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interventis
Hef:brtti'daitlAT;esSCitteiF:dai''""
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'dmr saqbse"'via
".;:t::#iH:..t1];
1Creenu*, 'ga+' z.roel:1
FonsedTherapy(EFD
prheräprd
psve
;ii**ru*"'ae
üJö
rn
;i
npie
ii-,i,äiä
psychothe
creenuere
werd,door

*

et
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Hetuitgan
raPeutisch
wotden, e'
grond hie:

Methodie
We hebbe
uitsprake

Ir

L_"'

Met behr
zoo3)he
bewerkir

erapte
e

sproken
ra
tffipen,en
etaspwt
üieeldat
fücaties
ürrx

(Klärungsoientierten
Psychotherapie,KOp){$äFft*q
r992a,zoo3).In het kadervandeze
inzichtgevende
psychotherapie
werden,'n se grocesanalyses
uitgevoerd,waarvan
deresultatenweerteruggekoppeid
werdennasde theoretische
uitgangspunten
van
detherapie.
Aan dezeprocesstudies
ligt de expliciteirystheorievan Sachseen Maus(rgg7,
r99r) ten grondslag,waarinverhelderingspassenworden
onderscheiden
die in
meerdereelkaaropvoigendestappenverlopnnen die bewerkingswijzen
van de client (BW)wordengenoemd.
Sachse
enMaushebben
daawooreenschaalontwikkeid
die debetreffende
bewerkingswijze
in eenctriennritspraak
kan bepalen.
Theoretischgeziengaatmen ervanuit .l*t therapeutenmet hun
interventies
cliönteneen zogenaamd
bewerkingsaanbod
{8Ä) doen,waarrneeze invloeduitoeop het expliciteringsproces
van de cliönr om de verschillendeniveausvan
fenen
het bewerkingsaanbod
in kaartte brengen,werdeenschaalontworpendie volledig
parallelaande bewerkingswijzeschaal
is ontunorpen,
zodathet aanbodvan de therapeuten het cliöntprocesdirectmet elkarr in verbandkunnen
wordengebracht.
Op dezemanierkan meteenword.envastgrsteldhoe therapeutenop
cliöntenreageren,en hoe ciiöntenop eentherapeutisch
aanbodingaan.wij (Sachse& Maus,
r98r) haddenhet vermoedendat cliöntennoeite hebbenmet het expliciterenen
dat ze'datnauweiijks,om verschillende
redenen,op eigenkracht kunnen doenen
zedaaromdegerichteondersteuning
van detherapeuterghardnodighebben,maar
ook dat zed.ezesteunin hogemateaannernen
en op zichzeiftoepassen.
Dergeiijke
effectenwarenmet de tot dantoe ontwikkeldeglobalebeoordelingsschalen
niet te
onderzoeken.
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Procesonderzoek
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gruentie:en
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r die voorai
loor Rogers
rg6j, r966a,
tat Emaflon
loelgeri.chfe
:hothelapie'

riversität te
ü Psycholo$- ,

Het uitgangspuntvan de onderzoeksaanpak
effectenvan de thewasdat essentiöle
zichtbaarmoesten
rapeutische
intewentiesop het microniveauvanpsychotherapie
tussentherapeuten cliönt.Op
worden,evenalsde onmiddeliijkeinteractieeffecten
grondhiervanhebbenwij procesonderzoek
op microniveauuitgevoerd.
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Methodiek
ofteweldrie opeenvolgende
geanalyseerd,
de Vipletten
We hebbendaartoezogenaam
uitsprakendie bestaanuit:
Uitspraakr
van decliönt

