisselen

Als opvoeder/leerkracht ben je voor de kinderen een werkelijkheidsmodel. Door de verschillende manieren van tijdstructurering te tonen (inclusief intimiteit) bied je alternatieven voor Spelen.
"Wij hebben een leuke dag gehad. We hebben eerst allen samen aan een grote tekening
gewerkt, dan hebben we ieder voor zichzelf een aantal oefeningen gemaakt die juf voor
ons op steekkaarten gezet had. Daarna hebben we verteld over onze vakantie en in
groepjes versjes gemaakt."
"Wij hebben taal, rekenen en geschiedenis gehad. Wat ik vooral zal onthouden is dat
degene die voor me zit flaporen heeft. Ik moet daar een ganse dag tegenaan kijken.
Morgen ga ik er vast eens aan trekken."
4.

INTERVENTIE

4.1. Bied geen tegenspel
Wanneer een Spel wordt opgezet blijf je reageren op sociaal niveau. Zo maak je het
voor de ander onmogelijk de schakelaar over te halen. (Tenzij hij solo wil spelen
natuurlijk).
Na drie vragen van een "Domoor" om bijkomende uitleg over hetzelfde probleem
kan je antwoorden: "Ik weet niet hoe ik jou kan helpen". Het welslagen van deze interventie zal in belangrijke mate afhankelijk zijn van stem en gelaatsuitdrukking.
4.3. Maak gebruik van het kruisen van transacties
4.2. Ga niet in de rol van Slachtoffer, Redder of Vervolger
De Motor die de dramadriehoek laat werken in het Aangepaste Kind (AK). De veruiterlijkingen zijn:
Aanklager (A) komende vanuit de negatief Normatieve Ouder
Redder (R) komende vanuit de negatief Zorgende Ouder en
Slachtoffer (S) komende vanuit het negatief Aangepaste Kind.
Hiertegenover kan je werken met Permissie, Protectie en Potentie (de P-P-P-triangel).
Deze wordt gestuurd door de Volwassene. Hij krijgt zijn informatie uit A, R, of S en
kan Potentie, Permissie of Protectie inschakelen naargelang wat hem het meest aangewezen lijkt. Dit model verenigt wat de Schiffs schrijven over Spelen, de veruiterlijking
daarvan in de Karpman-driehoek, de mogelijke interventies hierop m.b.v. Permissie,
Protectie en Potentie en het batterijmodel van. Kahler (de negatieve batterijomloop door
de dramadriehoek en de positieve omloop door de P-P-P triangel).
Voornaam hierin is het interventieproces gestuurd door de Volwassene.
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Het kruisen van transacties is sociaal gezien een veel voorkomend middel tot het afbreken
van een Spel. Je kan dit kruisen tot een systeem uitwerken en de opties van S. Karpman
hanteren. (5)
4.4. Ga recht af op de positieve prijs
Spelen worden niet alleen gespeeld om zijn Parasietgevoelens te beleven, maar kennen
ook een positieve prijs (6). Een interventie die daarmee rekening houdt zal erin bestaan de
positieve prijs te anticiperen. Zodoende maak je de omweg van het Spel overbodig.
Voorbeeld: "Wat wil je eigenlijk? Ga je er voor zorgen dat er iemand kwaad op je wordt
of kom je straks even bij mij zitten?"
4.5. Confronteer
Wanneer je confronteert laat je iemand a.h.w. in een spiegel zien wat hij doet. Confrontatie is aan een aantal regels onderworpen (7).
Confronteer alleen vanuit een bezorgdheid voor de ander. Zon iet riskeer je terecht te komen in een subtiele vorm van Nu Heb Ik Je Ellendeling. Voorzie ook op welke manier
je de hardheid van het 'spiegelbeeld' kan verzachten. Je kan zowel het spel als de onderlinge miskenning confronteren.
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Enkele confrontatietechnieken:
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hij gedaan/gezegd heeft ogenblikkelijk te herhalen. Hij mag dat op dezelfde manier
doen, hij mag er ook aan wijzigen.
Zowel bij deze als bij andere confrontatietechnieken is het belangrijk dat het Vrije Kind
aanwezig is!
Doorgestoken kaart: zelf, of met behulp van klasgenoten die doorhebben wat er zich
afspeelt, ga je de drie hoekpunten van de Karpmandriehoek bezetten, zonder dat de
speler de kans krijgt er tussen te komen. Meestal volgt er een ah-beleving: "OK, OK
ik zie al wat er gebeurt; hou er maar mee op."
Tenslotte nog even dit: een parafrase op een van Kahlers (9) 'assurnptions':

"We learned very early in schoollife how to survive and to cope with the NOT OK parts of
our teachers. Everybody is OK. Sometimes we get into NOT OK behavior when OK behavior does not provide us with enough recognition. Teachers do the best jobs possible
within their awareness."
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SAMENVATTING

Dit artikel geeft een aantal pre- en interventieprocessen aan die bruikbaar zijn bij Spelsituaties op school. Dit tegen de achtergrond van de theoretische modellen van Grossman,
Kahler, Karpman en Schift. Het bevat een model dat deze samenhang schematisch voorstelt.
SUMMARY

This article points out some inter- and preventionprocesses useful in 'gamy' classroomsituations. lt includes a model that connects the theories of Grossman, Kahler, Karpman
and Schiff.

Mil Rosseau is als leraar psychopedagogiek verbonden aan de Stedelijke Normaalschool te
Antwerpen. Hij begeleidt de studenten van de onderwijzersopleiding.

20

21

positieve payoffs na spelen
John James M.A.

* Vader komt thuis en speelt met zijn zoon. Aan de behoefte van de zoon om aandacht
en tijd van vader te krijgen is voldaan. Maar als vader te moe is om zich met hem bezig
te houden kan het gebeuren dat de zoon naar zijn slaapkamer gaat en "per ongeluk"
zijn enkel verstuikt. Daarop rent vader de kamer in en verzorgt zijn zoon. Door onhandig te zijn krijgt de zoon zijn positieve payoff (tijd van vader).

* Een zakenman heeft "problemen" met zijn personeel. Op die manier vindt hij het ge"Kinderen opvoeden kan als een opvoedingsproces bekeken worden, waarin het kind geleerd wordt welke Spelen te spelen en hoe." (Berne, 1964)
Kinderen zijn AANGEPAST als zij langs indirekte wegen aan hun psychologische en fysische noden voldoen. Zij leren dat ze door middel van Spelen positieve payoffs kunnen
krijgen. Dit artikel geeft de theorie en de verklaring van het concept van de positieve payoffs na de spelen. Volgens Darwin kiezen (?) dieren die gedragspatronen die hun groei en
drang naar overleving ontwikkelen. Vele hedendaagse psychotherapeuten geloven dat
mensen, net als dieren, ook een natuurlijke drang naar gezondheid hebben. Satir ( 1964)
bijvoorbeeld beschouwt die drang zelfs als één van haar "drie basiselementen van de menselijke natuur". Zij zegt dat "ieder individu naar overleving, groei en intiem contact met
anderen wordt geleid en al de gedragingen daarop zijn gericht hoe onaangepast ze op het
eerste gezicht dan ook mogen blijken."
Ook Berne (1966) beschouwde deze natuurlijke drang naar gezondheid een van de drie
"therapeutische basis slogans" hoewel het idee van positieve payoffs ogenschijnlijk in
tegenspraak is met zekere traditionele strekkingen in TA, is het in feite trouw aan een van
Berne's basisovertuigingen.
De positieve payoff kan worden toegevoegd aan Berne's Spel-formule ( 1972):
Lokaas + zwakke plek = reactie--+ Switch--+ moment van verwarring--+ negatieve payoff--+
positieve payoff. L + ZP = R--+ S--+ V--+ - PO--++ PO
Spelen beginnen met een lokaas of een dubbelzinnige transaktie die leidt tot een negatieve
payoff. Het is na het nare gevoel dat een soort positieve payoff volgt.

VOORBEELDEN
* Een echtpaar, in een hevige ruzie gewikkeld, kon zich terugtrekken met een kwaad
gevoel (negatieve payoff).
Na een tijdje komen ze terug bij elkaar, waarschijnlijk met een verontschuldiging.
Zij beginnen te praten en naar elkaar te luisteren. Op het einde voelen ze zich heel
dicht bij elkaar (en veilig?). (Pos. payoff). De onderliggende reden voor het spel kan
worden gezien als de positieve aandacht die ieder krijgt na de negatieve payoff: de verontschuldigingen, het naar elkaar luisteren, de tijd samen doorgebracht en de opwinding die in het proces ontwikkeld werd.

* Een vrouw probeert dikwijls anderen op haar werk te helpen. Zij komt thuis en voelt
zich erg depressief omdat niemand haar bemoedert. Nadat zij zich lang genoeg depres-

rechtvaardigd om met de bedrijfspsycholoog te gaan praten (een geduldige, begrijpende
man in het geheel niet angstwekkend, in één woord een echt vadertype). Met hem kan
hij praten zoals hij dat kon met zijn vader.

* Na erg verward te hebben gehandeld kan een teenager een uur zorgende uitleg (aandacht) krijgen van haar grootvader.

* Na een helse week op kantoor, wordt een bediende ziek en blijft thuis. Hij kruipt lekker in bed en ontspant zich. (Hij neemt tijd voor zichzelf).

* Om de verveling te verbreken kan een fabrieksarbeider fratsen uithalen (opwinding,
uitdaging) die een uitstel in de produktie teweegbrengen.

* Nadat hij het huis is uitgestormd na een meningsverschil met zijn ouders, kan een teenager naar school gaan en steen en been klagen bij zijn vrienden. Deze luisteren geduldig en met veel sympathie (aandacht en erkenning).

* Een verkoopinspekteur begint fouten te maken. Hierdoor zorgt de direkteur voor een
speciaal onderhoud met hem (tijd met een speciaal iemand).

* Onder veel zuchten en kreunen werkt de sekretaresse overuren. Als zij naar huis gaat
overtuigt zij zichzelf hoe speciaal zij wel is en hoe buitengewoon efficiënt, hoewel
haar baas dat niet schijnt op te merken (positieve zelfstreling).
De positieve payoff die volgt op de negatieve payoff in een Spel is "the basically healthy
need that underlies the game", de fundamenteel gezonde behoefte dat achter een Spel zit.
iedereen heeft behoefte aan aandacht en opwinding. Zoals Berne het zegt ( 1964): iedereen heeft stimulatie- en erkenningshonger. Zijn die behoeften niet voldaan, dan spelen
mensen Spelen (gebruiken indirekte wegen) om te krijgen wat zij wensen.
+ payoff (behoefte is voldaan)

t _ - - - - - - - - . .. ,
f - - - - - - - _.,,.,

Spel

behoefte

sief heeft gevoeld, huilt zij eens lekker uit (tijd voor zichzelf) en gaat de stad in om
voor zich zelf nieuwe kleren te kopen (positieve payoff).
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Zoals de bovenstaande voorbeelden aantonen kan de positieve payoff van zowel een uitwendige als een inwendige bron komen.
Nadat hij zich ongeliefd heeft gevoeld, kon vader eindelijk wat tijd en aandacht van Mam
krijgen (die zich teder kon verontschuldigen). Hij kan zichzelf ook enkele dagen vrijaf
geven om te ontspannen (of te spelen).

Het Spelplan
Door het Spelplan te gebruiken (J. James 1973) kan een Spel gemakkelijk herkend worden (M. James, 1976).
"het Spelplan is gebaseerd op het geloof dat elk psychologisch Spel een aktieplan heeft
dat veel weg heeft van de plannen uitgewerkt voor Amerikaanse football. Het Spelplan is gericht op voorspelbare patronen en pavoffs. De basistechniek bestaat .uit een
serie vragen:
Wat gebeurt er telkens weer met een bepaalde persoon die je een wrang gevoel geeft
op het einde?
Hoe begint het?
L*
Wat gebeurt er dan?
ZP
En dan wat gebeurt er?
R
En dan?
S
Hoe eindigt het?
- PO
Hoe voel je je op het einde? + PO
Hoe denk je dat de ander zich voelt?
Na elke vraag worden de antwoorden beknopt op een bord geschreven. Dit geeft onmiddellijk het proces weer van wat er steeds opnieuw gebeurt, en waarbij de persoon
gewoonlijk eindigt met een gevoel van kwaadheid, droefenis, angst, verwarring, enz ... "
Nadat de therapeut het Spelplan ontdekt heeft worden de volgende vragen gesteld om de
positieve payoff te vinden:
Welk wrang gevoel (neg. payoff) beleef je op het einde van het spel?
Als je dat wrang gevoel hebt, wat zeg je dan tegen jezelf over jou en de andere mensen?
Of hoe zou jij de volgende zin vervolledigen:
"Dat bewijst net dat
".
Nadat je je slecht voelt, hoe zorg je voor jezelf, hoe red je jezelf?
of: hoe doe je iets voor jezelf om uit die nare situatie te komen?
of: hoe geeft iemand anders je een positieve payoff?
Voor sommige mensen komen de antwoorden niet gemakkelijk. Indien dit zo is dan kunnen bijkomende vragen voor de historische diagnose van iktoestanden en script-materiaal
leiden tot de ontdekking van de positieve payoff:
Wie van je ouders kon hetzelfde gezegd of gevoeld hebben als jij, wanneer je je negatieve payoff hebt?

Wie kwam hem of haar redden en hoe (pos. payoff)?
Of hoe verzorgden je ouders (een van de twee) zichzelf als zij die negatieve gevoelens
beleefden?
Beleef jij op het ogenblik iets gelijkwaardigs als zijn of haar positieve payoff?
Wanneer beleefde jij toen je klein was dezelfde negatieve payoff als nu?
Wie verzorgde je dan of wie hielp of redde je dan? Hoe?
Ofwel: hoe hielp, verzorgde je jezelf?
Voel je nu iets dat lijkt op je oorspronkelijke kinderlijke positieve payoff, inwendig of
uiterlijk?
Nieuwe opties
Als de verborgen, bedekte behoefte en de aanverwante positieve payoofs ondekt zijn, dan
heeft een persoon nieuwe inzichten. Dit inzicht versnelt decontaminatie en leidt dikwijls
tot een nieuw contract.
Nieuwe opties zijn nu bereikbaar: 1) de persoon kan nu kiezen om direkt naar de gezonde
payoff te gaan, b.v. door erom vragen of het zichzelf meteen te geven i.p.v. er spelletjes
voor te spelen, of: 2) hij (zij) kan de gezonde positieve payoffs evalueren en (hij) zij
kan eventueel andere pos. payoffs ontwikkelen; andere positieve payoffs die de drang
van de persoon naar pos. aandacht en opwinding op een meer komplete en voldoeninggevende manier vervullen.
In de herkenning van de positieve payoffs voor Spelen komen de mensen tot de ontdekking dat hun noden en moeilijkheden een OK-aspekt in zich hebben. De drang naar Spelen
vermindert op die manier. Zij worden vervangen door gedragingen die door de Volwassene
worden gekozen om aan de behoeften van het Kind te voldoen. Mensen beginnen de behoeften van anderen te begrijpen en zij beantwoorden deze op meer direkte, begrijpende,
intelligente, speelse en van beide zijden meer bevredigende manieren.
Transactional Analysis Journal, VI, 3 July 1976, pp. 259-261.

Vertaling Erica Seynaeve, CMT. Zij kreeg het grootste deel van haar opleiding in Californië.
Therapeute met een privépraktijk in Brussel. Erica is ook medewerkster en penningmeesteres van Vita.

* Noot van de vertaalster: zo kan men de spel formule van Berne terugbrengen in het
Spelenplan.
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In dit tweede gedeelte zal ik mij beperken tot T.A.-publicaties, die specifiek op het
suicideprobleem en de therapie van de Besta-niet injunktie gericht zijn.
In zijn geschriften heeft Eric Berne dit bij mijn weten nooit apart behandeld. Van hem
wil ik toch vooraf een passage aanhalen uit zijn laatste boek, "Wat moet ik zeggen nadat
je Hallo gezegd hebt" (1972), om de therapeutische filosofie in T.A. weer te geven. Uit
het hoofdstuk "Hoe ontstaat het script", waar hij naar aanleiding van enkele beschouwingen in verband met schizofrenie, het traditioneel gebrek aan konfrontatie bij klassieke therapeuten op de korrel neemt. Berne rekent af met het therapeutisch pessimisme
bij de behandeling van schizofrenen, en stelt dat onze wereld vol is van moedige schizo's
die hun tragisch script afwikkelen met de hulp van "niet-zo-moedige therapeuten".
Vervolgens moet de niet-direktieve benadering het ontgelden, met zijn slogans van, "je
hebt het recht niet een patiënt te zeggen wat hij doen moet" en "ik kan je niet helpen,
je moet jezelf behelpen":
"Je kunt wèl de mensen zeggen wat te doen, en velen zullen het doen en goed doen.
En je kunt wèl mensen helpen, en ze hoeven zichzelf niet te behelpen." Veeleer zullen ze,
nadat je ze geholpen hebt, moeten opstaan en aan de slag gaan. Want met dergelijke
slogans nodigt de maatschappij de mensen uit in hun script te blijven
tot het bittere
eind. Een script houdt in wezen in dat iemand de persoon in kwestie zei wàt te doen, en
dat deze de beslissing nam van het zo te doen. Dit bewijst dat je wèl iemand kunt zeggen
wàt te doen, en in feite doe je dat ook hele dagen, vooral wanneer je kinderen hebt. Als
je iemand zegt het anders te doen dan hetgeen zijn ouders hem leerden, kan hij kiezen/
beslissen je advies of instrukties op te volgen. Het is wel bekend dat je mensen kunt helpen zich te bedrinken, zelfmoord te plegen of een moord te plegen; derhalve kan je hen
ook helpen met drinken te stoppen, of te stoppen met zichzelf of anderen van kant te
maken. Zeker is het mogelijk aan mensen de toestemming te geven om sommige dingen te
doen, of op te houden met dingen te doen, die hen tijdens de kinderjaren herhaaldelijk
opgelegd werden. lnplaats van mensen aan te moedigen om moedig verder een oud en ongelukkig leven te leiden, is het mogelijk ze gelukkig te laten leven in een "brave new
world".
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Ziedaar op tekst van Berne, het credo van de T.A.-therapeuten, die niet aarzelen in de
etterbuil het mes te zetten: ubi pus, ibi evacua. In deze geest zijn de volgende bijdragen
beter te begrijpen en niet mis te verstaan.
In T.A.-literatuur wordt, zoals uit ons voorgaand overzicht (Strook, 1980, nr. 2.) duidelijk blijkt, de zelfmoordpoging onder meer gezien als een gebeurtenis, een dramatisch
moment, in het verloop van een script, een draaiboek welk "Jeder" volgt, samengesteld
uit wat hem in de kinderjaren ingepompt of voorgehouden werd en wat hij ervan overgenomen heeft. Het gaat om beslissingen van de persoon zelf, welke hijzelf (toentertijde
bewust) genomen heeft - al of niet onder druk. Deze beslissingen kunnen later, wanneer
we de wereld met volwassen ogen bekijken, herzien worden. De scripttheorie houdt als
zodanig slechts een relatief determinisme in: de evidentie dat vroegere beslissingen herzien
en ongedaan gemaakt kunnen worden, wettigt de overtuiging dat er aan dat nefaste script
wèl iets kan gedaan worden en dat men dus kan veranderen. Vandaar een gefundeerd therapeutisch optimisme in T.A.: het individu behoudt de vrijheid van keuze, optie, op voor-

waarde dat hij zich van zijn neigingen bewust is, en hij is dus niet absoluut gedetermineerd:
herprogrammering is mogelijk. De kunst van de psychotherapeut zal er dus uit bestaan, na
het onderkennen van de komplexen in het script, de oude injunkties en daaruit voortvloeiende beslissingen weer bewust te maken - eventueel via het opnieuw laten beleven
van vroegere al of niet dramatische scènes. Door dit bewustmakingsproces biedt men de
patiënt nieuwe keuzemogelijkheden. Deze therapeutische visie werd vooral uitgewerkt
in de 'redecision school', één van de grote T.A.-richtingen, onder het impuls van de
Gouldings. Het is vooral uit die richting dat de nieuwe inbreng van de T.A. betreffende de
psychotherapeutische behandeling van zelfmoordproblematiek stamt.
De oorsprong van de zelfmoordneiging dient gezocht te worden bij boodschappen, welke
het kind in de vroege kinderjaren kreeg, die een Besta-niet bezwering voor hem inhielden,
en waaruit het zijn konklusies trok. Later duiken de zelfmoordgedachten op in een geschikte konstellatie van omstandigheden, stemming en interakties, nadat zich eventueel
genoeg rancune (zegeltjes) opgestapeld heeft.
In Woollams en Brown, handboek voor T.A., vinden we een schema van "typische boodschappen van een suïcidale kliënt":
"Je bent slecht, ga weg!"
"Och jij arme sukkel,
laat mij voor je zorgen."
"Ik weet wat je kunt doen." "Ik haat je."
"Wat ben je een lastpost." ---Moeder
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Kind

Hun kommentaar:
"Iedereen die leeft, heeft enige bijstand of toestemming om te leven meegekregen. In hele
slechte 'parenting' situaties zijn het soms enkel de V (Volwassene) of een deel van het AK
(Aangepaste Kind) die hulpbiedend zijn. De figuur illustreert een typische boodschappenset van iemand die enkel tot een 'poging om te leven' besloot. In dergelijke gevallen beslist
het VK (Vrije Kind) van het betrokken kind gewoonlijk zich te verstoppen (hiding) en het
AK (Aangepaste kind) van zich te schikken (conform) door niet te huilen of kleine dingen
te vragen. Als deze persoon lang genoeg leeft om ouder te worden, kan hij gelijkaardige
boodschappen doorgeven aan zijn kinderen". Verder, "de belangrijkste periode om de
basispermissie om te leven te ontvangen, situeert zich het eerste en tweede levensjaar. Bij
ontstentenis daarvan, lopen negatieve ervaringen de kans door de KP (Kleine Professor)
geïnterpreteerd te worden als een 'Besta-niet' bezwering. Besta-niet boodschappen kunnen ook op latere leeftijd doorgegeven worden, gewoonlijk nadrukkelijker, door bv. te
zeggen, "maak dat je wegkomt", of "was je maar nooit geboren".
In het hoofdstuk over "Behandeling in T.A." (p. 268-269) uit hetzelfde handboek,
belichten Woollams en Brown de problemen welke Besta-niet injunkties met zich kunnen
meebrengen in psychotherapie.
Een niet ontdekte Besta-niet boodschap kan een reden zijn waarom een kliënt niet verandert of er zelfs slechter op wordt, bv. telkens wanneer een Besta-niet injunktie geaktiveerd wordt, terwijl gewerkt wordt aan een andere injunktie als "kom niet dichterbij."
Soms kan een Besta-niet boodschap al lang behandeld zijn, vervangen zijn door nieuwe
beslissingen, en onverwachts toch nog kompllkatles geven in het verdere verloop van de
therapie, zeker wanneer het om een zeer sterke injunktie ging en wanneer de kliënt het
besluit nam "zichzelf onder geen beding van kant te maken", veeleer als een kind dat
iets belooft maar niet uitvoert, omdat het er de volledige draagwijdte niet van snapt.
Zoals de patiënt die na zijn herbeslissing weer zelfmoordgedachten kreeg toen de therapeut met vakantie was, een mogelijkheid waar hij nooit aan gedacht had, "I can't
live without you!"
Sommige patiënten met vroege ontwikkelingsstoornissen hebben zodanig strakke
scheidingen opgetrokken tussen verschillende onderdelen van hun persoon, dat ze zich
gespleten voelen in secties, die niet in voeling staan met elkaar, zodat beslissingen van
het ene onderdeel van geen invloed zijn op een ander. Zo wordt een voorbeeld gegeven
van recidiverende zelfmoordpogingen en respektievelijke herbeslissingen met het vlif-,
twee- en één jaar oude kind.
Sommige boodschappen moeten in een specifieke volgorde behandeld worden, voor
men tot een herbeslissing kan komen. Wanneer een patiënt niet verandert, is het aangewezen boodschappen te zoeken, die van een ander onderdeel van de scriptmatrix afkomstig zijn. Zoals het meisje P. dat zich bewust was van een sterke Besta-niet injunktie, afkomstig van haar vader, en er toch niet toe kwam een effektieve herbeslissing te
nemen. In een twee-stoelen oefening wordt haar gevraagd, moeder in te lichten dat ze
vader zou zeggen dat ze zichzelf niet van kant zou maken. "Och schat, val je vader
toch niet lastig, wat zal er mij dan weer te beurt vallen!" was het antwoord van moeder.
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Daarop realiseerde ze zich dat haar sterke besluit om voor moeder te zorgen (in de
hoop van wat warmte) haar blokkeerde. Deze beslissing diende dus eerst herzien te
worden. Feitelijk kreeg ze van M. een Besta-niet injunktie, daar waar deze liet verstaan
dat haar eigen komfort belangrijker was dan P.'s besluit om te leven. Een beslissingsschaal die rekening houdt met elk familielid afzonderlijk kan hier een oplossing bieden,
aangezien met elke persoon die een W ees-niet injunktie gaf, afgerekend moet worden.
Andere implikaties van de Besta-niet injunktie in psychotherapie, met name bij de behandeling van fobieën, worden beschreven door Robert Goulding in zijn bijdrage, "No magie
at Mt. Madonna: Redecisions in Marathon Therapy" (uit T.A. After Berne).