Uitspraakz
van decliönt

Uitspraak
van detherapeut

& Takens,
en Maus(r987,r99r; vgl. Sachse
Met behulpvan de schaalvan Sachse
van de
de
diepgang
op
beoordeeld
zoo3)hebbenwe de uitsprakenvan de cliönt
decliöntenaanhet
(BW),dushoediepin het expliciteringsproces
bewerkingswijze
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werk ziin. De uitsprakenvan de therapeuthebben*negescoordop het niveau van
het bewerkingsaanbod
(BA)met behulp van eenshaal voor bewerkingsaanbod
die
parallelis opgebouwdaandeschaalvoorbewerkingsrriize,
en die steedsvaststeltop
welk niveaudetherapeutziin intewentiesaanbiedtin het expliciteringsproces.
Daarmeekunnen we tweerelatiesonderzoeken
De relatietussen:
debewerkingswijzevan
deeersteuiapraakvandecliönt (BWr);
het bewerkingsaanbod
van detherapeut(BA).
De relatietusserr
debewerkingswiizevan de eersteuitspraakvan declient (BWr);
debewerkingswiizevan de tweedeuitspraakvan decliönt (BWz).
Er kunnen daarnaastdrie soorterrvan reiatiesvastgesteld
worden:
Verdiepen:
BA > BWr: de therapeutdoet eenbewerkingsaanbod
dat diepergaatdan het
expliciteringsniveauvan decliönt.
BWz > BWr: in zijn tweedeuitspraakverdieptde cliönt zijn bewerkingswijze
ten opzichtevan de eersteuitspraak.
Gelijkblijven:
BA= BWr: detherapeutdoeteenbewerkingsaanbod
op hetzelfdeniveaualsde
eersteuitspraakvandecliönt.
BWz = BWr: declientbliift in zijn bewerkingswijze
op hetzeifdeniveau.
Vervlakken:
BA <BWr: detherapeutdoeteenbewerkingsaanbod
datoppervlakkiger
is dan
debewerkingswiizevan de eersteuitspraakvan decliönt.
BWz < BWr: de cliönt vervlaktzifn bewerkingswijze
van uitspraakr naaruitspraakz.
Als men derelatiesvan BAnaarBWr (=relatiefBA)afzettegendeveranderingin BW,
dankrijgt men eenzogenaamde
sturingsmatrix:
Verandering van bewerkingswii ze

.(J
Q)

i:

U
'a

Relatief bewerkingsaanbod

lJ

t:

Verdiepen
Geiijkblijven
Vervlakken

Figuurt Sturingsmatrix

Verdiepen

Gelijk blijven

Vewlakken

Met behulP v;
Hoe sterk l
Hoe sterk t
Hoe constt
Enzovoort
'Men kan het I
bijvoorbeeld:
In relatie t
In relatie t
In reiatie t
In relatie t
In relatie t
In relatie t
Enzovoorl
Tabel r iaat e'

Tabelt

I
I

Re:

Bewerkings

I Verdiepen
l9o
cetilt<utiiv
I
l9o
Vervlakker
I
l9o
I Totaal
NormaliterI
peut (BA+/B
bod van de
cliönteneen
De emPi
implicaties
mann, zoof
r988a,r988
1993,r994,
r99r;Sachs
& Takens,z

p het niveauvan
rkingsaanbod
die
;teedsvaststeltop
:ringsproces.

Ir);

/r);

wz).
:per gaatdan het

Met behulp van dezematrix kunnenwe nu mmüüdellijk anaiyseren:
Hoesterkhet sturingseffectvan detherapeusp het cliöntprocesis.
Hoesterkcliöntenhet expliciteringsprocemnuit zichzelfverdiepen.
Hoeconstructieftherapeutenhet proces&rr#rrreL
Enzovoort.
bsamenhangmet anderevariabelen,
Men kan het sturingseffect
ook onderzoeken
bijvoorbeeld:
In relatietot dekwaliteit van detherapeut<ffintrelatie.
In relatietot dekwaliteitvanhet b.gtrp rnn& therapeut.
In relatietot dekwaliteit van detherapeutis&einterventies.
In relatietot destoornisdie dec1iöntheeft
In relatietot de ontwikkelingvan het cli€rntpnoces.
In relatietot detherapievorm.
Enzovoort.
Tabelr laat eentypischresultaatvan eenderg@e analysezien.

bewerkingswijze

jde niveau.
rviakkigerisdan
praakr naaruitranderingin BW,

cl
(!
o

s
o
t

.c
o
uo
g

.19
IJ
(u
T'