Principe: het is de patiënt zelf die beslist of hij zich zal doden of niet en hij beschikt over
de beste informatie, niet alleen over: hoe sterk zijn drang is, maar vooral over: hoe sterk
zijn kontrole is. (Wij spreken hier natuurlijk niet over organisch-cerebraal gestoorden).
Zo kan hij de evaluator meedelen, hoelang en onder welke voorwaarden hij op zichzelf
kan vertrouwen, om de kontrole over zijn impulsen te bewaren. Uit hun geloof dat de
enige efficiënte therapeutische kontrakten, deze zijn die door de patiënt zelf geformuleerd worden, en waar hij zijn verantwoordelijkheid voor neemt, werd hun methode van
no-suïcide kontrakten ontwikkeld, een methode die ondertussen geen onbekende meer is.

Uitgangspunt is de vraag, in welke mate en hoelang men erop mag vertrouwen, dat de
patiënt zich niet zal ombrengen. Van het antwoord hierop zal onder meer konkreet afhangen of een patiënt al of niet gehospitaliseerd wordt en hoelang hij het blijft.

Na de diskussie met de patiënt over allerhande aspekten rond de dood of omtrent toekomstverwachting, wat bewustmaking van fantasieën impliceert, (bv. hoe stel ik mij het
leven voor binnen een jaar of twee) en na ingegaan te zijn op suïcidale of zelfdestruktieve neigingen (fantasieën over ongelukken; abusus van voedsel, alkohol of drugs; zich
overwerken) wordt de patiënt voorgesteld, de volgende zin te formuleren: "Wat er ook
gebeure, ik zal mij niet van kant maken, hetzij per ongeluk, hetzij met opzet, om het
even waar of wanneer", en zijn innerlijke reakties hierop weer te geven. Als hij zich daar
goed bij voelt, zonder restrikties of dubbelzinnige intonaties of beweringen, mag de
evaluator het zelfmoordrisiko klasseren als zijnde van de hand. Zo dit niet het geval is,
wordt aan patiënt gevraagd wat niet strookt met zijn gevoel, hoe hij het zelf zou formuleren, welke restrikties hij wil aanbrengen, eventueel of wij zelf maatregelen moeten nemen voor zijn veiligheid. Dit stelt ons in staat het onderscheid te maken tussen geen risiko
of voorwaardelijk risiko. Het voorwaardelijk risiko wordt verder in 3 kategorieën onderverdeeld, naargelang de aard van de restrikties:
a) Beperkingen in tijd (until-zolang): zolang de patiënt meent het veilig te kunnen waarmaken, en het spreekt vanzelf dat vóór de tijdspanne verstreken is, patiënt teruggezien
moet worden en de beslissing hernieuwd.
b) Beperkingen inzake "wat er ook gebeure", met name bij diegene die de verantwoordelijkheid van zich willen afschuiven of de 'schuld' in iemand anders schoenen willen
schuiven. Hierbij komen "op voorwaarde dat ik niet dronken/moe/in de war ben", "op
voorwaarde dat het op school/het werk/thuis beter gaat
" of van die louter schijnbaar positieve variaties, als "ik ben te zeer aan mijn kinderen gehecht", "ik ben er te laf
voor, ik durf niet". Ik citeer: "de ganse opzet van een onvoorwaardelijke beslissing, is
de patiënt over deze uitwendige bronnen van moeilijkheden heen te plaatsen. Laat de
patiënt ze eventueel na een beperking in tijd vallen, dan worden ze opnieuw ten berde
gebracht, opdat hij zelf kan horen hoe hij anderen/derden gebruikt om slechte eventualiteiten/mogelijkheden voor zichzelf te creëren.

De reeds bestaande risiko-evaluatieschalen (die weliswaar nuttig zijn bij de bespreking met
de patiënt) geven hierop geen afdoend antwoord. Zo had men bij een groep hooq-risikopatiënten op één van de schalen een mortaliteit van 35% na 1 jaar follow-up: moest men
die patiënten een jaar lang houden? Veelal wordt het gokken, terwijl ongerustheid bij de
therapeut niet helpt zijn trefzekerheid te bevorderen. Anderzijds laten veel suïcidale patiënten het risiko over- of onderschatten, door hun dramatisch of eisend gedrag.

Volgen nog drie opmerkingen, te beginnen met een plezierige noot:
Met "filosofische" patiënten diskuteren wij niet, tenzij ze een beslissing willen nemen,
en dan gaat het zoals met alle anderen. "Wil je a.u.b. even in aanmerking nemen dat je
niet de eerste de beste bent die eraan denkt zichzelf van kant te maken, en dat het om
een beslissing gaat, welke je jaren geleden nam, terwijl het nu enkel schijnbaar je vrije
keuze is".
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'Hoogtevrees kan ontstaan wanneer de KP op een dag tegenover een Besta-niet injunktie,
de beslissing nam op te zullen passen voor hoogten
later de oorspronkelijke in·
junktie vergeet.. ..... en in de therapie vertelt schrik te hebben van eraf te vallen of te
springen. (Niet altijd bij iemand met zelfmoordneigingen)
Wat erop neerkomt al dan
niet gehoor te geven aan een inwendige boodschap. Hier past behalve desensitisatie ook
herbeslissingswerk: Patiënt besluit, nooit eraf te zullen vallen, te springen of uit te glijden
Als hij met rede voorzichtig is, hoeft hij voor zijn leven niet te vrezen, hij hoeft
enkel te opereren vanuit zijn volwassene (V2) i.p.v. vanuit 01 (zwijnouder), waar de originele angst uit voortspruit.'

Hoe gaat men te werk om bij zelfmoordkandidaten tot een herbeslissing te komen?
Referenties bij uitstek: het fameuze artikel van Robert Drye, Robert Goulding en Mary
Goulding verschenen in de American Journal of Psychiatry in februari 1973, met als titel:
"No-Suïcide Decisions: Patient Monitoring of Suicidal Risk." Hierin beschrijven de
auteurs, ik citeer, "een eenvoudige en snelle methode waarmee patiënten met zelfmoordgedachten voor zichzelf kunnen uitmaken, alsmede de beoordelaar, hoe groot het risiko is.
De patient stelt, hoelang hij bereid is in leven te blijven, onder vorm van een beslissing,
veeleer dan een belofte of een tegemoetkoming aan de therapeut. Deze methode werd
met succes gebruikt in verschillende omstandigheden en met ernstig zieke patiënten."
Wij geven hier een uitgebreide samenvatting.

Belangrijk principe vervolgens: de beoordelaar neemt ook geen verantwoordelijkheid,
zoals zich telefonisch beschikbaar stellen, als dit niet realistisch is: "zelfs als ik je niet
kan bereiken", dient er eventueel aan toegevoegd.
"hetzij per ongeluk", is bedoeld om af te rekenen met die patiënten, die er zich niet
van bewust zijn dat ze suïcidaal zijn en die reeds auto-accidenten of ski-ongelukken
gehad hebben, parachutist zijn of door andere aktiviteiten hun leven in gevaar brengen.
Wie zonder gordel rijdt, is misschien onbewust suïcidaal. Analoog voor hypertensie- of
coronaire patiënten, die zich bewust kunnen worden hoe ze hun leven in gevaar brachten, nadat ze de formule uitgesproken hebben.
Onder de paragraaf resultaten - om kort te gaan - : van de 600 patiënten over een periode van 5 jaar, die een "geen-suïcide beslissing" namen, is de mortaliteit binnen de vooropgestelde tijdspanne zero geweest( Waaruit de auteurs besluiten dat ze met deze techniek
een volledig efficiënte methode op punt gesteld hebben voor evaluatie en behandeling van
zelfmoordgevaar. Met nog een eind-restriktie: "deze methode is niet veilig bij patiënten
die alkohol of drugs misbruiken, zolang ze niet besloten hebben, met dit destruktieve
druggebruik op te houden". Zoals we reeds aangaven, is het onze ervaring bovendien dat
veel, zoniet de helft van de zelfmoordpogingen, onder invloed gebeuren van alkohol en/of
tranquillizers (cave benzodiazepines!) vanwege hun ontremmende en benevelende invloed.
Tot hier dit bijzonder belangrijk artikel dat in mei '72 gelezen werd op de 125ste jaarlijkse vergadering van de A.P.A. te Dallas, Texas.
Nog enkele praktische wenken in verband met "Contracts de non-suïcide", van de hand
van Birger Gooss, zijn opgenomen in het januarinummer 1980 van de A.A.T.
Hij waarschuwt er ondermeer voor dat er geen "magie" is, wat veel kliënten en sommige
therapeuten gaarne zouden geloven. Een gelijkaardige waarschuwing komt van John
J; O'Hearne: "While the articles by Drye and the Gouldings has saved the lives of many
people, 1 believê that placing complete confidence in a no-suïcide contract is about as
safe as jumping into a whirlpool (draaikolk) while wearing a miraculeus medal and hop-

ing fora miracle. Diagnosis must continue throughout treatment." (Uit T.A. after Berne,
p. 481-82).
In hetzelfde nummer van de A.A.T., een artikel van Ken Mellor, "Le suïcide: être tué, se
tuer, mourir",waarin de auteur ondermeer een uitbreiding voorstelt van de formule van
Drye en Goulding,fl
en het ook niet zo aan te leggen, dat anderen me kwaad berokkenen of doden." Vervolgens een toepassing van hetzelfde principe voor wat betreft
de homocidale •. neigingen, en tertio een positieve formulering: "ik wil een gezond en volledig leven leiden,. en dtt bij anderen ook bevorderen". Deze drie stappen acht hij nodig om
alles wat het leven inde weg staat te elimineren.
Volgt hier een specifieke bijdrage met betrekking tot suïcide-preventie.

Telefoon-opvangcentra bij zelfmoordneigingen die uit depressie voortvloeien, zoals de
auteur J.D. ORTEN het vooraf uitdrukkelijk stelt. De gebruikelijke methodes als,
"iemand houdt van je
", "beloof me
", "dit laat ik je niet doen
", allen
benaderingen vanuit de ZO (Zorgende Ouder) gericht op het AK (Aangepaste Kind),
halen volgens hem niet veel méér uit dan benadering met vriendelijkheid en gezond verstand, hetgeen men ook stilzwijgend erkent door met vrijwilligers te willen werken.
Lekenreakties zoals, "ik daag je uit
" en, "met een vleugje humor", worden vervolgens op de korrel genomen en van de hand gewezen als gevaarlijke methodes. De dokter
met het agressieve karaktertype passeert hier ook de revue in de kontext van de "Angry
Pa rent approach": het onderzoek van Ratov wees uit, dat deze kategorie dokters een
meer dan gemiddeld aantal suïcides scoort, en hij voegt eraan toe dat ze maar beter onder
supervisie kunnen blijven als ze de verantwoordelijkheid hebben over een dienst.
Waar het op aan komt, is de kliënt van Kind-egotoestand naar Volwassene toestand te verschuiven, door het gesprek op zakelijk vlak te oriënteren: informatie inwinnen en geven,
zijn Volwassene-aktiviteiten bij uitstek. "Ik wil je graag leren kennen als persoon, gaat
dat, alvorens we bespreken waarom je jezelf van kant wil maken?". "Hoe oud ben je,
waar ben je nu enz., en zodra de dia loog moeizaam wordt, onderbreken met een vraag
betreffende een niet problematisch onderwerp. Ondertussen zelf uitingen van overbezorgdheid, vrees, kritiek of andere Ouder- of Kind-uitingen vermijden. In de Volwassene
toestand treedt reeds een grote opluchting op, terwijl het uiteindelijk kliënts V. is, die zijn
lijdende Kind beschermen kan en hem van zelfmoord weerhouden, en niet de Ouder van
de therapeut.
We horen de echo van Berne: "In fact, the Adult is the only force which can effectively
intervene between the Parent and the Child, and all therapeutic interventions must take
account of that." (Hello, 1972).
Tot slot past het nog even de traditionele 3 P's in herinnering te brengen, toegepast op
zelfmoordkandidaten. Protektie, Permissie en Potentie maken de drie modaliteiten uit,
waaronder de transaktionele analyticus zijn kliënt bijstaat om herbeslissingen te nemen
en zijn kontrakt af te werken.
Protektie wordt geboden wanneer men de therapie veilig laat verlopen, en men desgevallend de patiënt de beslissing laat nemen zichzelf niet te doden. Uiteraard op voorwaarde dat de therapeut onderlegd is, de wil heeft om te genezen en ter beschikking staat
wanneer het nodig is, in de loop van de behandeling.
Permissie om te veranderen/te leven, wordt gegeven vanuit een nieuwe Ouderlijke bron,
om de druk van de Ouderlijke injunkties/provokaties op te heffen, zodat patiënt opnieuw
in kontakt komt met zijn oorspronkelijk script - vrije Kind, en zelf opnieuw een gezonde
keuze kan maken. "The therapist must give the Child permission to disobey the Parental
injunctions and provocations" (Berne).
De beste Permissie gaat tegelijkertijd uit van alle drie de Ik-toestanden, zoals men in de
volgende figuur kan zien:

In het handboek "Techniques in T.A." (Muriel James, Ed.) handelt hoofdstuk 20 over
een "transactional approach to su icide prevention", meer bepaald van toepassing voor
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Ik wil dat je leeft 1

......... uiteraard nadat de V. eerst aan de haak is geslagen.
De Permissie moet met de nodige Potentie gegeven worden, die opweegt tegen de kracht
waarmee de oorspronkelijke injunktie ingehamerd werd. Potentie ligt ook in de timing
van de interventies, in de nadrukkelijkheid waarmee de Permissie gegeven wordt, alsook in
de overtuiging en vastberadenheid waarmee de therapeut de netelige punten aanpakt en
konfronteert. Berne: "A timid therapist is as out of place trying to tame an angry Parent
as a timid cowboy is trying to ride a bucking bronco. And if the therapist gets thrown, he
lands right on the patients Child." (Hella, 1972).

Guido Stellamans is als psychiater verbonden aan de Psychiatrische Afdeling van het
"Algemeen Ziekenhuis Sint Jan van het O.C.M.W." te Brugge.
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t.e. en andere behandelingswijzen
in de psychotherapie *
Mart Boften

1. Hoewel ik van plan ben dit onderwerp grondig en volledig te behandelen lijkt het toch
verstandig mijn argumentatie te structureren door haar aanzienlijk te beperken.
Ik zal het daarom hebben over:
1) methoden van groepspsychotherapie (G.P.T.) en over
2) de taak en functie van de therapeut in zulke groepen.
Allereerst definieer ik een groep als een verzameling mensen met een gemeenschappelijke
geschiedenis, waarbij elk lid emotioneel van belang is voor de anderen, waarbij alle leden
elkaar gezamenlijk kennen en waarbij de leden een gemeenschappelijk doel hebben.
In plaats van over alle 473 soorten G.P.T.-groepen uit te weiden zal ik slechts iets zeggen
over de vier of vijf hoofdcategorieën G.P.T"
Gedragstherapie
Psychoanalytische therapie
Groepsdynamische psychotherapie
De behandelings-gerichte groepspsychotherapieën, zoals primal scream,
bio-energetica, Gestalt.

Men kan, met enige moeite, een geschiedenis van G.P.T. samenstellen, teruggaande naar
de laatste eeuwwisseling. 1 n de eerste periode paste de groep nog niet in de termen van
mijn definities.
Bijeenkomsten van patiënten, de bevolking van hele inrichtingen bij elkaar, werden door
de therapeut toegesproken. De bijeenkomsten hadden een soort "revival"-karakter, er
hoorde gemeenschappelijk zingen bij. "Theorie" werd aangeboden, d.w.z. een uiteenzetting over hoe 't gekomen was. Patiënten vertellen er over hun vroegere toestand en over
hoe 't nu met ze gaat. De therapeut is daarbij een leider, met magische en omnipotente
eigenschappen, een vaderfiguur-op-afstand. De behandeling is suggestief van aard.
De tweede periode wordt gekenmerkt door re-educatieve groepen; deze groepen zijn kleiner. De therapeut verstrekt informatie en laat, samen met de patiënt, deze informatie aansluiten aan de persoonlijke toestand van de patiënt. Hij legt uit, moedigt aan tot het op
* Bijdrage voor een P.T.M. Workshop, Londen - Jan./Febr. 1980,
uit het Engels vertaald door Gerben Hellinga.
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theoretische wijze denken door de patiënt, zodat deze zijn problemen kan gaan begrijpen.
Ook hier weet de therapeut alle antwoorden, maar hij deelt de activiteit en de verantwoordelijkheid met de patiënten.
Sinds de tweede wereldoorlog bestaan er "analytische" groepen. Nu zegt het woord "analytisch" niet veel in dit verband. Het is een min of meer expliciet eerbetoon aan het feit
dat sommige psychoanalytici het hebben aangedurfd de stap te maken van het gebruik
van hun veilige analyse-bank (waar zij door hun opleiding aan gewend waren, en waar ze
goed pasten in het autoriteitsdiagram, dat ze vertrouwd was) naar de zittende kring van
elkaar aanziende groepsleden.
De geschiedenis van deze drie fasen kan men weerspiegeld zien in de plaats die de therapeut inneemt t.a.v. zijn patiënten: van het spreekgestoelte via de stoel achter het bureau
naar één van de negen stoelen in een kring. Negen "chairpersons"*, zou men in het T.A.
Journal zeggen.

ll. Wat is nu de plaats van de G.P.T. in de bovengenoemde hoofdcategorieën?
a. Gedragstherapie
Dit is in wezen een individu-gerichte behandeling, waarbij de groep slechts faciliteert, dingen door een vergrootglas laat zien, en het therapeutische proces op gang houdt.
Dit soort groepen kan men slechts toepassen als voor alle groepsleden dezelfde techniek
wordt gebruikt, zoals desensitisatie, "flooding", aversie-training, "massed practice" etc..
De leden onderhouden contact in de periode tussen de groepsbijeenkomsten, bieden hun
hulp aan bij de training, bewaken ( mede) de contracten, registreren pogingen tot sabotage. De taak van de therapeut is het aanbieden van kennis (theorie, relaxatietechnieken),
structureren (het opstellen van angst-hiërarchieën, de agenda van de zittingen, de contracten) en het inspireren van de groep. Shaffer & Galinski (-1-) zeggen (p. 190): "Toepassen
in een groeps-setting, van individu-geöriënteerde technieken" en: "
er is slechts weinig of geen sprake van enig accent op de interacties tussen groepsleden."

b. Psychoanalytische G.P.T.
Bien étonné de se trouver ensemble! In psychoanalytische G.P.T. ligt de nadruk ook op
de transactie tussen therapeut en individuele groepsleden. Om het met Berne te zeggen:
net als bij gedragstherapie in een groep oriënteert de psychoanalyticus zich op het "major
process" en negeert hij het "minor process".
Het doel dat de psychoanalyticus in de groep nastreeft is het duidelijk maken van twee
soorten transacties. Zij worden Weerstand en Overdracht genoemd. Het zou te eenvoudig
zijn om deze transacties te identificeren als transacties van het negatieve A.K. en het positieve A.K., gericht op de 0. van de therapeut. In elk geval is er in psychoanalytische
G.P.T. sprake van een aanzienlijke beperking in de keuze van gebeurtenissen waar de therapeut zijn aandacht op richt.
* Een "chairman" is een voorzitter. Negen "chairpersons" wil dus zeggen: negen mendie allen een even grote mate van verantwoordelijkheid hebben t.a.v. het verloop van
de zitting.
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c. De Actie-therapieën

Met enige kennis van de geschiedenis van de psychotherapie kan men zien dat er in de
laatste vijftien jaren sprake is van een "Ga terug naar AF - U krijgt geen 200 gulden".
Yalom (-2-) geeft een nogal overtuigende uiteenzetting over het dubbele karakter van psychotherapie. Ten eerste, stelt hij, (p. 26) is het nodig dat de patiënt een intensieve (emotionele) beleving doormaakt - vaak verband houdend met een gebeurtenis uit iemands
eigen voorgeschiedenis. Echter, om therapeutisch effect te kunnen sorteren, moet deze
beleving daarna cognitief, verstandelijk, "verteerd" worden. Eenvoudig gezegd: beleving
alleen is niet genoeg, men moet daaruit ook gevolgtrekkingen maken. Welnu, toen Freud
met zijn werk begon speelde het cognitieve aspect slechts een beperkte rol. In hypnose, bij
"abreactie" (afreageren), gingen de patiënten door een storm van emotionele belevingen
heen zonder de nodige rust te krijgen die voor het cognitieve "verteren" nodig was.
Zulke therapie biedt slechts tijdelijk soelaas en daarom ging Freud verder. In sommige
van de actie-gerichte therapieën, zoals bij Gestalt, prima! scream, bio-energetica, encounter, synanon, zien we dezelfde eenzijdigheid: slechts de mogelijkheid tot afreageren wordt
aangeboden, en dit blijkt te werken, omdat het tijdelijk oplucht.
Deze groepen voldoen vaak niet aan de definitie die ik in het bovenstaande gaf. Er zijn inderdaad meerdere mensen tegelijkertijd aanwezig, maar de processen die niet direct te maken hebben met het werk, dat op elk moment gedaan wordt, worden verwaarloosd, of
zelfs actief of passief ontmoedigd. De mensen kennen elkaar niet, laat staan dat zij een
gemeenschappelijke voorgeschiedenis hebben. De deelnemers worden doorgaans in emotionele situaties gebracht, cognitief functioneren wordt ontmoedigd en soms zelfs als
weerstand bestempeld.De therapeut werkt zeer actief met de deelnemer; andere groepsleden handelen op zijn instructies. De "minor (groeps) processes" staan zeker niet op één
lijn met het "major process",
d. De groepsdynamische G.P.T.
De groepsdynamische therapie vindt plaats in de minst gestructureerde soort groep; de
leden worden vrijgelaten in wat ze belangrijk genoeg vinden te bespreken. Ze worden geacht met elkaar interacties aan te gaan en, als dat gebeurt, daarover na te denken. Anders
gezegd: de mensen moeten met elkaar omgaan en daarvan leren. Hoewel er wel aandacht
wordt besteed aan de inhoud van het besprokene wordt er meer aandacht besteed aan de
communicatie aspecten van het besprokene. Dus er wordt niet alleen op gelet dat Jan
"Hallo" zegt, maar ook op waarom hij dat doet, waarom nu, waarom hij daarbij fronst en
wat Marietje na zijn "Hallo" doet. Er is sprake van normen, zoals openheid, eerlijkheid,
spontaniteit en echtheid. Mensen komen in zo'n groep om dingen te ervaren en om het
ervarene nader te beschouwen. Het is vrij overtuigend aangetoond, dat groepen die op
zo'n manier gestructureerd zijn, zich ontwikkelen volgens bepaalde wetmatigheiden; men
kan voorspellingen doen over wat er op volgende zittingen zal gebeuren. Eén van de
bekende groepsdynamische gebeurtenissen is de afhankelijkheid t.a.v. de groepsleider
("major process") in de beginfase van de groep. Later, als de therapeut weigert hierop in
te gaan, gaat de groep door een fase van overdreven zelfstandigheid, vaak gepaard gaande
met vijandigheid. Tegelijkertijd beginnen de groepsleden zich te realiseren dat hun heil
niet zal komen van de wijze woorden van de therapeut, zijn goedertierenheid of zijn zalige
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glimlach; zij beginnen met elkaar interakties aan te gaan ("minor processes").
In groepsdynamische groepen leren de mensen hun afweermanoevres kennen, hun angsten
en hun manieren van interacties aangaan. Dit is slechts ten dele een cognitieve taak. Om
met Alexander (-3-) te spreken: het gaat om een "corrective emotional experience".
Het is niet slechts van academisch belang, deze manouvres etc. te leren kennen, want ik
"zie" niet alleen wat ik doe, maar registreer tegelijk wat voor effect dat op anderen heeft.
Elke T.A.-kenner zal herkennen dat het hier gaat over stroke-profielen (Me. Kenna (-4-)
en om Spelen.