.=
J

Tabelt
lfdeniveaualsde

.g

in becrc*ingswijze(BW)
Veranderingen
Vervlakken
Bewerkingsaanbod Verdiepen
Geliik
bliiven
r3
Verdiepen
IIO
37
o/o
8,t
25,r
68,8
8
Ge1ijkblijven
T2
77
o/o
8,2
r2,4
79,4
2
Vervlakken
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4
o/o
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Resultatenvan eenprocesanalpc
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van de theraNormaliterziet men dat cliöntenhet verdiepende
bewerkingsaanbod
peut (BA+/BW+)in hogematevolgen,dat zebij eengelijkblijvendbewerkingsaan.=
LJ
bod van de therapeut(BA=/BW+)nauwelijksvan zichzelfuit verdiepen,maardat
'=
cliönteneenvervlakkendaanbod(BA-/BW-)nog sterkeraannemen.
U
n
De empirischestudieswaar ik hier de resultatenvan bespreek,en waar ik de
:=
F
1994;Bullimplicatiesvoor depraktijkuit afleid,zijndevolgendeAtrops& Sachse,
mann, zoo6;Frohburg& Sachse,492; Reicherts& Montini Lirgg, zoo6;Sachse,
r992c,
r988a,r988b,r99oa,r99ob,r99oc,r99od,rygra,r99rb,r99rc,rgg2a,tggzb,
rgg3,1994,1995,rgg7a,rgg7b,zoo6;Sachse
& Maus,1987,
& Atrops,r99t; Sachse
r99r; Sachse
& Rudolph,r99za,rygzb;Sachse
& Neumann,r983,1986,r98l:Sachse
& Takens,
2oo3;Takens,rgg;, 1996,200r.
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en implicaties
Resultaten
Om praktischeredenenzal ik hier niet steedsnaar {s afzonderiijkeonderzoeken
verwijzen,maar alleende algemeneresultatenbesprekenen de implicatiesvoor de
mocht de lezermeeronerde individuelebevindingenwillen
praktijk behandel€n;
originelewerkente raadplegen.
lezen,danzijn hiewoor debetreffende
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inuloedvand.etherapeut
Sturende
leidt eenduidigtot eengeliikluidendresultaat:therapeuten
Al het procesonderzoek
invloedop het expliciteeenzeersterksturende
met
hun
bewerkingsaanbod
oefenen
gelijkeenverdiepend,
uemen
van de cliöntuit. Andersgezeg*clienten
ringsproces
zeer
hoge
van de therapeutin
blijvenden (vooral!)vewlakkendbewerkingsaanbod
mateaan.Daaromwerkendeinterventiesvandetherapeut(diehet bewerkingsaanop decliönr Dit toont tweedingenaan:
ook sterkprocesdirectief
bodoverbrengen)
het
di€ntproces(maarnietop de inhoud
Therapeutenhebbengroteinvloedop
zondie decliönt inbrengt,want detherapeutdoetalleeneenbewerkingsaanbod,
derinhoudeiijkebepaling!).
detherapeutgraagaan,wat betekent
Cliöntennemenhet bewerkingsaanbodvan
dat cliöntensturingwillen hebben.Clientenwetendat zehet procesvan verhelzonderhulp vaneentherapeutkunnendoorlopen,enzijn
deringniet zelfstandig,
'verstoord)voor{door)desturing.
dankbaar(maaraf en toe ook
Dit gebeurtook wanneertherapeutende intentie hebbenoffI noil'directiefte zijn
van de cliönt
(Frohburg& Sachse,1992).Maarwat betrefthet expliciteringsproces
kunnentherapeutennatuurlijk helemaalniet nondirectiefzijn. Dat stemtovereen
met wat Hörmann GW6) zegt de sprekerbeinvloedthet bewustzijnvan de iuisteraar.Dat maakt dat therapeutenzich bewustmoetenzijn van hun invloed op het
benutten.
en dat ze die constntcriy'moeten
cliöntproces,
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sturen
construdi$maarookdestructief
kunnenhetcliöntproces
Therapeuten
het explicitemet hun bewerkingsaanbod
De resultatenlatenziendat therapeuten
zeerconstructiefkunnensteunen en dat moetenze dan ook gericht
ringsproces
invloedop het cli
doen.|ammergenoegkunnentherapeutenook eendestructieve
weerdat clisteeds
Het
blijkt
proces
vewlakken.
het
ze
entproceshebben,wanneer
(vgl.
vaak
opvolgen
vandetherapeutextreem
enteneendergelijkbewerkingsaanbod
Sachse,
rygza)!
hebbendaardoorhelaasniet altijd eenpositieveinvloed.Het is dus
Therapeuten
erg belangrijkdat therapeutenleren herkennenwaar cliöntenzich in het proces
op datmomentzinvolis,enlerenom dezejuist
bevindenenwelk bewerkingsaanbod
te plaatsen.Daaromis het noodzakelijkdat therapeutenoverveel procesexpertise
beschikken.

Cliöntenverhe
In aIlebesPro
zelf gaancliö
citeringsProc
eenconstruc
'cliönt
ook re
explicitering
Wanneer
en als ze dat
aanzienlijki
op eigenini
steedstweedetheraPeu
Datmaa'
aangewezen
tievesturin
ten lerenin
brengt,ma;
door de the
theraPeuta
verheld
schema
cliöntet
dendzi
ben,zo
nogma
cliönte
Verheldeni
De emPir
bePaaide
men'Prot
meestaln
zich avan di
henlc
zich c
exPiic
zich c
ren.
Daarbijt
dethera

ffi

onderzoeken
atiesvoor de
ingen willen

therapeuten
het explicite:pend, gelijkin zeerhoge
rerkingsaandingen aan:
rp de inhoud
;aanbod,zonwat betekent
:svan verhellopen,en ziin
iectief te zijn
van de cliönt
[emt overeen
ran de luiste,vloed op het