111. Filosofie, theorie, techniek
Sinds de vijftiger jaren is er een hausse geweest in "psychotherapie" en psychotherapie.
Het is waarschijnlijk dat vele van de in die periode gestichte scholen het jaar 2000 niet
zullen halen. Het is mijn persoonlijke mening, gebaseerd op de geschiedenis van de
psycho-analyse, dat alleen die soorten therapie het zullen overleven, die
1. het volgende bieden:
een filosofie (d.w.z. een niet wetenschappelijke visie op de mens)
- een theorie over persoonlijkheidsgroei en "mechanismen"
- een stelsel van in de behandeling toepasbare technieken en methodieken.
Deze drie onderdelen moeten een onderling consistent geheel vormen.
2. kunnen worden toegepast in uiteenlopende kulturen en situaties.
D.w.z.: slechts die therapieën zullen het overleven, die bruikbaar lijken in verschillende
soorten maatschappijen, en in verschillende lagen van de maatschappij. Maar ook: in
verschillende situaties, zoals in individuele therapie, groepspsychotherapie, therapeutische gemeenschappen.
Als we kijken naar de verschillende soorten psychotherapie dan zien we een duidelijk onderscheid in volledigheid van de "scholen". Groepspsychotherapie is bijvoorbeeld nauwelijks gekenmerkt door een filosofie; er zijn daarvoor te veel verschillende theorieën zowel
als technieken. Het is waarschijnlijk zo dat alleen de groep-dynamische denkers een coherent stelsel van theorie en technieken hebben. Psychodrama is voornamelijk een methodiek, een techniek. Een filosofie is er niet, of hoogstens een nogal chaotische
(More no (-5-)), de technieken worden duidelijk beschreven, de theorie is niet veel meer
dan een uitbreiding van de technieken, in plaats van het omgekeerde.
Hoe is het nu met T.A. gesteld?
Wat betreft het filosofische standpunt beschikken we over twee soorten gegevens.
Allereerst de positie van de Ik-toestanden.
De fysiologische bewijzen bi ij ven schaars. De welbekende resultaten van Penfield's studies zijn voor zover mij bekend niet gevolgd door relevante follow-up of bevestiging.
De sociale basis van het Ik-toestanden-begrip is daarentegen uitgebreid, bijvoorbeeld door
onderzoek naar de betrouwbaarheid van de diaqnose van Ik-toestanden (Smith e.a. (-6-))
en door het werk van Dusay (-7-) over egogrammen.
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Het algehele resultaat lijkt te zijn dat Ik-toestanden iets meer zijn dan een gemeenschappelijk waan-denkbeeld, maar de neurofysiologische basis ervoor is nog steeds onzeker.
Het tweede essentiële onderdeel van de T .A. filosofie lijkt mij te zijn het doel van psychotherapie (en van andere toepassingen van T .A.). Daarbij streeft men naar autonomie, intimiteit en spontaniteit als uiteindelijk doel. Alleen al het lezen van Baute's recente bijdrage (-8-) doet ons realiseren hoe sterk deze doelen verweven zijn met persoonlijke gezichtspunten betreffende de Mens, de maatschappij. 1 n het kort: de doelstellingen van
psychotherapie horen niet thuis bij psychotherapie zelf, maar zijn onderdeel van het gebied van de ethiek. Nog een duidelijk voorbeeld van de filosofische determinanten in T.A.
kan men vinden als men de ontwikkeling van Steiner's denken beziet.
Hij lijkt nauwelijks meer een psychotherapeut te zijn, maar een "soclater" iemand die als
professional er op uit is om de maatschappij te veranderen.
Dus, T.A. heeft beslist meta-wetenschappelijke wortels en overtuigingen.
Over T.A. theorie wil ik kort zijn: er zijn verscheidene goede overzichten van de groei
van T.A.-theorie, te beginnen met de artikelen van Berne (vanaf "lntuition and Ego-states") en zo verder tot de begrippen miniscripts, reparenting, Askleipion, De bijdragen
van Barnes en van Dusay na Berne demonstreren de gestage groei van T.A.-theorie.
Soms stel ik mij echter wel eens vragen over de hedendaagse ontwikkeling; het tijdperk
van de "grote ontdekkingen" (Ik-toestanden; opties; Spelen; Script) lijkt achter ons te
liggen. In dit verband vind ik het symptomatisch dat de Award dit jaar werd toegekend
voor Karpman's bijdrage over opties, en die dateert uit 1971 !
Wat betreft T.A. technieken lijkt de toestand een puinhoop. We zien T.A.-behandelingen
d.m.v. Gestalt-technieken, psychodrama-technieken, procedures uit de bio-energetica.
Mevrouw T.A. slaapt met eenieder die haar het hof maakt! Stellig dateert deze toestand
al vanaf de tijd waarin Berne (vooral met het oog op Ik-toestanden) geloofde dat T.A.
vóór andere therapieën kwam ( ik citeer uit mijn geheugen; kon de betreffende passage
niet meer vinden).
Als ik het (verbatim) verslag van Berne's eigen werk lees (Berne, (-9-);James e.a. (-10-)),
zie ik geen enkele techniek in de zin van de hoogst gestructureerde interventies van de
therapeut. Ik bedoel: Ik zie Berne niet de opdracht geven aan een groep, om met de rug
op de grond te gaan liggen; ook zie ik hem geen mensen uitnodigen om sneller te gaan
ademhalen en "er bij stil te blijven staan". Ik zie hem niet eens sjouwen met 3, laat staan
5 stoelen.
Ik vraag me vaak af hoe een patiënt ooit een spontaan individu kan worden als de therapeut zijn cliënt met deze technieken overspoelt. Wat ik zie, als Berne aan het werk is, is
een groep mensen, die woorden uitwisselen, en die ook andere boodschappen geven, op
nonverbale wijze. Wat bedoelde Berne toen hij zei dat de T .A. therapeut "interventionistisch" is? Ik vermoed dat hij niet wilde zeggen, dat de therapeut de situatie dient te structureren door middel van "hot chalrs", lichaamsoefeningen, rollenspel etc. Mijn interpretatie is dat hij de verschillen wilde aangeven tussen T.A.-groepspsychotherapie en, bijvoorbeeld, psychoanalytische groepen. Wat gebeurt er in een psychoanalytische groep?
Het onderwerp is de overdracht (met inbegrip van weerstandsfenomenen).
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In T.A. termen: K-0 transacties. De cliënt begint vanuit zijn favoriete positie, zeg b.v.
zijn negatieve A.K. De therapeut moedigt dit niet aan, wijst het ook niet af; alles wat hij
doet is afwachten en aangeven wat er gebeurt. De cliënt exploreert alle mogelijkheden
om vanuit zijn K. transacties aan te gaan met de therapeut. Tenslotte wordt het hem duidelijk dat de therapeut hem niet zijn zin zal geven door in zijn 0. te gaan zitten; hij
blijft in zijn V.
Dus psychoanalyse werkt d.m.v. een specifieke ervaring: "Ik zal nooit van hem krijgen
wat ik van hem (of van anderen) verlang op deze manier; laat ik 't maar eens op andere
manieren gaan proberen." Mijn interpretatie van Berne's opmerking is dat hij wilde aangeven dat de "afwachten en kijken wat er gebeurt"-benadering slechts één optie is. 1 n
wezen vertelt Berne ons dat hetzelfde werk in een kortere tijd gedaan kan worden, mits
de therapeut op een andere manier omgaat met de transacties. M.a.w. het is, min of meer,
hetzelfde werk. Berne noemt dit graag het wachten op Sinterklaas. Tussen haakjes: rond
1910 duurde een volledige psychoanalyse slechts een paar maanden (de Haan (-11-)).
Terug naar de techniek van T.A. In zijn boek over groepspsychotherapie (Berne, (-12-))
noemt Berne de technieken van T.A. En daarin vindt men niets over stoelen e.d. Het gaat
alleen maar over transacties tussen mensen, gezeten in een kring, in stoelen die noch te
Bourgondisch, noch te Calvinistisch zijn.
Omwille van de duidelijkheid wil ik verschillende termen voorstellen t.a.v. technieken,
en hen onderscheiden in transactionele technieken en structurerende technieken.
Tranactionele technieken zijn de interventies en tussenkomsten van de therapeut als hij
met zijn cliënt in de groep praat (ondervragen, verhelderen, kristalliseren, etc.)
Structurerende technieken noem ik al die trucs en handigheidjes die ik in het bovenstaande besprak. De meeste daarvan zijn niet uit de T.A. afkomstig, met uitzondering misschien van de 5 stoelen en enkele reparenting-technieken. 1 s het een kwestie van temperament of van armoede dat zo menig T.A.-therapeut het nodig vindt om links en rechts te
lenen?
Zoals ik in het bovenstaande op een wat losse wijze voor de T.A. gedaan heb, zo kan men
ook andere therapievormen op hun volledigheid beoordelen. Als men dat zo doet blijken
er sommige te zijn (psycho-analyse, gedragstherapie, en in wat mindere mate de Rogeriaanse therapie) die tamelijk volledig zijn. Andere therapieën zijn min of meer onvolledig
en zouden dus eigenlijk meer als technieken beschouwd moeten worden (Gestalt, primal
scream, psychodrama), of als een filosofie (de Maslow-benadering van therapie).
Zoals in het bovenstaande aangetoond werd, is het ten aanzien van T.A. onduidelijk waar
zij staat voor wat betreft de techniek.
IV. Een korte excursie in het gebied van onderwijs en training van therapeuten - de lezer
weze op zijn hoede: ik kom hier op het terrein van een van mijn stokpaardjes.
Ik meen dat trainers hun aanstaande collega's grondig binnen één school of systeem dienen op te leiden. Ik bedoel opleiden, niet indoctrineren. Gezien de onduidelijke situatie
t.a.v. technieken in de T.A. realiseert menige beginneling zich niet eens dat bepaalde
workshops hem inhoudelijk totaal geen T .A. bieden, of dit slechts in beperkte mate doen.
Dit kan soms tot absurde situaties leiden als men met collega's discussieert. Maar erger
nog is het effect dat het op de opleiding kan hebben voor wat betreft zijn begrip voor de
wezenlijke kenmerken van T.A. Het leidt tot desoriëntatie en tot eclecticisme in de
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negatieve zin van het woord, als men aanstaande therapeuten verschillende soorten materiaal aanbiedt tijdens hun opleiding.
Het meest verkieslijke opleidingsschema komt mij voor te zijn: een min of meer oppervlakkige algemene oriëntatie over psychotherapie in het algemeen, waarna de opleideling
zijn soort behandeling moet kiezen. Daarna kan hij dan in die richting een grondige opleiding krijgen. Dáárna kan hij dan een echte eclecticus, in de positieve zin van het woord
worden, d.w.z. iemand die, op grond van een persoonlijke keuze, gebaseerd op grondige
kennis van zijn vakgebied, het enorme veld van de psychotherapie is binnengetreden met
een stevige en heldere oriëntatie. Daarna kan hij dan, dankzij zijn eigen creativiteit, de
schepper worden van de enige psychotherapieschool waar hij volledig in thuishoort: zijn
eigen school.
V. Dus
wat doet een T.A. therapeut wat andere therapeuten niet doen?
En wat laat hij na, wat anderen wel doen? Ik vrees dat ik het antwoord niet weet. Vanuit
onze Ouder kunnen we spreken over wat hij moet doen, en niet mag doen. Er zijn stellig
kwantitatieve verschillen; ik wil niet in een discussie verzeild raken over de vraag of T.A.
nou een school is of niet. Daar hebben Barnes en Berne zich al duidelijk genoeg over uitgesproken.
Ik herinner mij dat John Hearne mij eens (impliciet) mededeelde waarin T.A. in de therapeutische praktijk zich onderscheidt van andere therapieën. Dat is accuratesse, efficiëncy
en snelheid. Hij meent dat dat komt omdat de T.A.-therapeut zijn T.A.-opleiding (Iktoestanden, transacties, Scripts) als een toevoeging ontvangen heeft. Dus T.A. niet in

plaats van een gedragstherapieopleiding (of een psychoanalytische opleiding of een
groepsdynamische opleiding), maar eraan toegevoegd. Laten we niet vergeten dat Berne
meer dan 10 jaar lang een psychoanalytische opleiding had genoten vóór hij T.A. ging
beoefenen.
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miniscriptdrijvers en groepswerk
Joop van Gorp

Als we de geschiedenis van groepswerk en groepstherapie bekijken zien we twee duidelijk
verschillende ontwikkelingslijnen.
In de beginfase, zo tegen het einde van de negentiende eeuw, zien we dat mensen bij elkaar komen om samen te streven naar maatschappelijke hervormingen. Het groepsdoel
staat centraal. Pas geleidelijk zien we in dit maatschappelijk groepswerk tendenzen naar
een gezamenlijke aanpak van individuele problemen.
De tweede ontwikkelingslijn is te vinden in de uitbreidingen van individueel werk in de
richting van gemeenschappelijkheid. We zien dit waar feitelijk individuele benaderingen in
groepen plaats gaan vinden, psycho-analytische groepstherapie, Gestalt e.d.
Deze twee ontwikkelingslijnen zijn in de methodiek van het groepswerk en de groepstherapie nog steeds herkenbaar. Alle vormen van groepswerk kunnen op een kontinuum
uitgezet worden waarbij aan het ene uiteinde het individu het oriëntatiepunt vormt en
aan het andere uiteinde de groep. Het ene standpunt komt duidelijk naar voren in de
psychodynamische stroming (Slavson, Wolf, Schwarz) ( 1) wanneer gesteld wordt dat de
individuele persoonlijkheid in groepstherapie de enige en belangrijkste eenheid is. Het
andere in de groepsdynamische stroming (Foulkes, Sion, Ezriel) die uitgaat van de "groep
als een coherente eenheid met eigen impliciete wetten". (2)
Om de plaats van een methodiek op dit betreffende kontinuum te bepalen kunnen we
twee vragen stellen:
a. Ligt het aktiecentrum in het spanningsveld therapeut-kliënt of in de groepsinteracties?
b. Gaat de therapeut in op intrapsychische, interpsychische of groepsthema's?
Waar moeten we Transactionele Analyse nu plaatsen? In een wat vreemd aandoend paradigma zet Berne T.A. naast supportieve, groepsanalytische en psycho-analytische therapie;
daarmee twee classificatieprincipes ineen schuivend. Als we de manier van werken in T.A.groepen bekijken en vergelijken met andere therapie- en trainingsvormen lijkt het ons onnodig complicerend om ze buiten het boven besproken kontinuum te laten vallen. We
houden betere vergelijkings- en onderzoeksmogelijkheden als we dezelfde kriteria toepassen als bij andere therapieën.
De relatie tot groepsdynamische verschijnselen wordt door Berne als volgt beschreven:
"Hoewel de transactioneel analyticus een nauwgezet student van groepsdynamica is,
staat hij niet toe dat oppervlakteverschijnselen hem afhouden van zijn kontraktuele verplichting om de individuele patiënt zo ekonomisch mogelijk te genezen". (3) Deze stellingname duidt er op dat Berne meer psychodynamisch georiënteerd is dan groepsdynamisch.
Hoewel verder T.A. heel uitdrukkelijk als groepstherapie beschreven wordt heb ik toch de
indruk uit mijn eigen ervaringen in T.A. groepen en uit verbatims van groepen dat dit
groepstherapeutische karakter vrijwel uitsluitend gezien moet worden in psychodyna44

mische zin en niet in groepsdynamische. Vaak ligt het werken in T.A. groepen dichter bij
de vorm die Perls c.s. in de Gestalttherapie hanteren, waar de dialoog therapeut-kliënt
centraal staat en de groepsleden ongeveer funktioneren als een Grieks koor of hoogstens
als hulptherapeuten.
Het lijkt mij zinnig aan groepsdynamische aspekten van T.A. groepen meer aandacht te
besteden dan vaak gebeurt. Zowel om diagnostische als om therapeutische redenen.
Diagnostische: een veelvoud van transacties wordt zichtbaar, in het omgaan van groepsleden met elkaar krijgt de therapeut zicht op allerlei scriptelementen, Spelen en andere vormen van tijdstructurering komen duidelijker naar voren. Therapeutisch: groepscohesie en
daarmee samenhangende processen vormen de voedingsbodem voor diverse vormen van
tijdsstructurering, ook voor die vormen die in het primaire gezin verboden waren; het
geven en krijgen van strokes krijgt een andere dimensie dan wanneer de therapeut-kliëntrelatie de basis van de groep is.
Om inzicht te krijgen in de groepsdynamische struktuur van de groep en ook in het script
van de individuele groepsleden is het belangrijk te letten op de thema's die de groep aansnijdt of die vermeden worden. Belangrijk is ook na te gaan hoe de groep met die thema's
omgaat. In welke sfeer gebeurt dat?
Wat mij daarbij steeds fascineert is te zien hoe verschillende groepen zich kunnen presenteren en ontwikkelen, hoe verschillend van sfeer ze kunnen zijn. Wat mij ook interesseert
is na te gaan welke dynamiek er onder die verschillende sferen ligt. Wat is er aan de hand
in een groep waar alle gevoelsuitingen afgezwakt worden, waar niemand echt kwaad mag
worden of echt verdrietig? En ook al is dan afhankelijkheid een topic waar elke groep
mee klaar moet zien te komen, hoe komt het dat bepaalde groepen veel langer een soort
gemeenschappelijke norm blijven houden "kijken-wat-de-trainer/therapeut- er van vindt"
dan andere?
Een bruikbaar middel om daar enige duidelijkheid in te krijgen heb ik gevonden in de
contrascript-drijvers uit het miniscriptmodel van Taibi Kahler.
De mens gebruikt specifieke gedragscycli om zijn niet-o.k. gevoelens te bevestigen. Het
gebied van niet-o.k. gevoelens wordt bepaald door Ouderlijke injunkties of, in het miniscript, stoppers. "Het is niet o.k. om op te groeien, te bestaan, gevoelens te tonen; je
hoort er niet bij, je bent niet belangrijk" enz. Als iemand onder de druk staat van een of
meer stoppers denkt hij dat hij zijn o.k. positie toch kan verwerven als hij aan bepaalde
Ouderlijke voorwaarden voldoet; je bent o.k. als je alles perfekt doet, als je je best doet,
als je je haast, als je mij een genoegen doet, als je sterk bent. De drijvers in het mini-script.
Vanuit het feit dat iemand met name in moeilijkere positie zijn niet o.k. gevoelens zal
trachten te vermijden, maar er tegelijkertijd aan twijfelt of dat wel kan, wordt zijn gedrag
sterk bepaald door zijn drijvers. Drijver-bepaald gedrag is dan ook zeer goed observeerbaar.
Woordgebruik, intonatie en spreektempo, gebaren, lichaamshouding en gelaatsuitdrukking
zijn, zeker in kombinatie met elkaar, duidelijke verwijzingen naar bepaalde drijvers. Zo
wordt een "haast je" gekenmerkt door b.v.: het ongeduldig met de vingers tikken, de snelle wisselende stem, het interrumperen van gesprekspartners en het afmaken van hun zinnen, de veranderlijke gelaatsuitdrukking met de snelle oogbewegingen.
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In de therapiegroep wordt iemands script vaak stevig op de proef gesteld. Als gevolg daarvan zal een groepslid gemakkelijk grijpen naar wat hij ziet als zijn basale overlevingsmechanismen, i.c. de drijvers. In allerlei groepssituaties wordt het gedrag van groepsleden dan
ook gekenmerkt door hun dominante drijvers. De weinig zelfstandige opstelling en het
voortdurend rekening willen houden met anderen van de "doe-me-een-genoegen"drijver,
de eenzame positie van de "wees sterk"drijver en het van intimiteit wegglippen van de
"haast je"drijver zijn enkele voorbeelden.
Als meerdere groepsleden een zelfde dominante drijver, in een bepaalde intensiteit, manifesteren is dat een evidente bijdrage tot de groepskultuur en de groepssfeer. Ook de keuze
van de groepsthema's zal daardoor beïnvloed worden.
Bepaalde drijvers komen in een dermate grote frekwentie en intensiteit voor dat ze het
karakter krijgen van "groepsdrijvers"! Deze groep is o.k. als
men zijn best heeft
gedaan, als men veel voor de ander heeft kunnen betekenen, als er veel gebeurd is. Een
"wees sterk" kan leiden tot subtiel en minder subtiel afstraffen of vermijden van gevoelsuitingen.
Het is voor groepsleden vaak verhelderend en helpend als ze doorkrijgen waar de groep als
geheel mee bezig is, welke thema's gemakkelijk opgepakt worden, welke vermeden worden. Het richten op dominante drijvers in de groep en het relateren van de groepsdrijvers
aan het eigen miniscript geeft veel duidelijkheid.
Naast het geven van mijn observaties en interpretaties in termen van drijvergedrag maak ik
gebruik van een eenvoudige papier-en-potlood-oefening die snel de verlangde informatie
verschaft:
Oefening Groepsdrijvers

van hun zwakke kant laten zien.
4. Ik voel me schuldig als ik zomaar niets zit te doen. Ik heb vaak het gevoel dat ik tijd
tekort kom en dat ik altijd erg druk bezig ben.
5. Ik vind het belangrijk dat mensen goed over me denken. Ik probeer dan ook zeker
om het de mensen naar de zin te maken.
5. Op een flap-over of op het schoolbord worden nu naast elkaar de genummerde drijvers
opgeschreven: 1. Wees perfekt
2. Doe je best
3. Wees sterk
4. Haast je
5. Doe me een genoegen.
Onder elkaar worden de namen van de groepsleden geschreven. Hierna worden de scores ingevuld.
Samen met de groep wordt nu de betekenis van drijvers doorgesproken en de doelstellingen van de oefening. We gaan na welke patronen er in de opgestelde matrix voorkomen.
Deze patronen worden besproken en nagegaan wordt wat ze betekenen voor het funktioneren van de groep. Zinnige koppelingen kunnen ook gelegd worden naar de kontrakten
van de groepsleden.
Voorbeeld:

Een open therapiegroep op een bureau voor levens- en gezinsvragen. De groep komt vaak
moeizaam op gang, er zijn weinig sterke confrontaties naar elkaar, gevoelsuitingen zijn ingehouden, zowel wat gevoelens van agressie betreft als gevoelens van verdriet, angst en
ook blijdschap.

Doelstellingen:
MATRIX

a. het inventariseren en ordenen van drijvers van ieder groepslid.
b. het snel verzamelen van informatie over waarschijnlijk dominante groepsdrijvers.
c. informatie bieden aan de groep om een gesprek over drijvers en hun betekenis voor het
funktioneren van ieder individu en van de groep als geheel mogelijk te maken.