nietvanuit zichzelf
Cliöntenverhelderen
In alie besprokenwerken komt steevastook etnander effect naar voren: vanuit zichzelf gaan cliönten de verheldering zo goed ab niet aan, en ze verdiepen het expli
citeringsproces praktisch nooit op eigen initiatief. Ais therapeuten niet frequent
een constructief bewerkingsaanboddoen,däl btiift het expliciteringsprocesvan de
cliönt ook relatief zwak. Maar ongeveer59onan de ciiönten laat dan een echt goed
expliciteringsniveau zienl
Wanneer therapeuten al vroeg in de therapie een goed bewerkingsaanboddoen,
en ais ze dat consequentvolhouden, dan wodt het eigen initiatief van de cliönten
aanzienlijk beter (tot aan de zosteof 3ostesessie).Ze verdiepen dan duidelijk meer
op eigen initiatief. Maar ook dan vindt veröeping van het expliciteringsprocesnog
steedstwee- tot driemaal zo vaak plaats na een overtuigend bewerkingsaanbodvan
de therapeut dan'op basisvan het eigen initiatiefvan de cliönt.
zijnrwrhauerhelderingsprlcesbiizondersterk
Dat maakt het heel duidelijk cliönten
van de therapeut.Zonder construcbewerhngsaanhod.
0p het verdiepende
aangeu)ezen
tieve sturing door de therapeut is er meestalgeen goed expliciteringsproces.CIiönten leren in het therapieproceskennelijk hoe men verhelderingsprocessentot stand
brengt, maar dat doen ze alleen maar via de uitrroering van het bewerkingsaanbod
door de therapeut. En zelfs dan, wanneer ze het aI kunnen, zlin ze nog sterk op de
therapeut aangewezen.Dat stemt overeenmet onze verondersteliing dat:
verhelderingsprocessenmoeilijk en arbeidsintensiefzijn voor cliönten;
schematäen motieven niet gemakkelijk en niet snel te verhelderen zijn;
cliönten ambivaient tegenover de verheldering staan en van tijd tot tijd vermijdend zijn en op grond hiervan voortdurend de steun van de therapeut nodig hebben, zodat het procesop constructievewijze plaats kan vinden. Dat maakt het
nogmaals zeer duidelijk dat therapeutenprocesdirectiefmoeten zijn wanneer ze
cliönten effectiefwillen steunenin het verhelderingsproces.
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het explicite:. ook gericht
ed op het cii
iweer dat cli
rpvolgen(vgl.
ed. Het is dus
Lnhet proces
om dezejuist..
ocesexpertise

m1etenzich in bepaaldestappenvoltrekken
Verheldenngsprocessen
De empirische resultaten laten ook zien dat een inzichtgevend proces zich in een
bepaalde volgorde moet voltrekken; dan verloopt de verheldering zonder problemen. Probeerteen therapeut eenstap over te slaan"dan kunnen ciiönten de therapeut
meestalniet rneer volgen. Therapeutenmoeten er daarom voor zorgen dat cliönten:
zich allereelst op een concleet mededelingenniveaubevinden;
van daaruit het procesinternaliseren en zich bezighouden met wat de situatie in
hen losmaakt;
zich dan met de naar boven gehaaldebeievingen/emotiesbezighoudenen deze
expliciteren;
zich daarnawagen stellen over de premissenvan het schemaen dezeverheideren.
Daarbij moeten therapeuten het cliöntprocesweliswaar sturen, maar niet forceren:
de therapeut moet een bewerkingsaanboddoen en de cliönt vewolgens de tijd laten
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ligt nia valledigvast
Het cliöntproces
Hetsturingseffectvandetherapeutisdoorgaans$ootcliöntennemenalnaar
BAsvan de thera* a. therapiefase+ogo"h-*ande-verdiepende
gelanga. **J
BAs
dat cliänten een groot deelvan de
peut aaL Toch *ora, daarmeeook duidetiik
op het
therapeutwelissraareen grote invloed
niet aanneme,, Dat betekent dat de
moeten
vartlegt Tberapeutenzouden attiid
c}iöntprocesheeft, maal öt zekerniet
nooit
gebeurt'
p'*io intern bii decliönt
beseffendat wat er oPeenbepaald'moment
kunnen
sruurb"l it' Cliänten
gü:?ryög
helemaalte voorspellenvalt, .r, ir, f..r,
emoenverdrietigworderuzekunnen andere
onvoorzienop triesteinhoudenstoien
op andere
z€ associÖren
plotselingbeginnentevemrifder!
ties oproep.rr,r. t*en
te werproblemen
htbbttt geenzin om aan
inhouden;zeveranderenvan them-a;"
ken,enzovoorL
processen
expertisebeschikkenom aI deze
Eentherapeutmoet over voldoende
ook in
zou
op te reageren'Een therapeut
te kunnen herkennenen er constructief
kan de
Daarmee
intewentiesgerichtin te zetten.
staatmoetenziln om constnrctieve
controle'
sturen'maarhiiheeft dit niet onder
therapeuthet proceszeerconstructief
om te denkendat het
mogeneentherapeutniet verleiden
sterkesturingseffecten
Dit zo moet
voorspelbaarof controleerbaaris'
procesa.ter*i;stisch te plannen,
houden'is zekerniethetgeval'
men zich alstherapeutaltiid voor ogen
therapeut<Ii.intrelatie
goede
voaralgroutbiieen
Hetsturingseffectß
-^^^- :.
in, en raten zich
expriciteringsprocessen
*.r"ai.p.
dan
aneen
zich
laten
cliönten
een vertroude therapeutsturen,wanneerer
van daaruit enkel constructiefdoor
bestaat'
wensvolletherapeut-cliöntrelatie
opbouw van de relatie door de therapeut
Dit laat zien dat een therapeutische
noodzakelijkevoorwaardevoor een
zoo6)eenwezenlijke,en waarschildijk
(Sachse,
constructiefexpliciteringsprocesis.DitverbandwerktechtertlMeekantenop.The.
een goede
op te bouwen'scheppendaarmee
rapeutendie een goederelatie weten
die al
therapeuten
r.g.tiikertijd bou*en
voorwaardevoor verhelderir,grpro..rrä.
vroeg,voorzichtigenstringentstimulerentotverhelderingsprocessen'daarmeeook
van
Maarhet is wei duiderijk dat het opbouwen
eengoederetatie-metde criönt op.
eenconoproept de therapeutmoet binnen
eenrelatie alleende verheld.ri,,i niet
sturen'
structieverelatieook nog constructief
haeb etedestunng
Hoebeterdetherap eutde cli€ntbegnipt"
-r
de criönt,de
, op dewezenliJkebedoelingvan
wanneer eentherapeutzich gää'ri.t
bewerkingsdeinhoud endaareenconstructief
cliönt goedbegriipt,goedaoorgrrt op
Begrijptde
optimaar.
therapeut
van de
aanbodaanverbindt,danis hei sturingseffect