Groepsleden

lnstruktie:

1. Neem papier en potlood of pen.
2. Zet de nummers 1 tot en met 5 op het papier.
3. Ik lees vijf zinnen voor. Wil je bij jezelf nagaan of jij je in die zinnen herkent.
Als je denkt: ja, dat zou ik inderdaad kunnen zeggen, noteer dan een plusteken achter
het betreffende nummer. Komt het je niet helemaal onbekend voor maar spreekt het
je niet sterk aan noteer dan een plus-min. Herken je jezelf er helemaal niet in schrijf
dan een minteken op.
4. Zinnen.
1. Ik heb sterk het gevoel dat alles wat ik doe voor 100% goed moet zijn. Fouten maken vindt ik erg vervelend.
2. Ik vind het niet zo erg als iets mislukt, als ik er mijn best maar voor gedaan heb.
3. Gevoelens zo maar ten toon spreiden vind ik niet goed, ik vind dat mensen zich dan
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Drijvers:

Wees perfekt

Doe je best

Elly

±

-

Leo

-

Pim

Wees sterk

Haast je

Doe me een
genoegen

-

+

±

±

±

-

+

±

-

+

-

±

Fieke

±

+

+

-

±

Truus

-

-

±

-

±

(namen zijn gewijzigd)
Een week voordat deze oefening gemaakt en besproken werd had een ander groepslid afgehaakt met nogal wat onaffe zaken naar de groep. O.a. verweet zij de therapeut en de
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groepsleden dat het allemaal zo langzaam ging, dat niemand ooit het achterste van zijn
tong liet zien. Alleen van Elly had ze warmte gekregen!
Het gesprek over de matrix spitste zich vooral toe op de Wees-sterk-drijver en op het feit
dat het in deze groep zo moeilijk is om met je gevoelens te komen.
De weken daarna wilden de groepsleden dat de flap weer opgehangen werd zodat ze er
nog eens naar terug konden grijpen. Het bleek dat er meer gelet werd op wat er in de
groep aan de hand was en dat er meer direkte pogingen gedaan werden om processen te
beïnvloeden.
Besluit

De hier beschreven oefening pretendeert niet een goed meetinstrument te zijn voor het
bepalen van drijvers. Daartoe zullen betrouwbaarheid en validiteit nader onderzocht
moeten worden. Wel is me gebleken dat het een bruikbaar hulpmiddel is in therapiegroepen en trainingsgroepen om drijvers bespreekbaar te stellen en om inzicht te krijgen
en te geven in groepsthema's en in het funktioneren van groepen.
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fobieën
Mary McC!ure Gou/ding (1976) (1)

Tijdens mijn tweede stagejaar voor mijn M.S.W. werd mij een fobische patiënt toegewezen
en tegen mij werd gezegd: "Pak de fobie nooit te flink en te direct aan, want de fobie kan
de diepte ingaan en daar verder blijven woekeren". Daar dit onheilspellend klonk heb ik
nooit zijn fobie flink aangepakt en hij bleef even fobisch als bij het begin van de therapie.
Ik heb er een hekel aan om te falen en heb me de laatste jaren toegelegd om mijn behandeling van fobieën te vervolmaken.
Wij (Bob Goulding en ik) kunnen fobieën gemakkelijk en vlug genezen door methodes te
gebruiken die Kind Herbeslissingen (2) bevorderen, te weten:
1. T.A./Gestalt, doorwerken van vroege trauma's (3) (Goulding, 1972)
2. Desensitisatie (Wolpe, 1974)
3. De Gestalt-techniek waarbij je het gevreesde object bent en aanspraak maakt op de
projecties
4. Elke combinatie van de bovenstaande methodes, en
5. Een van bovenstaande methodes plus de nodige bekwaamheid aanleren, bijv. een waterfobie genezen terwijl men iemand leert zwemmen.
Wie zijn de fobici? Jammer genoeg is het grootste deel van de literatuur geheim of niet
ter zake doende of beledigend t.a.v. de fobische patiënten. Iedereen onder ons die bang
is van iets dat waarschijnlijk niet gevaarlijk is (auto's en vliegtuigen zijn soms gevaarlijk),.
iets dat ons geen schade toebrengt op dit moment, is fobisch. Hoewel de literatuur de tobici als passief-afhankelijk en manipulerend bestempelt, denk ik dat ze deze eigenschappen niet meer hebben dan de doorsnee bevolking. In feite zijn fobici de doorsnee bevolking.
38 therapeuten nemen deel aan onze huidige Vier-Weken-Workshop. Vandaag was het
thema fobieën en nadien vroeg ik hoevelen er fobisch waren. Zeventien staken hun hand
op. Daarna vroeg ik hoevelen er fobisch waren, maar doen alsof ze dat niet zijn door zich
voor te houden "Ik hou gewoonweg niet" van dit of dat. Zes staken er hun hand op.
Sommigen verhinderden zichzelf zo belangrijk te zijn als ze zouden kunnen zijn door
bang te zijn om lezingen in het openbaar te geven. De meesten echter gebruiken hun fobie om hun plezier te besnoeien. Ze staan zichzelf geen volledig seksueel plezier toe, of
het plezier van zwemmen, boswandelingen, windsurfen of bergen beklimmen.
(1) Artikel uit Transactional Anal. J VII: 1 jan. 1977. Vertaling M. Famaey.
Ook verschenen in Robert Goulding MD and Mary MacClure Goulding M.S.W.:
The power is in the patiënt.
(2) oorspronkelijk stond er: Child Redecisions
(3) oorspronkelijk stond er: reworking of old scenes.
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Sommige fobici gebruiken inderdaad hun angst om anderen te manipuleren. Vrouwen
krijgen mannen zover om dode muizen uit een val te halen, omdat ze bang zijn voor
muizen. Onze Indiase patiënt (Goulding 1975) die in jaren niet alleen buiten was geweest
hield natuurlijk zijn familie bij zich. Toen hij echter van zijn angst genezen was, was hij
erg opgelucht hen niet meer voortdurend om zich heen te hebben.
Waarom zijn mensen fobisch? Wij hebben ontdekt dat fobieën Kind Besluiten zijn om
zichzelf te beschermen. Meestal worden die Besluiten genomen op een leeftijd dat het
kind nog in magie gelooft.
Het Kind kan echter op elke leeftijd fobisch worden als reactie op een nieuw trauma.
Een counter-fobische parachutist ontwikkelde een ernstige vliegtuigfobie na een ongeluk
tijdens het springen. Een depressieve vrouw ontwikkelde een autofobie. Aangezien fobieën Kind Besluiten zijn, geef ik er de voorkeur aan ze te classificeren overeenkomstig
de Injuncties.
"Don't Be" (Besta niet)
De fobieën die samengaan met Don't Be Injuncties en Besluiten zijn typisch: hoogte, water, rijden, vliegen, reuzerad, glijbaan, kabelbaan, alleen zijn. Soms gaat de angst voor
mensenmassa's, liften en gesloten ruimtes samen met Don't Be, maar ze zijn eerder te
herleiden tot Don't Trust (Vertrouw Niet).
1. Een kind dat deze Injunctie krijgt kan besluiten zelfmoord te plegen "en dan zullen ze
wel spijt hebben". Het raakt voldoende in paniek van zijn eigen Besluit om fobieën
te ontwikkelen om zichzelf te beschermen.
2. Een kind kan op het nippertje een situatie overleven, bijv. bij het zwemmen, en Besluiten nooit meer dicht bij water te komen. Hier is er dan geen sprake van een
Don't Be Injunctie, met uitzondering van deze door de situatie "gegeven", ook heeft
het kind nooit het besluit genomen te sterven.
3. Een kind kan bang zijn om zijn leven te verliezen en niet in staat zijn zichzelf te beschermen. Het besluit dan om zijn angst te verplaatsen naar iets dat hij meer in de
hand heeft. Een vrouw wiens vader plotseling overleed aan longontsteking toen zij
nog een kind was, verplaatste al haar doodsangsten naar angst voor vliegtuigen. Zij
vloog nooit en voelde zich veilig.
Voorbeeld:
Therapeut (Mary): "Waar heb jij last van?"
Cliënt (Carrie): "Koeien".
Mary: "Wat?"
Carrie: "Koeien. Ik wou daarnet buiten wandelen en toen zag ik de koeien. Ik wil niet
wandelen op jouw erf en ik kan niet
"
Mary: "Wil niet?"
Carrie: "Ik wil niet zolang er koeien zijn". (Ze vertelt over een angstaanjagend ongeluk
met een koe die neergeschoten en verwond was). Ik probeer een desensitisatie met haar
op te zetten, maar ze blijft angstig voor wat de koeien mogelijk gaan doen. Ik vraag haar
de anderen in de groep bang te maken door hen wilde verhalen te vertellen over koeien;
ze doet het en voelt zich beter.
51

Mary: "O.K. Wil je nu een koe uitkiezen daar tegen de heuvel en met haar praten? Vertel
haar hoe dichtbij je wil komen".
Carrie: "Het is
het is niet alleen de schietpartij. Mogelijk is daar ook een stier,
ik kan het niet zien, misschien is hij gekwetst, of een kalf, ik kan het niet zien, en ik kan
toevallig iets doen wat de koe niet leuk vindt, bv. tussen de moeder en het kalf komen".
Mary: "Vertel de koe dat de wereld vol is van oneindig veel gevaren en dat jij ze allemaal
moet kunnen overzien".
Carrie: "Dat is het. Dat sluit aan bij oude problemen".
Mary: "Jij moet alles doorgewerkt hebben".
Carrie: "Dat is het precies".
Mary: "O.K. Ik zal je een fantasie geven, meestal doe ik dit niet, maar ik denk dat je het
wel aankunt. Wil je fantaseren dat je toevallig tussen de koe en haar kalf gelopen bent.
Je staat daar nu, en de koe begint op je af te komen. Fantaseer nu dat je zo hard je kunt
"Boe" loeit. En beeld je nu in dat de koe heel hard begint te schreeuwen, omdat koeien
de grootste zielepoten zijn in de wereld. En fantaseer nu dat je alle tijd hebt om weg te
gaan".
Na dit werk ging Carrie rustig naast de koeien wandelen
ik ook. Ik genas mijn
fobie terwijl ik haar behandelde.
Al deze fobische besluiten zijn "pro-leven". Later echter kan iemand ze gebruiken als
rechtvaardiging voor suïcide. Iemand die bang is om zijn of haar huis te verlaten kan zeggen: "Ik kan beter dood zijn, dan zo te moeten leven".

"Don't" (Niet doen)
Deze Injunctie wordt door fobische ouders gegeven, als het Kind deze aanvaardt, aanvaardt hij of zij ook de fobie.
Voorbeeld
Betty: "Kan ik werken met een brug? Ik zou een brugfobie willen opgeven".
Mary: "Natuurlijk. Denk je aan één bepaalde brug?"
(Betty beschrijft een brug dichtbij huis en haar paniek als ze er overheen rijdt).
Mary: "O.K. Wil je beginnen te rijden? Leg je handen op het stuur. Heb je het gevoel in
je wagen te zitten?"
Betty: "0.K."
Mary: "Rijd tot daar waar de brug begint".
Betty: "Ik ben er".
Mary: Stap uit en kijk over de rand, O.K.?"
Betty: "0.K.".
Mary: "Kijk eens hoe het voelt als je zegt 'Ik zal niet naar beneden springen, en ik ga er
niet af rijden'?"
Betty: "Ik zal niet over jou, leuning springen, ik zal er niet af rijden".
Mary: "Zeker weten?"
Betty: "Zeker, zeker waar". (We gaan langzaam verder, we stoppen iedere keer dat ze
angstig is, totdat ze bijna aan de top van de brug is waar ze het meest angstig is.)
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Mary: "Stap uit, kijk over de leuning en zeg 'Ik zal er niet afspringen of afrijden'".
Betty: "Ik spring er niet af, ik rijd er niet af. IK DOE HET NIET".
Mary: "Voel je je goed als je daar zo staat?"
Betty: "Ja, hm, hm. (Ik vraag haar te beschrijven wat ze ziet, zodat ze van het landschap
geniet. Ze doet het.)
Mary: "Wil je nu je ouders zien daarginds aan de rand van de rivier?"
Betty: "0-K. Ik zie ze".
Mary: "Vertel ze over eraf springen of eraf rijden".
Betty: "Ja. Hé, ik kan over deze brug rijden zonder eraf te rijden".
Mary: "Wat zegt je moeder?"
Betty: "Pas op" (1). Lachen, een herkenningslach). "Mijn vader zegt 'natuurlijk'".
Mary: "Praat verder met je moeder".
Betty: "Kijk moeder, ik ben er nog nooit eerder afgereden en ik zal er nu ook niet afrijden. Het heeft geen zin dat je zegt dat ik moet oppassen".
Mary: "Hoe voel je je?"
Betty: "Ik voel me rustig".
Mary: "O.K. Wil je je moeder in de auto meenemen?"
Betty: "Oh, God, NEE! Dat is het probleem. Ik neem haar mee uit".
Mary: "Wil je verder rijden?"
Betty: "Ik rij. Oh, ik ben voor het eerst niet gespannen. Dit is heerlijk. Ik verminder snelheid bij de top. Ik kan ontspannen naar het panorama kijken. Ik voel me prima".
Mary: "Goed zo. Als je jezelf ooit nog eens bang maakt, wil je dan je moeder in je hoofd
vertellen dat je in staat bent dingen te doen, of ze het nu weet of niet?"
Betty: "Dat zal ik zeker".
Mensen die verschillende fobieën hebben zijn meestal opgevoed door ouders die voor alles
angstig zijn (pan-phobic). Wanneer alles wat het kind denkt te gaan doen als gevaarlijk bestempeld wordt door een verschrikte ouder, dan heeft het kind het erg moeilijk om te leren iets aan te kunnen. 1 n plaats daarvan zal het fobieën gebruiken om situaties te vermijden in plaats van Volwassen functies om situaties te beoordelen.
"Don't Be Close" or "Don't Be Sexual" (Wees niet nabij of wees niet sexueel)
Een vrouw die een dansfobie had nam een Herbeslissing dat het goed was om bij mannen
nabij te zijn. Na haar werk in de groep vroegen we of ze klaar was voor desensitisatie.
Ze lachte en zei: "Ik ben gedesensitiseerd", nam een partner uit de groep en danste. Haar
fobie was ontworpen om haar Kind Besluit over nabijheid en seksualiteit te ondersteunen.
Er zijn vele specifieke seksuele fobieën, vaak zijn orgastische moeilijkheden te wijten aan
iemands eigen fobie of aan die van haar/zijn partner. Wanneer vrouwen niet orgastisch
zijn bijvoorbeeld, dan kan of de vrouw of haar partner fobisch zijn omtrent sommige
aspecten van het voorspel.

(1) Pas op! Dit wordt gezegd door het angstige Kind (van moeder), het geeft geen Volwassen betekenis en moet dus vertaald worden als: "Wees bang!"
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Het is ook mogelijk, zoals Freud al eerder aangaf, dat seksuele fobieën geprojecteerd zijn.
We werkten eens met iemand die bang was voor katten. We vroegen haar een kat te zijn
en zichzelf te beschrijven. Tot haar verbazing ontdekte ze dat wat zij als een kat beschreef
een wezen was, dat lenig, mooi, verleidelijk en sexy was. Zij accepteerde deze kenmerken
en liet haar fobie vallen. Zoals zo vaak het geval is was haar fobie een restant van een Kind
Besluit over sex en ze had geen problemen meer om een mooi seksueel iemand te zijn.

"Don't Trust" (Vertrouw niet - wantrouw)
Mensen die Besluiten geen vertrouwen te hebben kunnen fobisch zijn in elke situatie waar
hun leven letterlijk in handen van anderen is. Dit lijkt de basis component van vliegangst,
angst om te rijden, angst voor liften. Alle angsten vermeld onder de "Don't be" Injunctie
zijn van toepassing op de wantrouwende persoon als het een angst is, betreffende gedood
worden, in plaats van zelf doden (meestal hebben diegenen die besluiten niet te vertrouwen in eerste instantie een "Don't be" 1 njunctie].
Angst voor de duisternis is een angst voor de wezens daar, die zich in het donker verborgen houden. De angst kan een projectie zijn van de eigen zelf-destructieve besluiten van
het Kind. Of de angst is gebaseerd op Kind-informatie dat er mensen zijn op de wereld
die haar "willen" doden (dokters die amandelen weghalen, ouders of leraars). Meestal
ligt de "oorzaak" in het verleden en is het niet nodig deze op te helderen.
Jay: "Ik wil ophouden bang te zijn in het donker". (Hij beschrijft zijn angst als matig, een
griezelig gevoel, hij herinnert zich een enorme angst na, als kind, het sprookje "De Tove. naar van Oz" gezien te hebben).
Mary: "Hoe reageerden je ouders?"
Jay: "Dat kan ik me niet herinneren".
Mary: "Ik durf te wedden dat ze niet reageerden. Ik wed dat ze je geen zaklantaarn gaven".
Jay: "Nee, dat deden ze niet". (Jay woont alleen. We creëren de scene in zijn huidige woning, en hij exploreert zijn donker huis. Telkens als hij angstig is laat hij de zaklaantaarn
branden. Wanneer hij bang was om een deur te openen, bv. de kelderdeur, vroeg ik hem
te roepen: "Ik ben bang om je open te maken, want de Boze Heks kan daar beneden zijn'.'
Hij genoot en begon te lachen toen hij zich realiseerde dat hij met zijn 1.85 m wel zijn
mannetje kon staan tegenover de heks).
Jay: "Zo, ik open de deur. Ik ben niet bang van jou, Boze Heks. Ik doe mijn licht uit
.
en ik ren me dood". (Galgenlach van de groep)
Mary: "Wacht
dit zal je niet verder helpen".
Jay: "Nee".
Mary: "Doe je licht aan. Wat zie je?" (Hij beschrijft en onderzoekt de kelder en zegt dat
hij weer rustig is).
Mary: "O.K. Doe je licht uit. Wat zie je?"
Jay: "Zwart. 1 k zie het venster op het noorden".
Mary: "Zwart heeft verschillende kleuren en vormen. Kijk zorgvuldig".
Jay: "De ramen hebben een lichtere tint. 1 n de meest noordelijke hoek is het het donkerst". (Hij gaat door met onderzoeken van alle kleuren en vormen). "De figuren op de
muur zijn prachtig".
Mary: "Klaar om terug naar je slaapkamer te gaan?"
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Jav: "Ja".
Mary: "Wil je je licht aan of uit?"
Jay: "Ik wil het zonder licht doen. Ik loop in de gang. (pauze). Al lopend voel ik een
lichte trilling op mijn rug".
Mary: "Wil je daarvan genieten? Voel die trilling als een lichte seksuele tinteling".
Jay: "Ja, O.K. Dat is het. Onderaan mijn rug en mijn lenden.
Woe
Dat is lekker. Ik wil naar mijn bed lopen en genieten van mijn tinteling. Ja,
nu meteen. Ik voel heel wat bewegen in mijn lijf. Ik lig in bed". (Hij gaat door met genieten van de donkere en lichte delen van zijn eigen kamer en zijn eigen lijf. Dan zegt hij dat
hij zich goed voelt en we stoppen.)
Groepslid: "Had je een dominerende moeder?"
Ander groepslid: "Zou het niet beter zijn te onderzoeken wat die heks betekent?"
Mary: "Het doet er niet toe wat die heks betekent. Dat is al zo lang geleden, blijf niet
donderjagen met zijn ex-heks".
"Don't Be Important" (Wees niet belangrijk)
Bij alle fobieën omtrent spreken in het openbaar heb ik een Besluit gevonden om niet belangrijk te zijn, een Besluit om "het niet meer in het openbaar" te doen. Praktisch altijd
was dit besluit genomen door een enthousiast en zelfverzekerd Kind, dat belachelijk of
beschaamd gemaakt werd door ouders, broers en zusjes of onderwijzers.
"Don't Be The Sex You Are" (Wees geen jongen - meisje)
Wij genazen de fobie van twee mannen, een fobie waarvan zij dachten dat enkel vrouwen
die hadden, nl. slangen en muizen fobie. Ik wist niet dat hun fobie te maken had met hun
vroege verwarring omtrent hun seksuele identiteit, beiden gebruikten ze hun fobie om
zichzelf te kwellen met de gedachte niet voldoende mannelijk te zijn. Een vrouw, waarvan verwacht werd dat ze een jongen zou zijn, speelde tot haar puberteit uitstekend baseball. Toen ontwikkelde ze een panische angst voor ballen, waardoor ze moest ophouden
met haar sport. Zij gebruikte blijkbaar deze fobie om "meer vrouwelijk" te worden.
"Don't Make lt" (Slaag niet)
Soms kan iemand succes vermijden door een fobisch besluit. Een cliënt (Goulding, 1975)
wilde zijn vliegtuigfobie niet opgeven, ondanks desensitisatie, totdat hij besloot geen directeur van zijn firma te worden. Toen hij hiervoor bedankte ging hij met zijn 'tamilie
met een vliegtuig op reis. Dit was voor het eerst sinds 20 jaar, (met uitzondering van een
korte vlucht na zijn desensitisatie), en hij genoot ervan.
Wanneer iemand zijn fobie gebruikt om niet te slagen in zijn leven, dan kijk ik altijd
voor meerdere aspecten van het "Don't Make lt" Besluit. Straatangst, angst voor hoge
gebouwen, bruggen, vliegen, rijden, kunnen gebruikt worden om iemand tegen te houden
vorderingen te maken in zijn beroep.
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"Don't Have Fun" (Maak geen plezier)

Vele succescolle therapeuten moeten vroeger besloten hebben geen plezier te maken:
werken in plaats van spelen. Hoe is het anders mogelijk dat we ons jaar na jaar inspannen
om hoge cijfers te krijgen voor oninteressante cursussen? Het is meer dan toeval dat de
meeste fobische therapeuten fobieën hebben die hun plezier inperken.
"Don't Grow" (Niet groot worden)
Alle fobieën waarbij een ander iets voor de persoon in kwestie moet doen, omdat zij het
niet wil doen, versterken het Besluit om niet groot te worden. Dit wil nog niet zeggen dat
iemand passief-afhankelijk is; het betekent eenvoudig dat iemand op een specifieke manier angst gebruikt om haar onafhankelijkheid in te perken. Zo iemand kan zelfstandig
besluiten een maatschappij voor ongedierte-bestrijding te bellen, of ze kan wat dit probleem betreft afhankelijk blijven van haar niet-fobische echtgenoot.
Culturele invloeden bevestigen fobieën voor insekten, knaagdieren en reptielen bij vrouwen. Kleine meisjes worden geknuffeld, getroost en "schattig" genoemd als ze bang zijn,
terwijl jongens beschaamd en belachelijk gemaakt en zelfs gestraft worden. Daarenboven,
indien een klein meisje zo'n diertje mee naar huis brengt, zou ze getuige zijn van moeders
gegil en vaders ingrijpen. Wij zien meer vrouwen dan mannen die bang zijn voor deze
kleine dieren. In andere streken zijn mannen en vrouwen daarin niet verschillend.
BEHANDELING
Aangezien fobieën ontstaan door Kind Besluiten, bestaat genezing uit een Kind-Herbesluit in de vorm van "Ik ben niet bang". Ons doel is dat de persoon datgene waar hij vroeger bang voor was leert te ervaren zonder angst.
Bob en ik behandelen alle deelnemers in een groep, enerzijds omdat het economischer is
(wat onze tijd en inspanning betreft, en wat hun geld aangaat), en anderzijds omdat de
steun en aanmoediging door de groep gegeven een essentieel onderdeel van ons werk is.
Alhoewel we praktisch altijd tegelijkertijd werken, hebben we ervaren dat zowel bij desensitisatie als bij werken met dromen, twee therapeuten afleidend kunnen zijn. Daarom
trekt een van ons beiden zich dan terug en zegt enkel iets wanneer hij ziet dat er iets belangrijks over het hoofd gezien wordt. We werken nooit langer dan een half uur met een
patiënt en meestal genezen we een fobie in een kwartier. Wanneer een deelnemer erg
angstig is, of we zijn niet in staat direct de "sleutel" te vinden, dan werken we 2 of 3 opeen volgende dagen gedurende een half uur met deze patiënt. Als iemand een kontrakt
maakt om op te houden fobisch te zijn, dan ver.gewissen we er ons van dat alle "achterdeurtjes" gesloten worden (zoals Harry Boyd zegt). Wanneer iemand, in wat voor mate
ook, suïcidaal, homocidaal of psychotisch is, dan moet daaraan prioriteit worden verleend. Iemand die zijn fobie gebruikt om zegels te sparen om uiteindelijk zelfmoord te
plegen moet besluiten: "Ik zal mezelf niet doden, ook al raak ik mijn fobie nooit kwijt".
Pas hierna wil ik met haar werken aan haar fobie. Daarna vraag ik nauwkeurig naar de
details van de fobie om zeker te zijn dat datgene wat iemand wil bereiken ook veilig is.
(Men is niet fobisch als men bang is om op zo'n diepte te duiken dat elke fout de dood
kan betekenen). Ik vraag naar voor- en nadelen van de fobie en naar hoe anderen betrokken zijn bij het eventuele verdwijnen van de fobie.
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Uiteindelijk wil ik dat de cliënt irreële verwachtingen loslaat. Leren zwemmen of leren
genieten van sex betekent nog niet dat je echtgenoot van je zal houden. Goed in het openbaar kunnen praten leidt niet noodzakelijk tot zelfrespect; in feite, daar zelfrespect belangrijker is dan in het openbaar praten, zal ik eerst werken aan waardering van jezelf
ondanks de fobie.

1. T.A. - Gestalt doorwerken van vroege trauma's
Ik gebruik deze methode wanneer ik merk dat de vertakkingen van de vroegere Besluiten
meer bestrijken dan de fobie. Het doorwerken van deze trauma's kan een stevig Besluit
inhouden om te leven, om nabij te zijn, om groot te worden en om belangrijk te zijn.
Ik gebruik deze methode ook wanneer iemand zich herinnert een fobie ontwikkeld te
hebben naar aanleiding van een traumatisch voorval.
Voorbeeld:
Iemand kreeg hoogtevrees omdat zijn vader de gewoonte had hem te laten bungelen over
een railing (van zijn derde tot zijn zesde jaar). Hij ging terug naar dit trauma. Hij werd
woedend op zijn vader en riep, "Je bent een klootzak
een smeerlap
een
ventje van niets
een nietsnut
Tussen andere mannen kun je niet bewijzen dat je ook een man bent, daar gebruik je mij voor
Ik wil je slaan
.
Ik haat je
" Toen hij al zijn kwaadheid uitgesproken had werd hij verdrietig, een
gevoel dat hij zichzelf nog nooit toegestaan had te voelen t.a.v. zijn vader. "Het spijt me
voor jou. Je voelde je altijd zo minderwaardig. Je was ook echt minderwaardig in sommige opzichten". Hij huilde. Na een aantal minuten, lachte hij: "Weet je wat, jij klootzak,
ik dacht dat je me wou vermoorden, maar dat klopt niet. Als je me wou vermoorden dan
zou je me hebben laten vallen. Ik was niet in gevaar. En dat ben ik nu ook niet meer".
Hij komt terug naar de hier-en-nu situatie. "Verdomd, ik ben een kop groter dan mijn
vader. Niemand zal me nog laten bungelen als toen. Ik zal voor mezelf zorgen". Toen hij
klaar was ging hij langs het ravijn wandelen. Het weekend erna had hij schitterende dagen
door veilig en enthousiast door de bergen van "Pont Lobos State Park" te wandelen.
2. Desensitisatie
Wolpe (1974) gebruikt de ouderlijke filosofie van "Rustig maar". Voordat hij desensitiseert leert hij iemand ontspanningstechnieken. Wij verkiezen echter Frits Peri's filosofie
dat angst het best vervangen kan worden door opwinding en geestdrift. Soms gebruiken
we de klassieke techniek, waarbij iemand zit en zijn handen zichtbaar houdt voor de therapeut. Hij krijgt dan de instructie om zijn linker wijsvinger op te heffen als hij zich niet
comfortabel voelt en zijn rechter wijsvinger als hij zich comfortabel voelt. Je begint met
de situatie waarin iemand zich het minst angstig voelt en hij of zij wordt via een fantasie
geleid of de situatie wordt uitgespeeld.
Lupe: "Ik ben bang al sinds ik een klein meisje was. 1 k ben altijd al bang geweest voor
kleine dieren, spinnen, kakkerlakken, alle soorten insecten. En, aangezien ik in
.
woon, zijn daar een hoop kleine dieren".
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Mary: "O.K., je ziet een insect, wat doe je dan?"