theraPeutde cl
volgende cliön
rapeutde cliön
volgenhet beu
Er is dus ee
van de cliönt o
den in eeD $0t
invloed oP het
daarentegenic

HetswingsSc
In delooPvar
sessiehet bel
de z5stesessi'
de verbeterin
cliöntenvan t
wagen zezicl
te doorloPen
theraPiemee
Kwaliteitvan
Het btiikt d;
invloedoPb
Interventies
neer:
zekort zi
zepregn
zeeenvo
zePerkt
Datbeteker
dat alse
toe te P;
dat als e
passen'
TheraPeutt
ren, niet te
gebruikea
meerdere:
Watde cli1
Natuurliil
vanafhet
dscheintt

int al diep,danmoetde
ingsaanbod)
en verdiefwisselen,om decliönt

iönten nemen al naar
:ndeBAsvan detheragroot deelvan de BAs
n gote invloedop het
zoudenaltiid moeten
le cliöntgebeurt,
nooit
ar is.Cliöntenkunnen
ekunnenandereemo: associören
op andere
nn problemente werom al dezeprocessen
therapeutzou ook in
etten"Daarmeekande
it niet ondercontrole.
r orn te denkendathet
:rbaaris. Dit, zo moet
:t geval.

ssenin, en laten zich
nneerer eenvertrouie door de therapeut
voorwaarde
voor een
rweekantenop.Then daarmeeeengoede
:n therapeutendie al
lcessen,daarmeeook
rt het opbouwenvan
loet binnenebncon-