Lupe: "Ik gil en iemand doodt het". (Gegiechel. Ik zou verder kunnen werken met haar
gegiechel, vragen hoe oud ze is als ze giechelt en haar terug naar die tijd voeren om met
dit vroegere beleven te werken. Ik besluit om in de tegenwoordige tijd te blijven).
Mary: "Wat zou je willen doen?"
Lupe: "Ik zou dat beest willen doden".
Mary: "Waarom? Het gaat toch goed zo. Jij gilt en iemand doodt". (Lupe legt dan uit
dat ze actief is in de emancipatiebeweging van vrouwen in Zuid Amerika, en dat zij fobieën ziet als niet autonoom zijn).
Mary: "O.K. Laten we fantaseren. We beginnen met een kleintje. Een mier. Weet je hoe
mieren er uitzien?"
Lupe: "Ja".
Mary: "0.K. Er zit een miertje op de grond daar. Een klein dun miertje".
Lupe: "Dat kan ik wel".
Mary: "Ga je gang".
Lupe: (Staat op, loopt op de mier af en drukt het plat onder haar schoen).
Mary: "Wat voel je?"
Lupe: "O.K. Nee, toch niet, ik wil dat diertje niet doden".
Mary: "Hoezo?"
Lupe: "Ik wil dat diertje geen pijn doen".
Mary: "O.K. Daar is een andere mier. Zeg tegen haar: "Mijn huis is jouw huis. Je mag in
mijn huis blijven en al je broertjes en zusjes en neven en nichten meebrengen".
Lupe: "Nee, nee. Als het één mier is, neem ik een ... " (Maakt gebaren van wegvegen).
Groep: "Bezem".
Lupe: "Ja, dat doe ik"; (doet alsof ze de mier naar buiten veegt).
Mary: "O.K. ?"
Lupe: "O.K.!"
Mary: "Stel je nu voor dat je een kakkerlak ziet
daarzo, 0.K.?"
Lupe: "Ja".
Mary: "Vertel hem eerst wat je wilt. Binnen of buiten".
Lupe: "Buiten mijn huis".
Mary: "Vertel hem wat je gaat doen".
Lupe: "Zo, ik ga
" (pauze). "Ik roep naar iemand. Nee, ik wil niet iemand roepen"
(pauze).
Mary: "Vertel hem dan wat je gaat doen".
Lupe: "Ik ga de
hoe noem je dat?
halen".
Groep: "Bezems".
Lupe: "Bezem. Bezem. Ik ga de bezem halen. Hup, naar buiten!" (Zij veegt). Ik open de
deur. (Ze veegt hem naar buiten).
Mary: "O.K.? Voel je je goed?"
Lupe: "Ja".
Mary: "Klaar voor een spin?''
Lupe: "Ja".
Mary: "O.K. Kijk er naar en zeg het".
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Lupe: (veegt).
Mary: "Wat denk je?"
Lupe: "Ze zullen terugkomen".
Mary: "Zeker, ze zullen weer binnenkomen. Blijf je hen naar buiten vegen?"
Lupe: (Lacht vrolijk). "Nee, dat doe ik niet. Dat word ik beu".
(Ze stapt blij door de kamer, alle wandluizen worden vermorzeld en de groep heeft plezier en applaudiseert).
Er zijn drie belangrijke regels die je in acht moet nemen bij desensitisatie:
1. Forceer nooit of te nimmer een fobische patiënt. Regisseer de fantasie of laat de betrokkene dat doen, maar ga nooit sneller dan de betrokkene, zonder angst, wil gaan.
2. Sta niet toe dat de betrokkene gelooft in "Ik kan het niet", of "Het (gevreesde object)
maakt me bang". In plaats daarvan vraag je de betrokkene de realiteit onder ogen te
zien. "Ik wil niet datgene doen waar ik bang van ben", en "ik ben bang voor insekten",
of nog beter "Ik maak mezelf bang voor insekten".
3. De betrokkene heeft na een gefantaseerde desensitisatie een reële ervaring als versterking nodig. Dit zo vlug mogelijk na de desensitisatie.
3. Het gevreesde object zijn.
Vlak nadat Lupe gewerkt had bracht een andere vrouw haar angst voor spinnen in. Zij
was vooral bang dat de spin op haar zou kruipen. Ik liet haar de spin zijn, kruipen op
haar arm, en liet haar de kenmerken die ze toeschreef aan de spin als de hare accepteren:
nieuwsgierigheid, opwinding en angst te klein te zijn om zichzelf te beschermen. Dat was
voldoende voor haar, omdat ze reeds aangehaakt had bij het werk van Lupe. Tijdens de
pauze gingen zij beiden spinnen vangen in de tuin, lieten ze op hun handen kruipen en
doodden ze.
4. Gecombineerde technieken
Mary: "Waarom wil je je angst voor slangen opgeven?"
Annie: vertelt dat ze niet op vakantie gaat, de kamer niet uitkomt, als gewag gemaakt
wordt van slangen enz. Ook tijdens het praten is ze zichtbaar angstig. We praten over
slangen, ook over de positieve aspecten van de kennis welke gevaarlijk zijn en welke
niet. Ik begin dan met een korte onbevredigende desensitisatie door gebruik te maken van
een T.V.-film over slangen. Ze slaagt er niet in rustig te worden. Ze weigert zich een levende slang in te beelden op om het even welke afstand. Dan beschrijft ze haar angst dat
een slang om haar heen kruipt en dat ze niet in staat is zichzelf te beschermen omdat ze
haar niet durft aan te raken. Haar enige mogelijkheid zou zijn, bewusteloos te vallen.
Mary: "Herken je dit in je leven? Een vroegere fantasie ..... jij kunt of wilt jezelf niet beschermen, je wilt niet aanraken en je enige toevlucht is bewusteloos raken".
Annie: "Nee, het klikt niet". (Ik besluit om niet verder aan te dringen in deze richting.
Ik heb geen behandelingskontrakt met haar, met uitzondering van het werken aan fobieën. Ze neemt deel aan een partner-workshop).
Mary: "O.K. Ik wil dat je je zonder vooroordeel inbeeldt dat je een slang bent, een mooie
slang (het type en de kenmerken worden beschreven). Wil je zo'n slang zijn en daarginds
ver onder de bomen liggen? Nu?"
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Annie: "Ik ben zwart en wit en glibberig. En ik, ik kan me erg vlug bewegen. En ik maak
een ritselend geluid" (Pauze).
Mary: "Wat voel je als je je beweegt? Welke sensaties?"
Annie: "Ik voel dat er iemand dichterbij komt en ik wil dat ze weggaan". (Dit is niet het
juiste moment om het verschil tussen "denken" en "voelen" aan te pakken).
Mary: "Wil je dat zeggen tegen die persoon?"
Annie: "Ik ben bang van je. Ik wil me niet rond jou wikkelen".
Mary: "In feite heb ik me nog nooit om iemand gewikkeld".
Annie: "Nee, ik heb me nog nooit om iemand gewikkeld. Ik laat niemand zo dichtbij
komen".
Mary: "Wees nu weer jezelf en antwoord".
Annie: "Ik ben blij dat je weggaat. Je bent even bang van mij als ik van jou".
Mary: "Je bent de slang weer. Is er nog iets meer als je slang bent?"
Annie: "Ik hou ervan languit in de zon te liggen slapen en ik beweeg me zoals ik me beweeg, omdat dat de enige manier is die ik ken. Ik vind het prettig me zo te bewegen. Ik
hou ervan het gras te voelen als ik er zo door glibber. Het is echt leuk. Een zinnelijke beweging".
Mary: "Ik ben mooi en beweeg me sensueel, wil je dat voor jezelf claimen?"
Annie: (Lacht) "Ja, ja, het voelt prettig, dit is mijn gevoel. Dat wiebelen. Dat soort beweging".
Mary: "O.K. Kom eens hier". (Ik neem haar mee naar de gesloten tuindeuren). Wil je naar
die zwart/witte slang kijken die daar door het gras schuift?"
Annie: "MMMhmmmm".
Mary: "Laat haar zo dichtbij komen als je wilt zonder dat je bang wordt".
Annie: (Kijkt naar buiten, ziet er niet bang uit).
Mary: "Waar is ze?"
Annie: "Daar, op dat kale plekje (ongeveer 60 m)".
Mary: "Voel je je rustig?"
Annie: "Ja".
Mary: "Goed zo. Dat is voldoende voor vandaag. Je hebt heel wat gedaan".
Mary: "Ik zal graag tijd voor je maken, morgen of maandag om verder te werken. lntussentijd moet je over slangen lezen. O.K.?"
Annie: "O.K."
Het is mogelijk dat iemand begint met desensitisatie en zich dan iets wat vroeger gebeurd
is herinnert.
Mary: "Waar ben jij bang voor?"
Shirley: "Ik ben bang dat de auto in het ravijn rijdt".
Mary: "Wil je zeggen 'Ik ben bang dat ik de auto in het ravijn rijd?!'"
Shirley: "Dat zou ik niet doen. Ik ben niet suïcidaal".
Mary: "Kun je rijden?"
Shirley: "Zeker".
Mary: "Een goede chauffeur?"
Shirley: "Zeker".
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Mary: "Dan kan de auto niet over de rand gaan. Of jij rijdt hem erover, of je doet het
niet".
Shirley: "Ik geloof dat je gelijk hebt".
Mary: "Ik heb gelijk".
Toen vroeg ik haar te gaan rijden en te stoppen wanneer ze angstig werd, enz.
Plots zei ze: "Dit komt door wat gebeurde toen ik klein was".
We stopten met de desensitisatie en ik vroeg haar terug te gaan naar toen ze zo klein was.
"Ik zit achterin de auto van mijn ouders. Ze maken ruzie over vaders rijstijl. Hoe meer
mijn moeder klaagt en schreeuwt des te slechter gaat hij rijden, ik ben panisch". Terwijl
ze hieraan werkt, realiseert ze zich voor het eerst dat haar vader geen slecht chauffeur
was, dat hij nooit in zijn leven een ongeluk had en dat het probleem hun geruzie was en
moeders fobie. Dan herinnert Shirley zich haar impuls om de deur te openen en er uit te
springen, om hen te straffen voor hun ruzies, waardoor ze haar geen aandacht geven.
Nu is Shirley klaar om weer in haar eigen auto terug te keren.
Shirley: "Ik zal mezelf niet uit mijn auto laten vallen, ik rijd niet gevaarlijk, ik heb nog
nooit roekeloos gereden. Ik heb mijn auto in mijn macht en ik kan rijden".
(Diezelfde dag reed ze rustig op een bergachtige weg, ze was niet meer fobisch).
Bij de behandeling van mensen met angst om in het openbaar te praten gebruik ik verscheidenen benaderingswijzen. Allereerst vraag ik welke rampen ze verwachten.
"Wanneer je die lezing zou houden, wat zou het ergste zijn wat kan gebeuren?" "Wat daarna?" "En daarna?" "En hoe zou je dat hanteren?" Ik blijf doorgaan met vragen tot iemand inziet dat ze het hoofd kan bieden aan de situatie. 1 k kan dan de benaderingswijze
"Het gevreesde object zijn" gebruiken. Ik vraag de betrokkene om het publiek, de toehoorders, te zijn. Ze herkent makkelijk dat de straffende spottende toehoorders in feite
haar eigen Kritische Ouder voorstellen. De volgende stap kan dan zijn om vanuit haar
Kind afdoende en beslist terug te vechten. Dat kun je het best vanuit een vroegere situatie doen. De vroegere situaties die het meest aangehaald worden zijn: hardop lezen, een
overhoring die gepaard ging met schaamte. Terwijl ze die ervaring opnieuw doorwerkt,
zal ze zich moeten realiseren dat de vervolger van toen niet O.K. was en dat het O.K. is
voor mensen om fouten te maken. Het complex van Opjaqers-l njuncties achter deze fobie is "Wees perfect - Slaag niet".
Nadat het Kind een nieuw besluit genomen heeft, is het tijd om, via een fantasie over een
lezing die in de toekomst gegeven zal worden, over te gaan op desensitisatie. Ik vraag haar
de lezing te beginnen voor een publiek van één persoon en het aantal langzaam uit te
breiden als ze zich goed voelt (of enthousiast).

5. Gecombineerde technieken met aanleren van vaardigheden
In elke workshop behandelt Bob Goulding deelnemers die bang zijn van water, bang hun
hoofd onder water te houden, bang hun ogen open te houden, bang om op hun rug te
drijven, bang om in het diepe te gaan, bang om te duiken. Enerzijds gebruikt hij bovenbeschreven technieken, anderzijds leert hij hen de vaardigheden. De meeste kinderen die
slecht zijn in gym zijn fobisch. Jammer genoeg vormen de gangbare onderwijsmethodes
een negatieve stroke, omdat ze vaardigheden leren die niet zullen geleerd worden door
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een fobisch kind. Zulke kinderen (en volwassenen) kunnen atleten worden of op zijn
minst sport leuk vinden als ze gedesensitiseerd worden van hun angsten, als hen de nodige
vaardigheden geleerd worden, en als ze positief gestrookt worden voor elk bereikt doel.
Tijdens ons werk letten we er voortdurend op dat de behandeling plezierig en mooi is
voor de therapeuten, de betrokkenen en de hele groep. Zoals in het werk van Jav, een
Kind met een zaklantaarn kan praktisch alle problemen oplossen. Wij voorzien in zaklantaarns.
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De auteurs beschrijven het gebruik van redecision-therapie, desensitisatie, en/of Gestaltidentificatie met het gevreesde object en het accepteren van de geprojecteerde kenmerken
voor jezelf als methoden om fobieën succesvol te behandelen. Zij ontdekten dat fobische
patiënten geen "fobische persoonlijkheid" hebben, en dat 10 à 15% van de therapeuten,
die in hun instituut training volgen, fobieën hebben. Tot op heden hebben ze 90% van de
fobieën van deze betrokkenen genezen in 1 à 3 sessies van 20 minuten.

Summary:
In the successful treatment of phobias the authors describe the use of redecision therapy,
desensitization, and/or Gestalt identification with the feared object and claiming of the
projected attributes. They found that phobic people do not have "phobic personalities",
that about 10-15% of theraplsts attending training sessions at their institute have some
phobia, and that so far the have cured about 90% of these participants in one to three
20-minute sessions.
Mary McClure Goulding, MSW, is Clinical Teaching Member ITAA en Mede-Directeur
van het Western lnstitute for Group and lndividual Therapy.
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ethos en pathos
Pieter van Dijk

Berne beschrijft in zijn 'T .A. in de psychotherapie' (oorspronkelijke uitgave 1961) in
hoofdstuk 16 de structurele analyse van de 2e en 3e orde. Hij tekent V 1 als volgt:

De laatste 20 jaren is het beeld blijkbaar niet gewijzigd. De Volwassene is de computer
die aan data-behandeling doet. De structurele analyse van de 2e orde veronderstelt dat
via data-behandeling van Ouder- en Kindgegevens in de Volwassene, een verwerkt en geïntegreerd deel als Volwassen residu een eigen leven gaat leiden onder de aanduidingen
Ethos en Pathos. De suggestie klinkt er in door dat Ethos primair Ouder-gegevens en eigen
Volwasseninformatie als grondvlak heeft, terwijl Pathos primair beschikt over Kind-gegevens en eigen Volwasseninformatie.
Voorlopig:

Ethos heeft als informatiebronnen:
de interne Ouder
externe Ouder(s)
Volwasseninformatie
(en een beetje interne Kindgevoelens?)
Hij zegt daarbij dat dit gedeelte van de T.A. nu nog niet te verhelderen is.
Te verdedigen valt, volgens Berne, dat in de Volwassene drie soorten eigenschappen te
herkennen zijn:
a. ethische verantwoordelijkheid
b. objectieve gegevensverwerking
c. persoonlijke aantrekkingskracht en gevoeligheid.
Iemand is moedig, is charmant in zijn Volwassene en deze eigenschappen zijn dan te onderscheiden van het gevoel moedig te moeten zijn in zijn Ouder, of charmant te moeten
zijn in zijn Kind.
Holloway in 'T.A. after Berne' (1977) tekent als volgt de 2e orde voor V2:

Hij vermeldt onder Ethos de volgende karakteristieken:
geloofwaardigheid (faithfulness)
betrouwbaarheid (trustworthiness)
moed (courage)
rechtvaardigheid (justice).
Het begrip Pathos omschrijft Holloway als "gevoelens" van verantwoordelijkheid voor de
medemens. Deze "gevoelens" zijn dan in de Volwassene geïntegreerde Kind-eigenschappen. Ze zijn herkenbaar als "een boeiende en oprechte karakterstructuur".
Tenslotte voegt Holloway er dit nog aan toe:
"er is in de literatuur weinig verschenen over de structuur van de 2e orde van de Volwassene, waarschijnlijk omdat degenen die over goed ontwikkelde en geïntegreerde Volwassen funkties beschikken zelden de gelegenheid hebben om op een intensieve manier hun
bronnen te onderzoeken".
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Pathos heeft als informatiebronnen:
het interne Kind
externe Ouder(s)
Volwasseninformatie
(en een beetje interne Oudergegevens?)
Mijn indruk is dat ethos en pathos te maken hebben met begrippen als 'het geweten' en
'deugden'.
Het geweten
Het geweten als afzonderlijk begrip stamt uit de grieks-romeinse cultuur. In het grieks
suneidêsis, latijn conscientia. Opvallend is het ontbreken van dit woord in het oude testament en de evangeliën. 1 n de christelijke cultuur verschijnt het o.a. in de brieven van
Paulus en dan wordt de term gebruikt in de betekenis die het heeft verworven in de
hellenistische wereld.
Conscientia betekent: medeweten-met, samen met anderen weten, samen met mijzelf
weten. Deze laatste betekenis wijst op de mogelijkheid zichzelf te ervaren. In wat minder
gangbare zin wordt er ook het algemeen zedelijk bewustzijn mee bedoeld. Later komt er
nog een betekenis te voorschijn, namelijk beoordeling respectievelijk veroordeling van
eigen gedrag. Zo wordt 'geweten' meestal in onze tijd gebruikt: zedelijke beoordeling
van eigen gedrag.
· Evenwel, beoordeling vraagt om een maatstaf, een norm! En waaraan wordt deze norm
ontleend, aan zichzelf, aan desamenlevlnq of aan een instantie boven zich?
En dan de T.A.-vraag: zit het geweten in de Volwassene? Is het de optelsom van Ethos en
Pathos? (een autoritair geweten: contaminatie O - V; een kinderlijk geweten: contaminatie K - V?).
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Deugden

Waar Berne de termen Ethos en Pathos vandaan heeft gehaald, weet ik niet. De griekse
woorden zelf zijn bekend. Ethos betekent: zede, gewoonte. Pathos betekent: ziekte,
lijden, leed, hartstocht.
Zakelijk zal ethos stammen uit de ethische filosofie die handelt over het begrip deugd.
Sinds Plato worden er vier hoofddeugden onderscheiden: wijsheid, moed (of sterkte),
bezonnenheid (of voorzichtigheid), rechtvaardigheid (natuurlijke deugden).
Door het Paulinisch christendom zijn daar nog aan toegevoegd geloof, hoop en liefde
(goddelijke deugden).
Sinds Machiavelli worden ook als deugden genoemd: echtheid, eer, zelfhandhaving,
ridderlijkheid.
De vier natuurlijke deugden zijn bekend uit de kunst door hun vaste symbolen: prudentia (voorzichtigheid) met een slang, justitia (rechtvaardigheid) met een weegschaal,
fortitudo (sterkte) met een maliënkolder, schild en zwaard, temperantia (gematigdheid)
met twee schalen.
De deugd is dienstig voor een bepaald doel. Het is een ethisch begrip: een deugd is een
verworven (niet aangeboren!) eigenschap om volhardend volgens eigen zedelijk inzicht te
handelen.
Holloway noemt m.i. feitelijk de klassieke kardinale deugden:
faithfulness
- prudentia
trustworthness
- temperantia
courage
- fortitudo
justice
- justitia
Berne noemt intimiteit, bewustheid en spontaniteit gevoelens en zegt dat ze niet in elk
der drie Ik-toestanden te uiten zijn.
Ik vermoed dat het vermogen om in de Volwassene bewustheid te "voelen" deze eigenschap tot deugd maakt, dus Ethos.
Intimiteit en spontaniteit behoren als ze in de Volwassene geïntegreerd zijn tot Pathos.
Stelling 1.
Ethos is communicatief met de Ouder
en associatief met het Kind
Pathos is communicatief met het Kind
en associatief met de Ouder
Termverklaring:
communicatief betekent hier - met elkaar in verbinding staand als communicerende
vaten;
associatief is hier in psychologische zin gebruikt en betekent - berustend op verbinding
van bewustzijnsinhouden, van denkelernenten.
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Toegepast: een progressieve bisschop ná de synode in Rome beroept zich bij het aanstellen van een gehuwd priester tot pastorale werker op zijn geweten. Hij wil betrouwbaar
zijn voor de Paus èn betrouwbaar voor zijn parochianen in zijn bisdom. Zijn Ethos lost
dit via data-behandeling op. Hij blijft communicatief met Rome en de andere bisschoppen
(zijn maatregel is strikt genomen niet onjuist) en associatief met zijn parochianen (toch
een sympathiek man) verbonden. Zijn Pathos is ook tevreden gesteld.
Ook hier een oplossing via data-behandeling.
Hij blijft communicatief met zijn "kinderen" in het bisdom verbonden en associatief doet
hij ongeveer wat de externe Ouder van hem vraagt.
Stelling 2
Ethos en Pathos zijn complementaire eigenschappen van de Volwassene.

Termverklaring:
complementair d.w.z. ze kunnen slechts tezamen een behoefte bevredigen. Enkel die
samenwerking bevredigt dus de behoefte van de Volwassene.
In de christelijke geloofsleer is een sterke tendens aanwezig om de drie z.g. goddelijke
deugden geloof, hoop en liefde te beschouwen als niet-zelf-verworven deugden. God geeft
ze regelrecht aan de mens. Het probleem is dat Gods daden tot de niet-meetbare categorieën behoren. Je aanvaardt/ervaart ze, of niet. De kerk noemt dit aanvaarden/ervaren geloven.
Kan de T.A. hier een eigen geluid produceren?
Neem b.v. het begrip naastenliefde. Is dit een Volwassen deugd? Zo ja, dan is de volgende
gedachtengang op te bouwen:
in de Ouder ligt de boodschap van een externe Ouder opgeslagen - "hebt uw naaste lief
als uzelf". De Volwassene noemt deze boodschap in zijn Ethos als waardevol over. De
Volwassene constateert bovendien dat er situaties van pijn en verdriet in de wereld aanwezig zijn. Er komt een noodsituatie (ramp, hongersnood, dood bij de buren).
De Volwassene registreert dit en reageert vanuit de spontaniteit in het Vrije Kind via
Pathos.
Nu de stellingen 1 en 2 toepassen:
Ethos is communicatief met de Ouder - de boodschap "hebt uw naaste enz." wordt
overgenomen.
Ethos is associatief met het Kind - b.v. verdriet.
Pathos is communicatief met het Kind - spontaniteit.
Pathos is associatief met de Ouder - Bijbel/Paus/Kerk.
Op deze wijze zijn Ethos en Pathos complementair.
V 2 kan alzo beschikken over niet-gecontamineerde waarde-systemen.
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SAMENVATTING

LITERATUUR

Sinds Berne in 1961 de termen Ethos en Pathos invoerde als de structurele analyse van de
2e orde voor V is er weinig nieuws in de T.A. literatuur aan toegevoegd. Holloway herhaalt in feite de klassieke deugdenleer. Ethos heeft als informatiebronnen de interne
Ouder, externe Ouder(s), V-informatie. Pathos heeft als informatiebronnen het interne
Kind, externe Ouder(s), V-informatie.
Stelling 1
- Ethos is communicatief met de Ouder
en associatief met het Kind.
Pathos is communicatief met het Kind
en associatief met de Ouder.
Stelling 2
- Ethos en Pathos zijn complementaire eigenschappen van de Volwassene.
In de Volwassene liggen niet-gecontamineerde waarde-systemen opgeslagen.
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SUMMARY
Since the introduction by Berne, in 1961, of the concepts of Ethos and Pathos as the
second-analysis of the Adult few new ideas have been added in T.A. literature. Holloway
mainly repeats the classica! doctrine of virtues. Sources of information of the Ethos are
the internal Parent, the external Parent(s) and Adult-information. Sources of information
of the Pathos are the internal Child, the external Parent(s) and Adult-information.
Thesis 1
- Ethos is in communication with the Parent and has an associational link
with the Chi Id.
Pathos is in communication with the Child and has an associational link
with the Adult.
Ethos en Pathos are complementary qualities of the Adult. In the Adult
Thesis 2
non-contaminated value-sytems are stored.