ling van decliönt,de
structiefbewerkingsoptimaal.Begrijptde

therapeutde cliönt mindergoed,danbelemmertdit het sturingseffect.
In dat geval
volgende cliöntenhet bewerkingsaanbod
van & therapeutminder.Begrijptdetherapeutde cliöntverkeerd,dangaathet sturingdect praktischverloren;decliönten
volgenhet bewerkingsaanbod
van detherapewdanzo goedalshelemaainiet meer.
Er is dus eenverbandtussenbegrijpenen snring. Om het expliciteringsproces
van decliönt op gangte brengen,moeteentkapeut zijn bewerkingsaanbod
inbedden in eengoedbegripvan de cliönt.Eengod b.grp alleenoefentmaarweinig
invloedop het procesuit. Eengoedesturingbinnenhet kadervan eengoedbegripis
daarentegen
ideaai.
Hetsturingsefect
neemtin deloopuandetherapie
tr
In de loop van de therapieneemthet sturhgsetrecttoe.Cliöntennemenin de r5de
sessiehet bewerkingsaanbod
van de therapeutmeeraan dan in de derdesessie,
in
de z5stesessiebeterdanin de r 5desessie.
Dit effectis uiteraardterugte voerenop
de verbeteringvan de therapeut-cliöntrelatieMen moet echterook aannemendat
cliöntenvan de therapeutlerenhoeverhelderingsprocessen
werken.Zeierenwelke
wagenze zichzelfmoetenstellenen wat zemoetendoenom processen
constructief
te doorlopen.Dat stemtookovereenmet debevindingdat cliöntenin deloopvande
therapiemeerop eigeninitiatief gaanverdiepen-
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Kw aliteitvan deinterventie
Het blijkt dat ook de kwaliteit van de therapeutische
interventieeen significante
invloedop het sturingseffect
heeft.
Interventiesvan de therapeuthebbenvoornameliikeen sterk sturingseffect,
wanneer:
zekort zijn (< 6 woorden);
zepregnantzijn,en sneien makkelijkdoordecliöntbegrepenkunnenworden;
zeeenvoudigzijn,en eenvoudige
grammaticale
constructies
bevatten;
zeperkeermaareenenkele
aanwijzingaandecliöntbevatten.
Datbetekent:
datalser maarweinigvoornodigis om deintewentieste begrijpenen op zichzelf
toete passen,
decliöntdit metgrotewaarschijnlijkheid
zaldoen;
dat alser veelvoornodigis om deinterventies
te begrijpenen op zichzelftoete
passen,
desturingwordtbelemmerd.
Therapeuten
zoudendaaromniet te veelmoetenpraten,gerichten kort moetensturen,niet te gecompliceerd
spreken(therapieis geentaalles),geenweemdewoorden
gebruiken,geenimplicieteaanwijzingen
geven,geeneufemismengebruikenenniet
meerdereaanwijzingentegeiifkertijdgeven.
Watdecliöntvanafhetbeginmeeneemt
is vanwezenlijkbelang
Natuurlijkhebbencliöntenzelfookgroteinvloedop het sturingseffect.
Wat decliönt
vanafhetbeginmeeneemt
in het procesbepaaltin hogematehoedezeop therapeutischeinterventieszalreageren.
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cliöntenmet angststoornissen
reageren
rneesalheelgoedop het bewerkingsaanbod van de therapeutze nemendat zeervaak
aan-cliönten met persoonlijkheidsstoornissen
nemenaanhet beginvan detherapiehet bewerkingsaanbod
van detherapeutechterveelminderaan.Zereageren
vmral terughoudendop eenverdiepend
bewerkingsaanbod
van de therapeut.cliönten met psychosomatische
stoornissen
reagerenaanhet beginvan de therapiezelfsbijna
helemaalniet op eenverdiepend
bewerkingsaanbod
van de therapeut.wat sturingbetreftnegerenze
de therapeut
nagenoeg
compieet.
volhardende therapeutengedurende
velesessies
(s-r: sessies)
consequentin hun
sturing,dan verbeterthet niveauzich tot de z5ste
sessiesterk.De cliöntennemen
danhet bewerkingsaanbod
van detherapeutduidelijkbeteraanen cliöntprocessen
wordenbeduidendconstructiever.
Dit gebeurtechteralleenwanneerde therapeut
verderook:
steedsweereenverdiependbewerkingsaanbd
doet,zelfswanneercliöntendeze
niet op zichzelftoepassen,
a\smarkerom cli€ntente tonen wat belangrijkis
en
wat zemoetendoen;
zijn interventies
becommentarieert,
uitlegten'educatief'gebruikt
om de ciiönt
daarmeeuit te leggenwaarominternaliseiingen
zo beiangrijkzijn, wat die opleveren,enzovoort.
De therapeutmoet daarbijgeduldigzijn en gedurende
rangetijd interventiesdoen
zonderdatdie schijnbaarietsopleveren.
Dantredendeeffecienl.rrgr.r* op enworden gaandeweg
sterker.wij noemendat het'verdektcumuiatiev,e
effect,.Blijkbaar
verandertde houdingvan de cliönt geleidelijlq
zonderdat het resultaatmeteenher_
kenbaaris.
Zijn therapeuten
echternietstraigftldoenzegeenmoeiteom verdieping
te zoe_
ken'benoemen
zegeenmarker,dan
zaide houdiig van de cliöntzich niet wijzigen
tot aanhet eindevandetherapie.
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uit dehierbesproken
resultaten
vanhetprocesonderzoek
kunnenenigeimplicaties
voor depraktijk wordenafgeleid.
r Therapeuten
zoudenhun ciiöntenzeergoedempathischmoeten
begrijpenen
eencliöntmodelontwikkelen.Dit modeizouniet
alleenderelevanteen dedoor
de cliönt gethematiseerde
inhoudenin kaar[moetenbrengen,maarterwijl de
cliöntsteedsaande inhoudelijkeaspecten
werkt- ook moetenaangeven
weike
volgende
stappenin hetexpliciteringsproces
hijzou kunnenzettenen hoehijdie
kanbereiken.
z Therapeuten
hebbengrotetherapeutische
expertise
nodig;zemoeteninformatie
van de cliöntsnelen effectiefkunnenverwerken.
Gerich-te
trainingenzijn daarvooreenvereiste.
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Therapeutenzoudeneengoedetherapeat-clirntrelatie
moetencreörenaisvoorwaardevoor eengoedverhelderingsproceg
Therapeutenzoudenhet verhelderingspmffivan de cliönt zeergerichten sterk
procesdirectief
moetensturen.Want alleendaardoor
lerencliöntengoedeexpliciteringsprocessen
tot standte brengenTtrr,ryeutenzoudendaartoehun rol als
procesexpert
moetenaannemen.
Therapeu,tmkunnen
niet non-directiefzijn,en
zezoudendat ook helemaalniet moetenpmberen.Althans,niet wanneerzehet
verhelderingsproces
van deciiöntbeiangriikrinden.
Therapeutenzouden de cliöntprocessenronstructief moeten sturen, wat
wederomeen grote expertiseveronderstelttherapeutenmoeten de verhelderingsprocessen
kennenen goedkunnenstur€nTherapeutenmoetenin hun sturingsproces
*aight en geduldigzijn. Verheideringsprocessen
wagentijd, zemoetenstapsgerriis
verlopen,en therapeutenmoeten dietelkensweerstimulerenzonderte forceren.Therapeuten
moetendecliönt
met hun bewerkingsaanbod
proces
naarhet
terugbrengen.
steedsweer
Therapeutenzoudenzich eenvoorstellingnoeten makenvan de doelendie ze
en zemoetendit doelookblijnastreven(bijvoorbeeldschemaverhelderingetc.)
venvolgen.Het zouhen ookduidelijkmoetenziindat dewegdaarnaartoenooit
lineair verloopt,noch werkelijkte plannenvalt Die loopt via omwegen,pogingen,problemen,enzovooft,en de therapeutzou op al dezeaspectenvoorbereid
moetenzijn - wat alweereenhogemateYanexpertiseverondelsteit.
8 Therapeutenzoudenniet alleenempathischmoetenbegriipeamaarook empazoudenhun interventieszodanigmoetendoendat cii
thischmoetensprekenZe
entenze gemakkelijken moeitelooskunnenbegrijpen:kort, pregnant,begrijpelijk en met heldereopdrachten.
moetenzijn datcliöntenmet zeerverschilzoud.en
er op voorbereid
9 Therapeuten
detherapiebinnenkomen,en dat al dezecliönteneenverlendestartkenmerken
matevan hulp nodighebben.Therapeuten
schillendetype en eenverschiilende
omdatniet allecliöntenhetzeifde
kunnenniet alleciiöntenhetzelfdebehandelen,
en
zijn.Maarjuist het individueleingaanop cliönten,het zich flexibelaanpassen
van
CCT.
aspecten
centrale
mii
de
volgens
zijn
het gerichtsteunenvandecliönten