Pieter van Dijk (geb. 1935) is als predikant in algemene dienst verbonden aan de particuliere synode van de gereformeerde kerken in Noord-Brabant en Limburg.
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psychosomatiek,
een overlevingsbeslissing met
lichamelijke verwikkelingen

Redgy Termote
"Die zoon van mij bezorgt mij nog een maagzweer", roept mijnheer A telkens weer uit
wanneer hij merkt dat zijn zoon zijn .verstlkkende boodschappen in de wind slaat, en hij
gaat tegen zijn vrouw tekeer over die ondankbare zoon.
"Als hij zo blijft verder werken, krijgt mijn man nog een hartinfarct", klaagt mevrouw B
telkens als haar man al zingend en fluitend 's avonds doorgaat met zijn werk in de schoenmakerij.
Twintig jaar later sterft mijnheer B na een prostaatoperatie, terwijl mijnheer A in een bejaardenhome bemoeizuchtig van zijn oude dag geniet. Vreemd dat de voorspellingen niet
uitkwamen, of toch niet? Hoe vaak komt het niet voor dat wij bij iemand een maagzweer
of een hartinfarct verwachten, terwijl daar nooit iets van in huis komt. Heel vaak, geloof
ik.
En nog meer verrast het ons te horen dat mevrouw C met een maagzweer sukkelt en mijnheer D net van een hartinfarct herstelt. Van hen hadden wij het zeker niet verwacht. Wel
hadden wij het [ulst voor met mijnheer E: als bedrijfsleider wist hij van geen ophouden,
nooit liet hij tijd verloren gaan, en om zijn doel te bereiken stond hij zelfs zichzelf nooit
pretjes toe. Hij stierf plots tengevolge van een hartinfarct.
Uiteindelijk is het aantal mensen bij wie wij psychosomatische ziekten zien optreden
eerder gering in verhouding tot wat wij verwachten op basis van gegevens als veel stress,
veel werk, een druk leven, moeilijke levensomstandigheden, enz
Dus spelen er andere
factoren mee, waarmee wij onvoldoende rekening houden zoals blijkt uit de voorbeelden.
1 n de eerste plaats hoe iemand omgaat met de stress, het vele werk, het drukke leven, de
moeilijke levensomstandigheden, enz
In dit artikel wil ik vooral de rol van specifieke
levensscripten onderlijnen, en tevens een onderscheid maken tussen psychosomatiek en
psychogene begeleid ingsversch ij nselen.
De term "psychosomatiek" slaat op stoornissen die worden gekenmerkt door symptomen
ontstaan door het via het autonome zenuwstelsel inwerken van emotionele factoren op
een bepaald orgaan, dat aldus anatomische of functionele veranderingen ondergaat. Dit
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laatste als onderscheid met tijdelijke fysiologische veranderingen die gewoonlijk bepaalde
emotionele gebeurtenissen vergezellen, zonder dat evenwel het betreffende orgaan anatomische of functionele veranderingen vertoont en waarvoor wij de term "psychogene begeleidingsverschijnselen" of "neurovegetatieve klachten" zullen voorbehouden.
Volgende ziektebeelden hebben vaak een psychosomatische oorsprong: maagzweer,
colitis ulcerosa, asthma, essentiële hypertensie, hartritmestoornissen, kransslagadertrombosen, bepaalde vormen van migraine, bepaalde reumatische aandoeningen, sommige
endocriene stoornissen (schildklier, diabetes) en heel wat dermatologische en gynaecologische aandoeningen (zie figuur 1, met tevens de verklaring van de medische termen).
Onder "psychogene begeleidingsverschijnselen" of "neurovegetatieve klachten" verstaan
wij stoornissen in de regulatie van stimuli onder invloed van psychische factoren. Dit zijn
verschijnselen als diarree, obstipatie, mictiedrang, darmspasmen, vertigo, spanningshoofdpijn, verminderde eetlust, bloeddrukschommelingen, zweten, kortademigheid, tijdelijke
seksuele dysfuncties, enzovoort. Hierbij treden geen anatomische of functionele veranderingen aan organen op. Elke mens wordt hiermee af en toe geconfronteerd, in tegenstelling tot psychosomatische ziektebeelden die duidelijk beperkter voorkomen (zie figuur 2).
Figuur 1
Orgaan
maag

Psychosomatiek
- maagzweer

darmen

- colitis ulcerosa (ontsteking dikke darm)

longen
hart en
bloedvaten

-

hoofd

asthma
kransslagadertrombose (hartinfarct)
hartritmestoornissen
essentiële hypertensie (hoge bloeddruk
zonder lichamelijke oorzaak)
- migraine

huid

- huidaandoeningen

andere

- hyperthyreoidie (te sterke
schildklieractiviteit)
- diabetes (suikerziekte)
- rheumatoide arthritis (rheumatische
gewrichtsaandoening)
- pelvispijnsyndroom (stuwing in het
bekken van de vrouw)

Psychogene begeleidingsverschijnselen of neurovegetatieve klachten
- misselijkheid
- verminderde eetlust
- diarree
- obstipatie (verstopping)
- darmkrampen
- kortademigheid
- hartkloppingen
- bloeddrukschommelingen
-

spanningshoofdpijn
vertigo (duizeligheid)
zweten
rood worden

- tremoren (bevingen)
- mictiedrang (frekwent
moeten urineren)
- tijdelijke seksuele dysfuncties
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Zo schrijft VERBEEK: psychosomatiek-lijders zijn moeilijk affectief toegankelijk; zij zijn
wilskrachtige doorzetters, stugge vasthouders die in hun leven veel bereiken.
Zij staan weinig stil om te overwegen of er een bepaalde problematiek bij hen aanwezig is,
meestal is er zogenaamd niets aan de hand. Zij stellen grote prijs op zelfbeheersing, uiten
hun gevoelens niet gemakkelijk en stellen zich moeilijk open in contact met anderen.
Zij hebben een buitengewoon sterke gewetensfunctie. Het is alsof zij zich pantseren tegen
de bedreigingen van buitenaf en de innerlijke conflicten van binnenuit.
En BASTIAANS vertelt ons dat psychosomatische patiënten dwangmatig aangepaste
goede en soms grote burgers zijn, niet zelden verdienstelijke leden van de maatschappij.
Zij mogen niet klein zijn en zij mogen niet gek zijn, zij mogen niet huilen en zij mogen
niet kinderachtig zijn, zij mogen niet zeuren, jengelen of dwars doen. Wat een hoeveelheid van Ouderlijke Verboden doet deze auteur, die nochtans geen transactionele analyticus is, ons hier aan de handl

Het is opvallend hoe talrijke T.A.-auteurs (waaronder BERNE) met "psychosomatic" de
ene keer psychosomatische stoornissen aangeven, en de andere keer psychogene begeleidingsverschijnselen. Sommige auteurs doen het echter gelukkig niet. ERSKINE bijvoorbeeld duidt de psychogene begeleidingsverschijnselen in zijn racketsysteem aan met
"somatic ailments" en "physical sensations".
Het door sommigen onder één noemer van "psychosomatic" brengen, houdt wellicht
verband met het aannemen van vloeiende overgangen. Als wij onder stress staan, kunnen
wij tijdelijk verschijnselen vertonen als hartkloppingen, verhoogde bloeddruk, maagongemakken, enzovoort. Zal dit echter, wanneer de druk lang genoeg aanhoudt, uitdraaien op
een hartinfarct, een blijvende hypertensie of een maagzweer? Ik geloof van niet. Onderzoekers op gebied van psychosomatiek wijzen reeds geruime tijd op de noodzaak van bepaalde persoonlijkheidstypen. Eigen ervaringen wijzen ook in de richting van specifieke
persoonlijkheidsontwikkelingen, of nog beter het volgen van een bepaald Script. Mogelijk
komt per psychosomatisch ziektebeeld een welbepaald Script overeen. DUSAY deed een
poging om (telkens verschillende) egogrammen op te stellen bij een hypertensielijder en
twee ulcuslijders (type I en type 11).

Alleen al uit wat VERBEEK en BASTIAANS vertellen valt een duidelijk levensscript af
te leiden. Naast gemeenschappelijke kenmerken, zijn er wellicht ook verschillen tussen het
Script van bijvoorbeeld een colitis-patiënt, een asthmalijder en iemand met migraine, wat
ook het verschil in de lokalisatie van somatisatie zou kunnen verklaren. Meer psychoanalytisch geschoolde auteurs wezen in dit verband reeds eerder op verschillen zoals sterke behoefte aan afhankelijkheid bij ulcuslijden, onderdrukte emoties door frustratie en
separatie (vaak verband houdend met een vroegere symbiotische relatie tot de moeder)
bij colitis ulcerosa, en dwingende eis tot speciale aandacht (vaak verband houdend met
een dominerende moederfiguur) bij asthma bronchiale. Verder onderscheiden coronairlijders zich door hun duidelijk op presteren en macht gerichte instelling, vaak op basis van
een sterk narcisme (FRIEDMAN en ROSENMAN beschreven bij hartinfarctpatiënten het
type A gedrag: steeds voortgedreven, agressief, ongeduldig en tijd tekort).
Het Script bij de psychosomaticus zal dus wel sterk bepaald worden door boodschappen
als "je mag geen gevoelens hebben" en "beheers je tot het uiterste".
Naast deze algemeen voorkomende boodschappen, zullen wellicht meer specifieke boodschappen bepalen welk orgaan aangetast wordt. Verder research zal moeten uitmaken of
dit inderdaad zo is.
De voortgang van een Script wordt bevorderd door Spelen. Ik heb wel eens gehoord dat
de psychosomaticus Houten Been speelt, maar daarmee doet men hem naar mijn gevoel
onrecht aan. Houten Been lijkt meer weggelegd voor hysterische mensen, die door middel
van hun klachten manipuleren. Hier moet de therapeut dan vooral zorgen niet als Reddende of Vervolgende Ouder op te treden, maar wel als Volwassene. Teveel huisartsen benaderen het hysterieprobleem vanuit hun Ouder. De patiënt blijft dan kleven of strijden,
tot een nieuwe huisarts in de buurt komt wonen.

Anderzijds zien wij ook dat vele onderzoekers heel wat gemeenschappelijke persoonlijkheidskenmerken bij psychosomatiek terugvinden. Ik citeer hier twee belangrijke auteurs
uit ons taalgebied.

Juister lijkt mij te stellen dat in de eerste plaats "Kijk Eens Hoe Ik Mijn Best Deed" voorkomt. BERNE haalt hierbij het voorbeeld van een ulcuslijder aan. Met dit Spel wordt
bewondering (primair van de ouders) afgedwongen. Het is een tweedegraadsspel, waarbij
de patiënt zijn lijden enige tijd geheim houdt, tot hij op zijn werk in elkaar zakt. BERNE
zegt: "men moet hem de eer geven dat hij niet bij voorkeur Houten Been speelt en hij
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verdient enige beloning voor het feit dat hij zijn verantwoordelijkheid blijft dragen".
Een ander mogelijk Spel lijkt mij "Zij Zullen Blij Zijn Dat Zij Mij Gekend Hebben". Hier
doet de Speler zijn uiterste best om prestige te winnen door hard te werken, zodat de
Tegenspelers door jaloersheid en spijt verteerd worden dat zij hem niet beter hebben behandeld (primair het de ouders betaald zetten?)
Maar in hoeverre is een aanval van psychosomatisch lijden een Spel? Een maagulcus of
een hartinfarct kunnen weliswaar recidiveren, maar toch onvoldoende frekwent om het
als een Spel te beschouwen.
Of, komen er eerst andere Spelen (eerstegraads) voor, en pas later hardere Spelen (met
psychosomatiek en eventueel ernstiger lichamelijke verwikkelingen)?
Mij spreekt meer de mogelijkheid aan dat het psychosomatisch lijden gewoon een gevolg
is van een levensscript dat onder meer geen gevoelens en emoties toelaat, waardoor deze

langs het autonome zenuwstelsel naar bepaalde organen (bij de overlevingsbeslissing of
vroegkinderlijk vastgelegd?) afvloeien en daar op den duur pathologische veranderingen
veroorzaken.
Ik ken onder meer maaglijders die wel eens kortere periodes van uitgelatenheid en andere
emotionele uitingen doormaken. Wellicht zitten zij op dat moment in hun counterscript.
De veel machtiger Zwijnouder zorgt er evenwel voor dat zo'n periode niet al te lang duurt.

Tenzij men er langs andere wegen blijft voor zorgen dat emoties niet opnieuw ingeklemd
geraken, m.a.w. dat de patiënt zich niet verder pantsert, wat o.a. met gedragstherapeutische technieken zoals relaxatiemethodes, biofeedback en assertiviteitstraining bereikt
kan worden.

SAMENVATTING:

Met "psychosomatiek" worden specifieke ziektebeelden bedoeld, gekenmerkt door anatomische of functionele veranderingen van organen, te onderscheiden van tijdelijke fysiologische veranderingen die als psychogene begeleidingsverschijnselen of neurovegetatieve
klachten moeten beschouwd worden en waarmee elke mens af en toe wordt geconfronteerd.
Specifieke levensscripten veroorzaken vermoedelijk een continue belasting van het autonome zenuwstelsel, wat tenslotte uitloopt op anatomische of functionele veranderingen
van organen bij de lijder aan psychosomatiek.

Psychosomatiek moet aldus onderscheiden worden van wat STEINER de "somatische
component" of BERNE "scriptsignalen" noemt, namelijk de manier waarop het Script
in iemands lichaam weerspiegeld wordt. Hier gaat het dan terug om psychogene begeleidingsverschijnselen, met een tijdelijk en bijkomend karakter, in andere Scripten dan
psychosomatische Scripten.
Psychogene begeleidingsverschijnselen, kunnen ook - los van enig Script - ontstaan door
discount (miskenning) van actuele prikkels en problemen (wat SEL YE de wijze van reageren op stress noemt).
Hoe hinderlijk -deze verschijnselen ook kunnen zijn, toch meen ik dat hier geen overgang
naar psychosomatiek mogelijk is. Het tot stand komen van afwijkingen aan een orgaan
moet immers op een of andere (tenslotte nog onbekende) manier scriptgebonden zijn.
FORMAN omschrijft als volgt zeer mooi de psychosomatische patiënt: de sterke greep
van de Ouder verbiedt het Kind zijn gevoelens verbaal tot uitdrukking te brengen, met
als resultaat een relatief evenwichtige Volwassene met een maagzweer, hypertensie,
rugpijn, enzovoort.

SUMMARY:

By "psychosomatic illness" are meant specific clinical pictures, characterized by anatornlcal or functional changes in organs, to be distinguished trom temporary physiological
changes which should be considered as "psychogenic concomitant complaints" or "neurovegetative complaints", and which everybody must face once in a while.
Specific life scripts presumably cause a continuous pressure on the autonornous nervous
system, which ends in anatomical changes or malfunctions of an organ with psychosomatic patients.

Iedereen die met psychosomatische patiënten gewerkt heeft is het duidelijk geworden
hoe moeilijk het is om de patiënten het verband tussen hun somatisch lijden en psychische factoren bij te brengen. Dit in scherpe tegenstelling tot psychogene begeleidingsverschijnselen. BASTIAANS wijst erop hoe bij therapie rekening moet gehouden worden
met het zo goed mogelijk verwerken van "ingeklemde emoties" en hoe belangrijk het is
deze te uiten. Door catharsis zullen somatische stoornissen ongetwijfeld tijdelijk verbeteren (wat weer kan wijzen op eerder een gevolg van het Script dan op een Spel), maar
vermits er vanuit T.A.-standpunt geen scriptverandering plaats vond, zijn recidieven na
verloop van tijd onvermijdelijk.
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drie manieren om anorexia·
nervosa te beschrijven *

Men heeft mij gevraagd om in deze korte inleiding het psychiatrische ziektebeeld Anorexia
Nervosa te beschrijven. Wel, dat kan ik op drie verschillende manieren doen: de psychiatrische oftewel de Kritische Ouder manier, de Transactioneel-Analytische oftewel de manier van het Vrije Kind en de gewone, die meer met de Volwassene te maken heeft.
Een Psychiater zou het zo doen: "Anorexia Nervosa (zou hij zeggen), oftewel psychogene
malnutritie, is een syndroom waarbij de patiënte (zeer vaak een virgo intacta in de puberteit of vroege adolescentie) een insufficiënte voedselopneming manifesteert (soms minder
dan 1000 calorieën per dag) met als gevolg emaciatie (soms voortschreidend tot cachexie
die letaal kan zijn), en dehydratie met secundair daaraan hypernatraemie. Opvallend is
dat de secundaire geslachtskenmerken vaak opmerkelijk lang goed bewaard blijven.
Mamma-atrofie en haaruitval treden zelden en laat op. Hoewel endocrine oorzaken in dit
ziektebeeld geen rol spelen treden secundair aan de anorexie wel metabole verschijnselen
op: een laag basaal metabolisme en een daling van de gonadotropinen (merkbaar aan een
lage urine-excretie van oestrogenen) en een amenorrhoe die primair of secundair kan
zijn. Soms is er niet zozeer sprake van anorexie maar meer van bulaemie, gevolgd door
vomeren (spontaan of geprovoceerd). Hardnekkige obstipatie is een frequent symptoom,
doch soms wordt diarrhee geprovoceerd door automedicatie met laxantia."
Een Transactioneel-Analyticus heeft veel minder woorden nodig.
0
Anorexia Nervosa? zal die zeggen. Nou, dat is gewoon dit:~
Voor het geval er in de zaal ook gewone mensen aanwezig zijn
zal ik dan tenslotte het ziektebeeld ook nog op de gewone maV
nier beschrijven. Van A.N. spreekt men, als iemand (in 9 van de
10 gevallen zijn dat vrouwen, meestal jonge vrouwen die nog geen
K
sexuele relaties hebben gehad) voedsel weigert op grond van
psychologische motieven. Zo iemand ontkent honger te hebben
of vertoont een fobie voor voedsel die haar ervan weerhoudt te eten, ook al erkent ze wel
honger te hebben. Die fobie kan berusten op onbewuste associaties (volle buik hebben=
zwanger zijn), op bewuste associaties (dik zijn is lachwekkend); velen van hen zijn vroeger
dik geweest en daarmee op de hak genomen), of op half onbewuste asscociaties (als je niet
mager bent heb je een vrouwe! ijk figuur dat mannen zou kunnen aantrekken).
*Inleiding op de studiedag van de N. V.T.A. over Anorexia Nervosa, gehouden op 18-4-'80.
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Anorexie kan ook berusten op vele andere psychologische motieven (de enige werkzame
manier om moeder dwars te zitten; door voedselweigering in het centrum van de belangstelling staan; een manier om zelfmoord te plegen, etc.). Maar wat er ook de psychologische achtergronden van zijn, en de andere sprekers zullen daar straks uitgebreider over
vertellen, het weigeren van voedsel en het weer zo snel mogelijk kwijtraken van voedsel
dat wel werd opgenomen (door te braken of door laxeermiddelen te gebruiken) leidt in
alle gevallen tot vermagering. Al naar gelang van de ernst van die vermagering (en gewichten van zo'n 30-35 kilo zijn geen zeldzaamheid) zal men in meerdere of mindere mate een
zeer markant soort patiënt zien. Al in de geschriften van Hippocrates worden ze beschreven en in 1874 kreeg het ziektebeeld al zijn definitieve naam. Om te demonstreren dat
artsen ook heel goed met gewone woorden om kunnen gaan zal ik nu de fraaie beschrijving citeren van Dejerine en Gauckler uit 1908:
"Wij zien bij deze patiënten schitterende ogen, holle wangen, haast door de huid heenstekende jukbeenbogen; slappe uitgedroogde borsten hangen van de borstwand af naar
beneden" (dat is overigens lang niet altijd zo; vaak zie je dat zelfs bij ernstige vermagering
juist de borsten nog goed gevormd blijven); "iedere rib is duidelijk te zien; de schouderbladen lijken haast wijduit, als het ware los te staan van het skelet; iedere wervel is door
de huid heen te zien. De buikwand zinkt in onder de zwevende ribben en vormt daar als
het ware een holte als een bassin. Van dijen en kuiten lijkt alleen het skelet te zijn overgebleven. Deze vrouwen lijken wel 50 of 60 jaar te zijn. Soms schijnen ze zich nog op de
been te kunnen houden als door een wonder van energie: hun stem is sterk, hun passen
krachtig. Aan de andere kant maken ze de indruk haast op het punt van doodgaan te
zijn en hun laatste adem uit te blazen." Aan deze bondige beschrijving hoeft eigenlijk
maar één ding te worden toegevoegd ter volledigheid. Als de vermagering begint, stoppen
de menstruaties soms al vrij kort na 't begin van voedselweigering, soms pas in vergevorderde stadia, maar het beeld van A.N. is niet compleet als de patiënte nog menstrueert.
Wat voor soort mensen vertonen nu dit beeld? Ik zal daar kort over moeten zijn. Er zijn
nl. zoveel theorieën en verhandelingen over opgesteld dat zelfs een weinig diepgaand
overzicht veel meer tijd zou vergen dan ik hier heb. Om er iets van te vertellen zal ik

echter enkele kenmerken noemen die men veel in de literatuur tegen komt:
1. Deze mensen internaliseren conflicten: conflicten met de buitenwereld worden intrapsych isch verwerkt.
2. In relaties worden acceptatie en afwijzing verabsoluteerd; dus kritiek op iets wat ze
doen of zeggen wordt beleefd als een afwijzing van hen helemaal, als individu.
3. Als vertrouwdheid wegvalt kunnen zij zich niet door eigen psychische krachten te mobiliseren even drijvende houden.
4. Als zij in paniek komen reageren ze impulsief, radicaal.
5. Er is een neiging zich met prestatievordering te identificeren. Ze zijn plichtsgetrouw
op een faalangstige wijze, zijn constant in hun hobbies en beroep en besteden hun
vrije tijd op constructieve wijze.
6. Aan het leggen van en het experimenteren met sexuele relaties zijn zij nog niet toe:
sex is beangstigend voor hen.
Over de gezinssituaties waar deze mensen in opgroeiden zullen anderen straks uitvoerig
spreken. Ik zal nu ter afronding van mijn verhaal alleen nog iets zeggen over de behandeling van de anorexia nervosa.
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Men komt de volgende adviezen tegen in de literatuur: cathetervoeding, tranquillizers,
insuline, bedrust en psychotherapie. Cathetervoeding zal inderdaad soms nodig zijn in die
gevallen waar levensbedreiqende toestanden zijn opgetreden. Ik wil in het midden laten of
het gebruik van tranquillizers, insuline en bedrust altijd afkeurenswaardig is; wel meen ik
te kunnen stellen dat geen van die behandelingsmethoden de achtergrond van het ziektebeeld verbeteren zodat het zeer vaak voorkomt dat behandelingen geen blijvend effect
blijken te hebben. Psychotherapie probeert dat wel te bewerkstelligen.

Gerben Hellinga is als chef-de-policlinique verbonden aan de polikliniek van het psychotherapeutisch centrum "de Viersprong" te Halsteren.
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psychotherapeutishe middelen
bij anorexia nervosa patiënten
OP,,de strook"

3.
4.
5.
6.

Reduktie van het psychisch leven, dit draait voornamelijk om de voedselproblematiek.
Gestoorde beleving van de eigen lichamelijkheid.
Het onbekwaam voelen tot eigen initiatief.
Uitgesproken gevoeligheid voor uiterlijke verschijningsvorm (erotisch psychologische
betekenis).
7. Verzet tot wijziging van de toestand van buitenaf.
8. Vasthoudendheid aan het gedragspatroon, in tegenstelling tot de meegaandheid in een
gesprekskontakt.

Oorzaken van anorexia nervosa

Henk van den Heuvel

In dit artikel wil ik een overzicht geven van de psychotherapeutische middelen, die we op
"de Strook" bij anorexia-patiënten gebruiken.
"De Strook" is een afdeling voor klinische psychotherapie van het psychiatrisch ziekenhuis "Veldwijk" te Ermelo.
Er worden 32 mannen en vrouwen behandeld op basis van de principes van de T.A.
Vanuit de T.A. is met name de kontraktuele benadering toegepast, dit geeft de behandeling een duidelijke en stevige basis. Het basiskontrakt is caring confrontation. Dat
betekent dat men elkaar confronteert vanuit een wederzijdse betrokkenheid.
Kontrakten en sankties zijn een belangrijk deel van de behandeling van de anorexia nervosa patiënten. Het zou te ver voeren het gebruik van kontrakten en sankties uitvoerig te
beschrijven. Het ligt in de bedoeling t.z.t. daar een apart artikel aan te wijden.
Volgens Cristien Lafeber ( 1971) is de moeilijkheid dat anorexia nervosa in veel psychiatrische categorieën past, maar nergens onder valt. Ze noemt drie verschijnselen die aanwijzingen zijn voor een ziekte met een eigen psychopathologie:
1. Nauwe relatie met manisch depressieve psychose (vaak voorkomend in de familie).
2. Funktionele desexualisering. Vooral na een normale psychosexuele ontwikkeling is het
duidelijk dat bij het uitbreken van de a.n. alle lichamelijke en psychische verschijnselen, die met de puberteit samen hangen, verdwijnen.
3. Hercreéren van de latente fase op een pathologische manier. Terugkeren, lichamelijk en
psychisch tot de wereld van het schoolkind.