.g

CL
fil
o

s
o
s

(,

c,
OD
c
.g
U
o
T'

.g
..Y

o
o
N
o
T'
tr
o
UI
(u
I

I
Ä
r5
a)
ol
N

,ä
(E
_.9
.c

a-

-

v

:
'i

-

ten begrijpen en
vante en de door
naar - terwijl de
aangevenwelke
ten en hoe hij die

Correspondentieadres
info@ipp-bochum.de

oeten informatie
ringen zijn daar-

4r-59).Köln:GWG-Verlag.
Stuttgart:
(rggs).Gespröchspsychotherapie.
E.-M.,Eckert,
Biermann-Ratjen,
J.,& Schwartz,H.-J.
Kohlhammer.
In: R.Sachse&P.
in derPsychotherapie.
Klärungsprozessen
F. (zoo6).DieBedeutungvon
Bullmann,
Pabst'
(pp.l9r-zo5).Lengerich:
Psychotheropie
K!örungsorientierter
(Hrsg.),PerspektiveÄ
Schlebusch

-g

:=
F

Literatuur

Klientendie KlärungeigenerMotive?
psychosomatische
R. (r99+).Vermeiden
Atrops,A.,& Sachse,
R'
F. Petermann,
ln: M. Behr,U. Esser,
mit HilfedesFocusing.
Untersuchung
Eineempirische
(ppund Psychotherapie
Psychologie
Personenzentrierte
Sachse& R.Tausch(Hrsg.),Jahrbuchftir

,.