Het syndroom geeft de volgende somatische verschijnselen:
1. Gewichtsvermindering van 20 - 60%.
2. Amenorrhoe, die resistent is tegen gynaecologische behandeling.
3. Obstipatie, deze klacht bi ijft vaak nog langer bestaan dan amenorrhoe.
Psychopathologische verschijnselen zijn:
1. Het voortdurend streven naar vermagering, meestal niet als zelfvernietiging maar als
vermijdingsgedrag.
2. Stemmingsveranderingen, wisseling van depressie en euforie. Ook bewegingsdrang
treedt op.
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Een gedeelte van de oorzaken is terug te vinden in het gezin, een ander gedeelte in de veranderde kultuurpatronen. 1 n de ontwikkeling van het kind heeft de vader vaak een geringe of geen rol gespeeld. De moeder staat vaak centraal en doet alles om de anorexia patiënte aan zich te binden.
De veranderde waarden en normen rond sexualiteit en de rolpatronen van jongen, meisje,
man en vrouw lijken een faktor waardoor steeds meer jonge mensen zich terugtrekken in
anorexia nervosa.

Psychotherapeutische behandeling
1 n de eerste fase stellen wij ons ten doel: hechten aan medebewoners en personeel, normalisering van het eet- en drinkpatroon, gewichtsvermeerdering.
Hechten aan medebewoners en personeel wordt bereikt en versneld door te voldoen aan
regressieve behoeftes en door het aangaan van symbiotische relaties.
Vóór het normaliseren van eet- en drinkpatronen en het verhogen van het gewicht is het
belangrijk zg. achterdeurtjes te sluiten (escape hatches-Holloway). Zoals non-suïcide, nonagressie en non-psychose kontrakt.
Welke kontrakten, of in welke volgorde, is afhankelijk van de persoon. Na het sluiten van
de achterdeurtjes wordt er een eetkontrakt afgesloten.
In dit eetkontrakt wordt de hoeveelheid, plaats, tijd en eetwijze geregeld. In het kontrakt
moet ook aandacht besteed worden aan gedrag dat indirekt met eten en gewichtsvermeerdering te maken heeft, b.v. rusten na het eten i.p.v, hard gaan rennen. Ook wordt er begonnen met een gewichtslijst, waarbij de patiënt wordt gewogen op een vaste tijd en
plaats door iemand die niet direkt te maken heeft met de behandeling. Er is wel een personeelslid bij aanwezig.De gewichtslijst wordt alleen ter kontrole gebruikt. Er wordt niet
met beloning en straf gewerkt, daar dat een eindeloos schommelen van het gewicht tot
gevolg heeft. De anorexia patiënte is feilloos in staat het aankomen of afvallen te bepalen
en zodoende alle aandacht op het gewicht te fixeren.
Met de patiënt wordt een minimum en een maximum gewicht afgesproken. Het minimum
gewicht op de Strook is 2/3 van het normale gewicht, omdat beneden dat gewicht allerlei somatische komplikaties optreden. Zoals b.v. anemie, oedemen, kaliumtekort, waardoor effektieve psychotherapie onmogelijk wordt. Het maximumgewicht wordt in overleg afgesproken om de patiënt te laten weten dat we hem/haar ook zullen helpen niette
dik te worden. Dit dik worden is vaak een alles overheersende angst bij anorexia patiënten. Alle kontrakten, afspraken en wijzigingen worden door één van de therapeuten
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geregeld. Belangrijk voor deze therapeut is het heft in handen te houden. Deze therapeut
neemt de beslissing. Wanneer de patiënt eenmaal de leiding overneemt lopen de behandelaars hulpeloos achter de symptomen aan. Kenmerkend voor zo'n situatie zijn de verhoogde irritaties bij medebewoners en personeelsleden. Ook de konfrontaties nemen toe in
hardheid en frequentie, toch halen deze weinig of niets uit.
In de 2e fase is het doel, de verandering van de diepere persoonlijkheidsstruktuur. De
kontrakten richten zich meer op ervaren en herkennen van lichamelijke sensaties, ervaren
en uiten van emoties, separatie van met name moeder en oplossen van rivaliteitsproblematiek. 1 n de therapie is men dan veel bezig met lichaamswerk, regressie, Gestalten redicisie.

Als denk- en werkmodel is de Child grovvth and development chart van Pam Levin goed
bruikbaar. In deze fase wordt ook de behoefte aan het hebben van een gezonde vader- en
moederfiguur gestimuleerd.
Door het inzicht dat de patiënt heeft gekregen in zijn eigen problematiek, besluit hij/zij
nu vaak de relatie met eigen familieleden tijdelijk of helemaal te stoppen of tot een incidenteel kontakt terug te brengen.
In dit gedeelte van de therapie staat de band met een vader· en moederfiguur centraal, en
uit de separatieangst zich vaak in depressie en suïcidaliteit.
Door het stijgende lichaamsgewicht komt sexualiteit aan de orde. Met name de eigen beleving ervan; theoretische kennis is vaak genoeg aanwezig. De konfrontatie met de eigen
sexualiteit gaat gepaard met protesten en terugval in oude patronen.
In de 1e en 2e fase van de psychotherapeutische behandeling is naast de psychotherapie
groep, vooral de permissie/regressie groep van belang. In deze groep ligt het accent op
massage, stoeien, spelen, klein zijn, laten zien wat je voelt, regressiewerk zoals b.v. de
fles krijgen, gewiegd worden, verzorgd worden. Het belang van deze groep ligt voornamelijk in het feit dat weinig gepraat wordt en het accent op doen ligt. Anorexia patiënten
zijn vaak uitstekende praters en hebben de grootste moeite met doe-dingen, zoals: aanraken, bewegen op muziek, gewiegd worden en massage. Naar aanleiding van deze ervaring
sluiten sommigen een zwijgkontrakt, wat betekent dat ze een bepaalde tijd niet mogen
praten en hun behoeftes op andere manieren moeten kenbaar maken.
Na de beide voorgaande fasen geaccepteerd te hebben gaat de patiënt de 3e fase in, die
g!'pricht is op ontslag.
Deze 3e fase is te vergelijken met het uit huis gaan van een kind in de puberteit. 1 n deze
tijd wordt alles weer opnieuw uitgetest en komt alsnog op tafel wat er in de therapie is
blijven liggen.
Sociotherapeutische behandeling
De sociotherapie in de eerste fase richt zich op hechten en thuisvoelen in het paviljoen
en het normaliseren van de eetproblematiek. Het is van belang dat iedereen op de hoogte
is en een afwijkend gedrag konfronteert. Dit konfronteren kan ter plekke maar ook tijdens de patiënten-stafvergadering in de zg. belronde. 1 n deze bijeenkomst (die elke dag
gehouden wordt), kan men elkaar konfronteren en strokes geven. Belangrijk is hierbij
dat er voortdurend opgelet wordt dat er geen "heksenjacht" op de anorexia patiënt georganiseerd wordt. Dat zou dezelfde situatie in scène zetten als thuis. Wanneer de konfrontaties een negatieve toon hebben (niet vanuit een caring position) is dat een signaal
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dat we op de verkeerde weg zitten. In zo'n situatie moeten de kontrakten en sankties opnieuw bekeken worden.
In de tweede fase heeft de anorexia patiënt veel behoefte aan steun, warmte en aandacht.
In de derde fase ligt het accent op zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en volwassenheid.
Casus
Mej. X; opname 29/5-'79.
Leeftijd 23 jaar.
Opname gewicht 45 kg. bij een lengte van 165 cm.
Klachten bij opname: buikpijn, geen menstruatie (7 jaar niet)
dwanggedachten rond voedsel,
geen plezier meer in het leven,
moeite met relaties onderhouden en moeite met dieper gaande relaties.
Klachten zijn begonnen op haar 16e jaar. Relatie met ouders zou probleemloos zijn.
Afgesloten kontrakten vanaf 29/5, in de onderstaande volgorde
1. Stoppen met lichamelijke klachten te uiten om aandacht te vragen.
2. Niet-wegloop kontakt.

3. Non-suïcide kontrakt.
4. Drink· en eetkontrakt (zie voorbeeld).
5. Voer kontrakt (eten wordt klaar gemaakt en gegeven als bij een baby of kleuter).
6. Non-alcohol kontrakt
Huidig gewicht 48,5 kg.
Drink en eet kontrakt van mej. X
Doel: Normaal eten en drinken en plezier er in hebben.
Aktie: 1. Alle maaltijden op "de Strook" nuttigen.
2. Eten met degene die dienst heeft en met medebewoners.
3. Hoeveelheid: zie bijlage (normaal)
4. Je mag laten zien en zeggen wat je voelt. Wel eten.
5. Bij uitspugen of verspillen opnieuw beginnen.
Sankties: Bij niet eten of negatief gedrag in de hoek, totdat ik het eten op wil eten.
Achterdeurtje: Niet weglopen.
Niet gek worden.
Geen geweld plegen.
Permissie: ik mag kwaad zijn en dit uiten.
ik mag groeien.
ik mag aantrekkelijk zijn.
Handtekening bewoners en therapeut.
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Wat betreft de hoeveelheid, dient nog opgemerkt te worden dat er geen dieet of andere
aparte voedingen of voedingsgewoonten zijn toegestaan. De hoeveelheid wordt bepaald
door samen te kijken naar eethoeveelheden van anderen.

ALGEMEEN
Belangrijk is, dat men zich realiseert dat dit een verslag is van de psychotherapie bij een
anorexia patiënte die opgenomen is in een psychiatrisch ziekenhuis.
Meestal leiden niet alleen de anorexia klachten tot opname. Vaak zijn relatiestoornissen,
suïcidepogingen of alkohol-misbruik mede oorzaak van een opname. Afhankelijk van de
karakterstruktuur van de patiënt wordt de behandeling ingesteld. In sommige gevallen
b.v. bij een psychopate karakterstruktuur is een machtiging een bijna noodzakelijk middel om vroegtijdige onttrekking aan de behandeling te voorkomen. De machtiging geeft
dan de behandelaars ook wettelijk de mogelijkheid de controle strijd uit te vechten. Wel
is het zo dat indien men zulke moeilijkheden verwacht, men dit vooraf bespreekt en de
patiënt zelf een machtiging laat aanvragen.
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babel-babbels
Gerben Hel/inga

DEEL 2. DE VOLWASSENE

1. Definities en verwarring

Zo definieert Berne de V in "Principles of Group Treatment" ( 1 c): "V ik-toestanden zijn
betrokken bij het zelfstandig vergaren en verwerken van gegevens en het afschatten van
waarschijnlijkheden als basis voor verder handelen" (blz. 220).
In "Sex in Human Loving" (1d) is Berne onduidelijk. Hij beschrijft weliswaar de V als
rationeel, op feiten gericht, verantwoordelijk, maar op p. 108 spreekt hij over bewondering in de volgende termen: "Bij bewondering is het de V die iemand observeert en zegt:
"Tjonge! Die kan goed
(zwemmen, dansen, declameren, etc.) en het Kind neemt dat
daarna over". Daarbij laat Berne onduidelijk of de bewondering nu het gevoel van het K
is, als de V ontdekt hoeveel die ander kan, of dat de bewondering een V-gevoel is, waarop
het K verder zijn gedrag baseert.
En in "What Do You Say" (1e) beschrijft hij de Vals: "De ik-toestand waarin men zijn
omgeving objectief afschat, en er de mogelijkheden en waarschijnlijkheden op basis van
voorgaande ervaringen mee berekent. De Volwassene functioneert als een computer"
(blz. 12).

De oudste definitie van de Volwassene ("V") vinden we in Berne's eerste boek (1a): "De
V ik-toestand wordt gekenmerkt door een autonoom stelsel van gevoelens, houdingen en
gedragspatronen die aan de hier-en-nu realiteit zijn aangepast. Aangezien de V voorlopig
nog de minst begrepen ik-toestand van de drie is, kan hij het best worden gekarakteriseerd, in de praktijk van de kliniek, als datgene wat overblijft na het afgrenzen van alle
definieerbare Oen K elementen" (p. 67, 68).
Even verderop vergelijkt Berne de V met een "gedeeltelijk door zichzelf geprogrammeerde
computer", en weer even verder zegt hij: "De V kan gezien worden als georganiseerd,
adaptabel en intelligent, en wordt beleefd als een objectieve verhouding met de uitwendige omgeving, gebaseerd op autonome afschatting van de werkelijkheid". Waar Berne in
zijn eerste definitie dus nog een plaats inruimt voor gevoelens, wordt de V in de tweede
en derde beschrijving als computerachtig, objectief genoemd.
In "Games People Play", zijn tweede boek (1b), beschrijft hij de V ook nog een keer als
een ik-toestand die emoties kent, p. 27: "De Vis nodig om te overleven. Hij verwerkt gegevens en berekent de waarschijnlijkheden die nodig zijn om effectief met de buitenwereld te kunnen omgaan. Hij beleeft ook zijn eigen soorten teleurstellingen en bevredigingen. Het oversteken van een drukke verkeersweg bijvoorbeeld, vereist het verwerken
van een ingewikkelde reeks gegevens over snelheid. Men wacht met handelen tot de berekeningen een hoge mate van waarschijnlijkheid aangeven, dat de overkant veilig bereikt
kan worden. De genoegens die dit soort succesvolle berekeningen opleveren zijn het, die
het plezier van skieën, vliegen, zeilen en andere actie-sporten uitmaken. Een andere taak
van de V is het, om de activiteiten van O en K te reguleren, en om objectief tussen hen
te bemiddelen".
Naar mijn mening schiet Berne hier in de fout. Het komt mij voor, dat het veel eerder
Vrije Kind-gevoelens zijn, die het leuk maken om een drukke straat over te steken, dan
V-gratificaties. Immers, er zijn heel veel mensen die het oversteken van een drukke straat
doodeng vinden, en alleen maar opgelucht zijn als het ze (weer) is gelukt. En dan zijn er
nog een hoop mensen die het "gewoon" doen, zonder er iets bij te voelen. D.w.z. dat het
al of niet genoegen scheppen in de V-activiteit "oversteken van straat" afhangt van de
mate waarin angst ("dat lukt je nooit", "pas op!": Pig Parent? Aangepast Kind?) of genoegen in het oplossen van problemen (Vrije Kind) een rol spelen. De bevrediging die
Berne in het bovenstaande beschrijft lijkt dus een K gevoel te zijn. Na dit (tweede) boek
komt Berne ook nooit meer terug op emoties als onderdeel of functie van de V.

De Gouldings (2) zeggen (p. 12) kort en krachtig: "De V is het deel dat denkt, gegevens
opslaat en verwerkt en zich op een niet-voelende manier gedraagt".
J.L. Schiff (3) zegt: (p. 24): "De V ik-toestand is een gegevens-verwerker en gegevensopslagplaats. Hij gebruikt de structuur van de O voor het oplossen van problemen. Hij kan
zich zelf niet met psychische energie bezetten. Alleen als O of K verlangen dat V over iets
nadenkt doet hij dat".
De Gouldings en Schift zijn in dit oordeel ook consequent. Nergens gebruiken zij het begrip V op manieren die niet overeenkomen met hun eigen definitie.
C.L. Steiner (4) doet dat wel, en daar begint de verwarring. Op pp, 35-36 is hij heel onomwonden en duidelijk: "De V is in essentie een computer, een onaangedaan orgaan van
de persoonlijkheid, die gegevens verzamelt en verwerkt en voorspellingen doet (
).
In de V ik-toestand is een persoon tijdelijk losgeschakeld van zijn eigen affectieve en
andere inwendige processen, een toestand die onmisbaar is voor het goed observeren en
voorspellen van de uitwendige realiteit. Dus heeft, in de V ik-toestand, de persoon "geen
gevoel", ook al kan hij/zij best wel in staat zijn, zijn eigen O of K gevoelens af te schatten
(
). De V is niet alleen rationeel, hij is ook zonder emotie". Duidelijker kan het
niet? Nou
.
Op p. 5 spreekt hij over het "aanmoedigen" van de V. Je moedigt iemand aan als je
denkt dat dat nodig is. Als die dus ont-moedigd lijkt. Kan een computer ontmoedigd
zijn? Is ontmoedigd zijn een louter rationeel iets? Wat hij, denk ik, bedoelt, is dat zijn
K aangemoedigd wordt om de V te laten functioneren. Men denke in dit verband aan
wat Berne ( 1) stelde: "Het is een belangrijke funktie van het "gezonde" K om het
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Berne heeft het dus alleen in het begin, en dat was toen hij de V nog beschouwde als de
minst begrepene van de ik-toestanden, over emoties als onderdeel van de V. In zijn eerste
boek ( 1 a) kan hij dan ook nog zonder zichzelf tegen te spreken zeggen (blz. 53): "His
Adult sought for explanation and relief by intellectual means", "re lief" - opluchting. Een
computer kan niet opgelucht op iets reageren.
Wat zeggen andere T.A. auteurs hier nou over?

gegevens-verwerken en programmeren van de V te motiveren, teneinde de grootste
mate van bevrediging voor zichzelf te verwerven" (p. 69). Zie ook de reeds geciteerde
definitie van Schift.
- Op p. 242 spreekt hij over neigingen van de V: In het scenario "lntelectueel" wordt de
persoon "een gefixeerde Volwassene met een onweerstaanbare neiging, elke activiteit
te willen omzetten in een of andere vorm van rationaliteit". Neigingen die "onweerstaanbaar" zijn, iets willen, zijn geen computereigenschappen. Wat Steiner, dunkt me,
bedoelt, is dat de V met K-inhouden besmet is, of dat ook hier het zojuist geciteerde
van Berne opgaat.
- Op p. 257 heeft Steiner het over het "stroken" van de V. Stroken is een erkennen van
er-zijn. Heeft de V daar dan behoefte aan? (Als ie er geen behoefte aan heeft zou
stroken zinloos zijn). Behoefte is een gevoel. Kan een computer behoeften hebben?
Wat Steiner, denk ik, bedoelt, is dat zijn K gestrookt wordt, omdat het er plezier in
heeft een goed funktionerende V naast zich te weten.
(In al deze gevallen heeft Steiner het overigens over A2, niet over Kleine Professor; dit
om eventuele misverstanden te voorkomen).
11. Consequenties van de verwarring
Steiner gebruikt het begrip V dus nogal slordig, als je hem aan zijn eigen definities houdt.
Maar dit doen er meer. Ik wil (en kan) niet de hele T.A. literatuur doornemen, maar zal
één voorbeeld nemen, waarbij blijkt hoe een onduidelijk gebruik van het begrip V leidt
tot verschillende interpretaties van dezelfde gebeurtenissen.
In "Games People Play" geeft Berne twee voorbeelden van transacties-met-dubbelebodem: de duplex-transactie en de hoek-transactie. Met een duplex-transactie heb ik geen
moeite. Berne's voorbeeld is: (pp. 33-34).
De cowboy zegt: "zal ik je de schuur
eens laten zien?", en het meisje zegt:
"Oh, ja, ik heb schuren altijd al
aantrekkelijk gevonden".
Wat uiteraard bedoeld wordt is:
"Ga je mee een hooiberg opzoeken?"
en "Ik vind jou ook wel aantrekkelijk".

Terecht zegt Berne, dat er bij deze duplex-transactie vier ik-toestanden betrokken zijn.
Met zijn voorbeeld van de hoektransactie kom ik echter in moeilijkheden.
Het voorbeeld dat hij geeft is:
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De stofzuigerverkoper zegt: "Dit is de
beste, maar die is voor u te duur".
Het antwoord van de huisvrouw is:
"Deze neem ik". Berne analyseert de
transactie als volgt:
"De verkoper, als V, geeft twee objectieve feiten weer: "Deze is beter"
en "deze is voor u te duur". Op het
ogenschijnlijke nivo, het sociale, lijken
ze gericht te zijn op de V van de huisvrouw. Als die vanuit haar V zou reageren zou ze zeggen: "U heeft in allebei de opzichten gelijk". Maar het
dubbele-bodem-aspect, het psychologische nivo, van de communicatie die de goed getrainde en ervaren Volwassene van de verkoper richt op het Kind van de huisvrouw blijkt
aan te slaan, want de huisvrouw reageert vanuit haar Kind en zegt: "De financiële consequenties kunnen me niet schelen, ik zal die arrogante vent eens laten zien, dat ik net zo
goed ben als zijn andere klanten". Op sociaal nivo lijkt haar antwoord ("ik koop deze")
een V-V transactie; op psychologisch nivo is het een K-V reactie en op beide nlvo's is er
dus sprake van een complementaire transactie".
Ik ben het alleen met het laatste stuk van de laatste zin (na de punt-komma) oneens.
Daarin richt zich de huisvrouw nl. (op psychologisch nivo) tot "die arrogante vent", en
zo wordt een computer niet beleefd. Wel een Kritische Ouder, tegen wie men zich vanuit
zijn Opstandige Kind kan wenden. Aangezien deze reactie van de huisvrouw de bedoeling
van de verkoper was heeft deze zich, weliswaar funktionerend vanuit zijn V, op psychologisch nivo vanuit zijn Kritische Ouder tot de huisvrouw gericht (iets misprijzends, afkeurend, implicerend met zijn insinuatie dat ze te arm is voor deze aankoop). Om met
Berne (1b) te spreken:
De verkoper uit zich op psychologisch
nivo vanuit zijn O (geprogrammeerd
door zijn V). (Voor een qdequaat gebruik van een V-geprogrammeerde
0-transactie: zie Berne ( 1 a) p. 269).
Het voorbeeld van Berne moet dus zijn:
en dan zijn er dus, in tegenstelling tot
wat Berne over dit voorbeeld zegt,
vier, niet drie ik-toestanden bij deze
transactie met dubbele bodem, deze
hoek-transactie, betrokken.
Ik wil hiermee niet zeggen dat elke
hoek-transactie "dus" eigenlijk via
vier ik-toestanden loopt. Het door
Woollams e.a. (5) gegeven voorbeeld
(p. 503) is b.v. wel met de stelling
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"V = computer" te combineren.
Er zijn mij twee auteurs bekend die het wèl, zeer expliciet, hebben over gevoelens als
onderdeel/functie van de V. Als eerste noem ik Holloway (6) en daarmee kom ik op een
heel ander probleem: het probleem van de ethos en de pathos, door Berne in zijn eerste
boek beschreven, en door Holloway verder uitgewerkt. Ethos is dan dat deel van de V dat
betrekking heeft op ethische verantwoordelijkheid, daarin zijn dan volgens Holloway geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, moed en rechtvaardigheid ondergebracht. In de
Pathos zouden de "gevoelens" van verantwoordelijkheid voor de medemens zitten (zie
ook van Dijk, elders in deze aflevering van Strook).
Ook Muriel James (7) spreekt zich duidelijk uit voor een ruimere inhoud van de V:
"Wat belangrijk is om te onthouden is, dat mensen die in hun V zitten, gevoelens kunnen
hebben. De V is niet slechts een machine, de V is betrokken bij sociale vraagstukken en
heeft gevoelens van betrokkenheid daarbij". Zij stelt kort en duidelijk het verschil tussen
0-gevoelens, V-gevoelens en K-gevoelens: "Gevoelens die een copie zijn van wat belangrijke anderen voelden (meestal ouderlijke instellingen en overtuigingen) zullen in de 0
zitten. Gevoelens die oorspronkelijk beleefd werden in de jeugd en doorspelen in latere
leeftijdsfasen, kunnen in het K gelocaliseerd zijn. Gevoelens die een wezenlijk antwoord
op een nu plaats vindende gebeurtenis zijn zullen in elk geval enige V-betrokkenheid inhouden. Of informeert de V het K over de situatie zodat het K authentiek reageert, of
bepaalde gevoelens zijn in de V geïntegreerd". We komen dus op deze wijze tot het hanteren van begrippen als ethos en pathos. Zo komt men dan tot 2e orde analyse van de V,
met een 0-deel (de Ethos), een cornputerdeel (V2) en een K-deel (de Pathos). Aldus:
Ik wil hier even wijzen op het feit dat Berne deze begrippen
alleen in zijn eerste boek heeft gehanteerd en er later nooit
meer op is teruggekomen. Sterker nog: hij gebruikt in zijn
laatste boek ( 1f) het begrip ethos op een heel andere ma1
v:
IV 1
nier: (p. 131): "an ethos - a set of ethica! standards which
will justify him in feeling angry, hurt, guilty, righteous, or
triumphant". Dit is toch nauwelijks meer te zien als een
stuk van de V: het is één en al K.0.1
In het algemeen kan men dus stellen dat er auteurs zijn die de V zeer expliciet zien als
een louter emotie-loos functionerende ik-toestand, een computer, en auteurs die de V
zien als onder te verdelen in Ethos, computer, en Pathos. Voor beide benaderingen van
het begrip V is iets te zeggen. Voor de computer-stelling pleit het volgende:
1) Men houdt zich dan aan de definitie zoals die in Berne's latere werken en in de
werken van vele belangrijke T.A. auteurs wordt gegeven.
2) Als men gevoelens toekent aan de V leidt dit vaak tot eindeloze discussies over de
vraag of men een bepaald gevoel nu in de O of in de Ethos, in de K of in de Pathos
moet plaatsen. Als men een appèl doet op het normbesef van iemand anders, richt
men zich dan tot zijn K.O. of tot zijn Ethos? Als iemand een drenkeling uit het water
haalt heeft hij dan vanuit zijn Pathos (verantwoordelijkheid voor de medemens). zijn
Ethos (moed) of zijn Z.O. gehandeld? Het tijdverdrijf ouder-commissie is dat een reeks
0-0 transacties? Of zitten er af en toe ook Ethos of Pathos-stukjes doorheen? Pfff.. ....
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3) Het is niet echt nodig om bepaalde gevoelens als "behorende tot de V" te beschouwen.
Zonder de zaak te forceren zijn alle genoemde begrippen van Ethos en Pathos namelijk
onder te brengen in 0. of K. "Geloofwaardigheid", als dat wil zeggen dat iemands
normbesef hem ertoe brengt, zo te handelen dat hij/zij zich aan zijn/haar woord houdt,
dan kan men dat ook beschouwen als een positieve K.0.-inhoud (wat betreft functionele analyse) of als een inhoud die in 01 zit (als men het met structuuranalyse wil bekijken). Dat geldt ook voor "betrouwbaarheid" en "rechtvaardigheid". "Moed" vertoont men als men van een "Ik ben O.K. - zij zijn O.K." basispositie uitgaat: een V.K.
uitgangspunt. De gevoelens van verantwoordelijkheid voor de medemens lijken mij zo
verwant met de zorgende gevoelens die men voor echtgeno(o)t(e) en kind(eren) opbrengt, dat men ze ook onder de Z.O. kan rangschikken. Holloway stelt: "De structurele analyse van de tweede orde veronderstelt dat via databehandeling van de 0- en
K-gegevens in de V een verwerkt en geïntegreerd deel als V-residu een eigen leven gaat
leiden onder de aanduidingen Ethos en Pathos". Het feit dat deze dingen zo geïntegreerd zijn geraakt in de persoonlijkheid dat ze als een onderdeel van de V worden beleefd, zegt me niet zo veel. Dat geldt ook voor talloze andere (K)O-inhouden, en dan
spreken we van contaminatie! Dat deze (wenselijke) 0-inhouden de V contamineren
hoeft ons er nog niet toe te brengen het opeens tot een onderdeel van de V te benoemen. Tweede orde-analyse hoort, lijkt mij. waardevrij te zijn, en is dat niet als contaminatie slaat op ongewenste besmettingen van de V, terwij I men gewenste besmettingen mooie (andere) namen geeft.
Voor de stelling dat men de V wel degelijk moet zien als een ik-toestand met gevoelens,
zijn eveneens argumenten aan te voeren.
1) Er is het feit dat er K-gevoelens en 0-gevoelens zijn en dat het tot een louter computerfunctie terugbrengen van de V deze ik-toestand op een geheel ander nivo zou plaatsen
dan O en K (min of meer ondergeschikt aan O en K, zoals Steiner in het door mij geciteerde stuk ook eigenlijk doet).
2) Vele mensen menen dat bepaalde soorten genoegens die men bij V-activiteiten kan beleven een andere emotionele "kleur" hebben dan V .K.-genoegens en dat onderscheid
willen zij in structuuranalyse tot uitdrukking gebracht zien.
3) Begrippen als Ethos en Pathos spreken veel mensen aan als inhoudelijk zo anders dan
0-inhouden dat zij deze als onderdelen van de V willen beschouwen.
Bij discussie bleek dat men vaak gevoelsmatig een voorkeur heeft voor de ene benadering
van het begrip V, of voor de andere. Zoals gezegd, voor beide zijn argumenten aan te
voeren. Als men echter het ruimere begrip V wil hanteren heeft dat tot consequentie dat
de definities zoals die door vele grootheden op ons vakgebied worden gegeven veel te beperkt zijn, en eigenlijk dus niet bruikbaar. Dat ik er bezwaren tegen heb deze definities
naast me neer te leggen komt niet omdat ik o,ver-Aangepast ben, maar omdat een discussie tussen vakgenoten moeilijker wordt naarmate men minder afgegrensde, scherp
gedefinieerde begrippen hanteert.
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Al met al is dan de conclusie: Er is dringend behoefte aan een nieuwe definitie van de
V, ook in de internationale literatuur. En er is behoefte aan goede theoretica, die het begrip V grondig zouden moeten analyseren. Als de V namelijk gevoelens kunnen worden
toegekend, dan zie ik bij functionele analyse van de V al zoiets als Aangepaste V, een
Natuurlijke V, een Kritische V (Ethos? Maar dan in een structuur analytisch begrip), enz.
enz. Als ik een moeilijk wiskundig probleem zit op te lossen op school (een V-activiteit)
en ik heb daar lol in, is dat dan een V-gevoel? En als ik tijdens het oplossen van de som
telkens bezig ben te hopen dat ik er een voldoende voor zal krijgen zit ik dan in mijn
Aangepaste V? Of is dàt gevoel dan opeens wèl een Kind-gevoel? Ik kies er dan voor om
ook het plezier in die som-oplossing in mijn Kind (mijn Vrije Kind) te plaatsen.
Hoe dan ook: het is duidelijk dat men er bij discussies met vakgenoten over de V goed
aan doet zich ervan te vergewissen welke uitbreiding de anderen geven aan het begrip
V-als-computer. Dat kan veel langs elkaar heen praten voorkomen.

wegwijs in t: a.
TRANSACTIONAL ANAL YSIS JOURNAL
Volume 10 nummer 2
April 1980

Wij breken deze keer met onze gewoonte een aantal artikelen te recenseren. De reden is
dat het betreffende nummer thematisch van aard is. Het thema "Genezing en genezen"
wordt in een groot aantal zeer uiteenlopende artikelen besproken. Losse bijdragen hieruit bespreken heeft weinig zin omdat een aantal pas betekenis krijgen in het afzetten tegen andere opvattingen.
BOEKBESPREKINGEN
Twee boeiende boeken over T.A.
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In een vorig nummer van Strook (11, 1980, 1, blz. 40) besprak ik een eerste oorspronkelijke nederlandstalige inleiding op de T.A. Ditmaal vestig ik de aandacht op twee Engelse
werken die, bijna gelijktijdig van de pers kwamen in januari 1980: Mavis KLEIN, Lives
people live. A Textbook of T.A. (London, Wiley, 183 blz.) en Dave BAKER T.A. and
Training. The Theory and Use of T.A. in Organisations (London, Gower, 225 blz.).
1 nhoud en presentatie van beide werken getuigen van Engels vakmanschap.
Mavis Klein, therapeute en sedert meerdere jaren clinical member van de ITAA, brengt
een voortreffelijke handleiding. Zij speelt het klaar om binnen het bestek van twee
honderd bladzijden een boeiende synthese te brengen waarin theoretische inzichten en
praktische toepassingen van de T.A. tot hun volle recht komen. Haar synthese respecteert de baanbrekende inzichten van Berne en de inbreng van latere transactionele analysten, in het bijzonder Stephen Karpman, Pamela Levin en Taibi Kahler. Daarenboven
verbindt zij al deze elementen op een weldoordachte manier. Meer dan een getrouwe opsomming, biedt zij een eigen geheel aan. Haar persoonlijke voorkeur voor bepaalde aspecten en werkwijzen komt duidelijk aan bod en wordt toegelicht met sprekende voorbeelden. Wat zij minder uitwerkt - b.v. spelanalyse, impasses, passiviteit - wordt niet
weggemoffeld of buiten beschouwing gelaten. Het wordt in het geheel ingebouwd met
duidelijke aangave van de redenen waarom zij ze niet diepgaander behandelt.
Wie een degelijk inzicht in de theoretische achtergronden van de T.A. wil verwerven, zal
dit boek geboeid doorwerken en de eigen smaak proeven van een door en door Engelse
presentatie.
Dave Baker schrijft voor hen met wie hij werkt: mensen uit ondernemingen. Het eerste
deel van zijn boek bestaat uit een klassieke inleiding in de T.A. Als zodanig brengt hij
geen nieuwe elementen aan, noch wat de inhoud, noch wat de vorm betreft. Het tweede deel daarentegen is origineel. Zijn jarenlange praktijk in opleidingsprogrammas binnen
ondernemingen benut hij ten volle. In een negental hoofdstukken licht hij toe hoe T.A.
kan bijdragen tot menig aspekt van vormingssessies, van interviews, van consultaties, van
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organisatieontwikkeling, van teamvorming, van persoonlijkheids-ontwikkeling binnen het
welafgebakende domein van de ondernemingen. Wie daarmee te maken heeft, zal baat
vinden bij een aandachtige lezing van het tweede deel, ook al slaat hij het eerste deel over.

lezersforum

Raymond Hostie.
Een kip op de toren van Babel

door Mart Bo/ten.

Advertentie

De Stichting Veluweland te Lunteren zoekt zo spoedig mogelijk
voor de neurosekliniek een jonge afgestudeerde psycholoog
(mnl. of vr.) die het voornemen heeft zich te bekwamen in psychotherapie en reeds enige ervaring heeft in Gestaltmethodieken
en de reflectie op interactieprocessen, om gedurende 1 à 2 jaren
een opleidingsplaats in te nemen ter assistentie van een senior-psychotherapeut (supervisor van de Gestaltvereniging en geïnteresseerd in Transactionele Analyse) en tevens deel te nemen aan de
therapeutische gemeenschap van de ki iniek.
Deze opleidingsplaats biedt financieel een onkostenvergoeding van
f. 1.000,-- per maand en een gedeeltelijke vergoeding van in deze
periode gemaakte studiekosten.
Vereisten: bereidheid om in teamverband te werken
bereidheid om tenminste 80% werktijd te aanvaarden.
Schriftelijke reacties richten aan:
mevrouw Drs. W.R. Schlingemann Stichting Veluweland,
Klomperweg 175,
6741 PH Lunteren.
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Door alle waardering die ik heb voor idee en uitvoering van Gerben Hellinga's rubriek
Babel-babbels, wijs ik met enige tegenzin op een onjuistheid in die rubriek (jaargang 2
no. 2 van Strook).
De spel-formule is nl. onderweg van "Hella" naar Strook van gedaante veranderd. De spelformule geeft drie soorten betrekkingen aan tussen de elementen van het spel.
1. combinatie (aangegeven door het plusteken tussen lokaas en zwakke plek) van twee
voorwaarden.
2. gegeven dat die twee voorwaarden zich gelijktijdig voordoen, dan zal er noodzakelijkerwijze een nieuwe situatie ontstaan: de reactie. Deze betrekking wordt aangegeven met
het is-gelijk teken: het ontbrekende element in geciteerde spel-formule.
Het is niet van ondergeschikt belang dat Berne dit teken kiest en niet de pijltjes uit de
rest van de formule. Berne bedoelt dat L + Z = R net zo vaststaat als Na+ Cl = NaCI.
Daarmee geeft hij nl. een wetmatigheid aan voor transacties. 1 n het onderschatte
"Sex in human laving" (p. 163 in de Ned. vertaling van 1973) worden de spelen
teruggevoerd op biologische gedragsketens, bv. bij de broedende kip, de stekelbaars die
de wacht houdt. Ook daar is er geen vrije keus: gegeven dat de hen broeds is (d.w.z. in
een hormonale toestand is die de funktie van zwakke plek heeft), gegeven dat er eieren
liggen (lokaas) dan moet het dier gaan broeden. Het uitkomen van de eieren fungeert
in dit verband als aap-uit-de-mouw.
3. Daarmee is dan een derde type betrekking gegeven, die ik zou willen benoemen als
ontwikkeling. De pijltjes geven dit type betrekking tussen spelelementen aan.
Aap-uit-de-mouw, verwarring en aftekening zijn als het ware al in bedekte vorm in de
reactie begrepen.
Misschien eindigt de analogie tussen dierlijke gedragsketens en menselijke transactie-reeksen bij het effect, het "doel" desnoods, zoals uitgedrukt in de formele spelanalyse. Binnen
de spelformule is het m.i. echter van groot belang onderscheid te blijven maken tussen de
verschillende soorten betrekkingen tussen spelelementen, omdat therapeutische interventies alleen maar op bepaalde plaatsen van de reeks effectief kunnen zijn.
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Gespecialiseerde Seminaries

agenda
ACTIVITEITEN IN BELGIE
V.1.T.A.

- Kennismakingssessies met T .A.
zat. en zondag 29-30 nov. en zat. en zondag 13-14 dec.'80 o.l.v.
Erica Seynaeve CMT
donderdag en vrijdag 5-6 en 19-20 febr. '81 o.l.v. Erica Seynaeve CMT
zaterdag en zondag 21-22 maart en 4-5 april '81 o.l.v. Mil Rosseau SFT
zaterdag en zondag 16-17 en 30-31 mei '81 o.l.v. Mil Rosseau SFT
zaterdag en zondag 6-7 en 13-14 juni '81 o.l.v. Erica Seynaeve CMT

- Leertherapiegroep o.l.v. Erica Seynaeve CMT
zaterdag en zondag 6-7 dec. van 9.30 tot 18.00 uur, verder om de 14 dagen op
vrijdagen van 13 tot 18 u. nl. 9 en 23 jan., 13 en 27 febr., 13 en 27 maart, 10 april.

woensdag en donderdag 17-18 december '80
thema: Spelanalyse in therapeutische groepen en in andere leersituaties o.l.v. Raymond
Hostie CPTM
zaterdag en zondag 20-21 dec. '80: idem
woensdag en donderdag 21-22 jan. '81
thema: Script en Miniscript: o.l.v. Raymond Hostie CPTM
zaterdag en zondag: 24-25 jan. '81: idem
woensdag en donderdag: 18-19 febr. '81
thema: Geleide dagdroom - o.l.v. Raymond Hostie CPTM
zaterdag en zondag 21-22 febr. '81
thema: Regressief werk - o.l.v. Raymond Hostie CPTM
woensdag en donderdag 11-12 maart '81
thema: Schift materiaal
zaterdag en zondag 14-15 maart '81 : idem
donderdag en vrijdag 19-20 maart '81
thema: Script en sexualiteit - o.l.v. Tom Frazier PTM
zaterdag en zondag 21-22 maart '81
thema: Script en voorbije levenservaringen - o.l.v. Tom Frazier PTM

Marathon o.l.v. Remi Filliozat CM
- dinsdag en woensdag 24-25 febr. '81

Marathon o.l.v. Mart Balten CPTM
zaterdag en zondag 13-14 dec.'80.
- T.A. practica o.l.v. Mil Rosseau SFT
zaterdag en zondag 6-7 dec.: Het ontwikkelingsmodel van Pam Levin
zaterdag en zondag 7-8 febr.: O.K. tijd met kinderen
zaterdag en zondag 13-14 juni: Het ontwikkelingsmodel van Pam Levin

Gespecialiseerde Seminaries o.l.v. Raymond Hostie CPTM
zaterdag en zondag 7-8 febr.: Vizualizering en geleide dagdroom
- zaterdag en zondag 28 febr. - 1 maart: Spelanalyse

- Workshop
- vrijdag en zaterdag 6-7 maart '81 o.l.v. Ellyn Bader, CTM, Gezinstherapeute
- juni '81 o.l.v. George Thomson CTM

Inlichtingen en inschrijvingen op het C.F.I.P., Gribaumontlaan 153, 1200 Brussel,
tel.: (02) 770.50.42.
I.C.U. (alle activiteiten gaan door in het Frans)
T.A. toegepast in bedrijven o.l.v. Michael Reddy SFM en Michel Chalude RM
maandag, dinsdag, woensdag 1-2-3 december '80: 101
dinsdag, woensdag, donderdag 3-4-5 febr. '81: Spelanalyse: Spelanalyse en Schiftmateriaal toegepast in de werksituatie
maandag, dinsdag, woensdag 6-7-8 april '81: Script en miniscript bij personeelsevaluatie.
Inlichtingen en inschrijvingen bij mevr. Goltfus, AIMS - Bernard Krief, Louisalaan 485,
1050 Brussel, tel.: (02) 649.80.15

Inlichtingen en inschrijvingen 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.
donderdag en vrijdag 4-5 en 18-19 dec. '80 o.l.v. Chantal Merat CM
donderdag en vrijdag 8-9 en 22-23 jan.'81 o.l.v. Jacques Dekoninck CMT
zaterdag en zondag 7-8 en 21-22 febr. '81 o.l.v. Française Everaerts
dinsdag en woensdag 10-11 en 24-25 maart '81 o.l.v. Jacques Dekoninck CMT
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DE VIERSPRONG

ACTIVITEITEN IN NEDERLAND

Workshops

A.N.I.T.A.
Workshop

vrijdag 30 en zaterdag 31 januari 1981.
Maarten Kouwenhoven: visualisatie en imaginatie
Plaats: Ermelo.
woensdag 11 tot en met zaterdag 14 maart 1981
Marge Reddington: "Spiritual issues"
Plaats: Ermelo.
vrijdag 20 en zaterdag 21 maart 1981
Marijke van der Does: sekstherapie
Plaats: Ermelo.

22 januari 1981, 5 februari 1981, 19 februari 1981.
Scripts: identificatie, behandeling, toepassing in een groep.
5 maart 1981
Werken met de Ouder.
19 maart 1981
Voorbereiding op examen.
Supervisiedag

- 9april1981
Inlichtingen en inschrijvingen: Coördinatiegroep "trainingen", "De Viersprong", Gasthuisstraat 6, Halsteren.
E.A.T.A. conferentie 1981

Studiedagen

dinsdag 9 december 1980
Tom Frazier: Protektie, potentie en permissie
Plaats: Leiden.
zaterdag 17 januari 1981
Maarten Kouwenhoven: visualisatie en imaginatie
Plaats: Ermelo.

5-12juli 1981.
Plaats: Ronneby Brunn, Zweden.
Inlichtingen voorlopig: Roland Johnsson - Annika Björck
Häkanstorpsvägen 34, 21229 Malmö, Zweden.

zaterdag 14 februari 1981
Marijke van der Does: sekstherapie
Plaats: Ermelo.
zaterdag 7 maart 1981
T.A. in het onderwijs
Plaats: Ermelo.
zaterdag 9 mei 1981
T.A. en depressies
Plaats: Ermelo.
Inlichtingen en inschrijvingen voor alle activiteiten van A.N.I.T.A.:
Maarten Kouwenhoven, Prins Bernhardlaan 11, 3851 XL Ermelo.
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medelingen v.i.t.a"

mededelingen n"v.t.a"

Nieuwe leden:

KASSAPRAAT

A lidmaatschap: Hendrickx Ida
Karels Jennie
Migerode Lieven

Op deze wijze vraag ik wat aandacht voor de financiële zaken van de N.V.T.A.
* Als lid van de N.V.T.A. heb ik automatisch recht op een abonnement op "STROOK"
dat wil dus zeggen dat u voor Strook niet apart f. 30,-- hoeft over te maken.
* In de loop van december 1980 ontvangt u een rekening voor het lidmaatschapsgeld
over 1981 hierdoor hebt u de gelegenheid desgewenst dit bedrag nog op 1980 af te
boeken i.v.m. belastingfaciliteiten.
* Voor 1981 kunt u een belangrijke kontributieverlaging verwachten, ja u leest het goed
een verlaging.
Dat zit zo:
Vele N.V.T.A. leden (lidmaatschap f. 75,-- per jaar) zijn tevens lid van de E.A.T.A.
waarvan het lidmaatschap f. 35,-- per jaar is. Na uw instemming, op de laatste ledenvergadering, met eén koppeling van deze twee kontributies hebben we met de E.A.T.A.
de volgende regeling kunnen treffen, ieder N.V.T.A. lid wordt automatisch E.A.T.A.
lid tegen betaling van 15% van het N.V.T.A. lidmaatschapsgeld, normaal zou u deze
twee lidmaatschappen f. 75,-- + f. 35,-- = f. 110,-- kosten, nu gaat u dat kosten f. 90,-per jaar d.w.z. dat met ingang van 1 januari 1981 het N.V.T.A./E.A.T.A. lidmaatschap
f. 90,-- per jaar wordt.
voordelen:
U bent lid van twee verenigingen voor een relatief laag bedrag,
U kunt tegen zeer gereduceerde prijzen deelnemen aan alle europese E.A.T.A.aktiviteiten zoals zomercongressen e.d. (de reduktie is altijd meer dan de te betalen
kontributie)
U krijgt naast STROOK als T.A. blad t.z.t. ook een E.A.T.A. informatieblad waardoor u automatisch op de hoogte blijft van T.A. ontwikkelingen in Europa,
U maakt het mede mogelijk om via de E.A.T.A. een eigen europese organisatie op
te bouwen van waaruit het sluiten van opleidingskontrakten, het houden van examens, organiseren van eigen opleidingen e.d. mogelijk is.
En dat allemaal voor een jaarlijkse kontributie van f. 90,--. Te gek hè.
* Tot slot willen we u nu reeds voorleggen om op de ledenvergadering welke wij zullen
organiseren op 26 November 1980, te besluiten de bijdrage voor belangstellende leden
2/3 van de huidige bijdrage te laten zijn, d.w.z. f. 50,-- per jaar.
Dit naar aanleiding van "vele" verzoeken om een gereduceerd tarief voor studenten te
hanteren. Deze mensen zullen dan niet in de regeling welke hierboven is genoemd deelnemen.
Ger Heester.

B lidmaatschap: Mobouck Patriek
Schouten W .A.
Belangstellend lidmaatschap:

Bastiaensen Liliane
Van 't Geyn Maria

Leden die bezwaar willen aantekenen tegen één of meerdere van deze kandidaturen
kunnen dit schriftelijk en binnen veertien dagen doen.
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Transactionele Analyse een neo-adleriaanse school?

jaargang 1, nummer 2

Drie manieren om Anorexia
nervosa te beschrijven

jaargang 2, nummer 3/4

HEUVEL, H. van den

Psychotherapeutische
middelen bij Anorexia nervosa op de "Strook"

jaargang 2, nummer 3/4

HOSTIE, R.

De transactionele analyticus jaargang 1, nummer 1

HELLINGA, G.

register
Artikelen, jaargang 1 en 2
BOLTEN,M.

Energie en ik-toestanden
oftewel aap, nood, kies
T.A. en andere behandelingswijzen in de psychotherapie

jaargang 1, nummer 2
jaargang 2, nummer 3/4

Transactionele Analyse en
Spelen

jaargang 1, nummer 4

JAMES, J.

Positieve Payoffs na Spelen

jaargang 2, nummer 3/4

JONG, N. de

Rackets
jaargang 1, nummer 1
De drie R's in de behandeling: jaargang 1, nummer 3
Regressie, Reparentage en
Redecisie
Psychosen en T.A.
jaargang 2, nummer 2

DE RAEYMAEKERSROSSEAU, S.

Verslag van een 5-daagse
jaargang 2, nummer 2
trainingsweek met studenten

DESTEUNDER, C.

De levensschool van de
Schiffs

jaargang 1, nummer 3

DIJK, P. van

Rouw
Ethos en Pathos

jaargang 1, nummer 4
jaargang 2, nummer 3/4

KARPMAN, S.

Opties - keuzemogelijkheden jaargang 1, nummer 2

FAMAEY, M.

Injuncties

jaargang 1, nummer 4

KOUWENHOVEN, M.

Het is even (ver)wennen

jaargang 2, nummer 2

FAMAEY, M.
TITECA,J.

Symbiose, een gevangenis
voor het leven?

jaargang 1, nummer 3

McCLURE GOULDING, M.

Fobleên

jaargang 2, nummer 3/4

NIJS, M.
Een andere benaderingswijze: transactionele analyse.
Waarom op weg naar een
vernieuwd onderwijs, niet
de T.A. genomen?

jaargang 1, nummer 1

Is de Ouder van de T.A.
verouderd?

jaargang 2, nummer 2

GEUDENS, W.

ROSSEAU, M.

Schiffmateriaal en onderwijs jaargang 1, nummer 3
T.A. en Spelen in de school jaargang 2, nummer 3/4

STELLAMANS, G.

T.A. en T.S.: de zelfmoordpoging in transaktioneel
perspectief

jaargang 2, nummer 2 en

STUNTZ, E.C.

De meer-stoelen techniek

jaargang 2, nummer 1

TERMOTE, R.

Alcoholisme

jaargang 1, nummer 2

Psychosomatiek, een overlevingsbeslissing met lichamelijke verwikkelingen

jaargang 2, nummer 3/4

GORP, J. van

HEESTER, G.

jaargang 2, nummer 1

Transactionele Analyse en " jaargang 1, nummer 1
Het Racketsysteem
jaargang 1, nummer 4
Miniscriptdrijvers en groeps- jaargang 2, nummer 3
werk
Transactionele Analyse en
Managementstijlen
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jaargang 1, nummer 3
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3/4

TITECA,J.

Redefinities

jaargang 2, nummer 1

VANHOOREN, E.

Therapeutische kontrakten

jaargang 2, nummer 1

VAN PARYS, R.

Referaat: Egogrammen
jaargang 1, nummer 1
Ik-toestanden en de structu- jaargang 1, nummer 2
rele en functionele analyse
van de persoonlijkheid
Spelen in Transactionele
jaargang 2, nummer 3/4
Analyse
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