.,,*

!,;rt:;::,.i:.!.,:r.i..:ü,.!,-

*q@flq!illm*#rytr"r1.-.

ru
v,
s
u
o
vl
(u
tr
(!

e

t5

N
N

"ä
o

-

>..

-c

' IJ
i
oo

:=
U
'i

u

:=
F

Frohburg, 1.,& Sachse, R. 0g9z). Steuerungseffeke im \&rlauf der psychotherapie
oder: Wann
arbeiten Klienten am intensivsten an der Klärung eigerer Motivel In: R. Sacirse,
G. Lietaer&
W'B' Stiles (Hrsg-): Neuc Handlungskonzepteder Klicdtavcntricrtcn Psychotherapie
(pp. 95-rog).
Heidelberg:Asanger.
Gendlin, E.T.(r962)' ExperiencingandthecreationofmuniryNevyorkThe
FreepressofGlencoe.
Gendlin, E.T.(rg6+)' A theory of personality change. ln: p- nordref &
D. Byrne (Eds.), personality
change {pp. roz-r48}. New york Wiley.
Gendlin, E.T.(r97o). A theory of personalitychange.In: Y-T.Hart & T.M. Tomlinson
(Eds.),Neuz
diredions in client-ccnteredthemvy (pp. rz9-r3). goston: Houghton Miffiin.
Greenberg,L.S. (r984)- Taskanalysis:The generalapproach-tn: LN- Rice
& L.S.Greenberg(Eds.),
Patterns of change. Intcnsiw onafosisof psychotherapy prcrrc
{pp. rz4-r4g). New york: Guilford
Press.
G reenberg, L.5. (zoo5). EmotionsfokussierteTherapie.fi bingen: DGw.
Hörman n, H. (r 976). Meinen und Ve*ehen. Frankfurf Surkamp.
Reicherts,M., & Montini Lirgg, P. (zoo5). Effehe vertiefender interventionen
beim Erstkontakt. ln:
R' Sachse& P. Schlebusch (Hrsg.l, PenpelaivenKörungniefüertcr psychotherapie
(pp.zo7-zz7).
Lengerich:Pabst.
Rogers,c.R. (1942). coun*lingand psychotherapy.goston: Houghton Miffiin.
Rogers,c.R. (r95r). client-cenkred psychotherapy.
Boston: Houghton Miffiin.
Rogers,C.R. (r959). A theory of therapy,personality,and interpersonalrelationships
as developedin
the client-centeredframework. ln: S. Koch (Ed.), ßplrology: Astudy of
a scienc,e,3,
rg4-256. New
York Mc Graw'Hill. DL Übers.
0gsz). Eine Theoricder Psvchotherapii,
der penailichkeit und der
zwischenmenschlichenBeziehungen KöIn: GwG-VerlagRogers,C.R. (r96r). On Becomingapenon. Boston:Houghton Miffiin.
Sachse, R. (r98sa). From attitude to oction: on the neccssityaf an aaion-oriented
approach in clientcenteredtherapy. Berichte aus der Arbeitseinheit Kfinische Psychologie,rakuliat
für psychologie,
Ruhr-UniversitätBochum, 54.
Sachse,R. (r98sb). Steuerungdes Explizierungsprozesses
von Klientendurch zentrale
Bearbeitungsangebotedes Therapeuten. In: W. Schönpflug (Hrsg.), Bericht
t:ier den 36.Kongress
der Deutschen Gesellschaftf)r kychotogie in Berlin, gd. r. Gättingen: Hogrefe.
Sachse,R' (r99oa)- Acting purposefullyin client<enteredtherapy.ln: p.J.D.
Drenth, f .A. Sergeant&
R.-J.Takens (Eds.), Europeanpenpectivesin psychologyr (pp- 65-go). New york:
wiley.
Sachse,R. (r99ob). Concreteinterventionsare crucial:The influenceof
therapist,sprocessingproposalson the client's intra-personalexploration.In: G. Lietaer, Rombauts
& R. van Balen
J.
(Eds'), Client-centcredand experientialpsychotherapyin the ninetie.s(pp. 295-3o8).
Leuven: University
Press.
Sachse,R. (l99oc). Schwierigkeitenim Explizierungsprozeß
psychosomatischerKlienten:
Zur Bedeutung von Verstehen und Prozeßdirehivität. Zeitschriftfi)r Klinische psychologie,
Psychop ath oIogie u n d psychot h erap i e, j g, .rg t - zo5.
Sachse,R. (r99od). The influenceof therapists'processingproposalson the
explicationprocessof the
cfient. Penon-CenkredReview,5,321-344.
Sachse,R. (r99ra)' Gesprächspsychotherapie
als ,,affehivePsychotherapie',:
Bericht über ein
gl,3o./;'. Teil z in GwG-zeitschrtf g4,32_4c'.
.Forschungsprojekt.Teil r in GwG-zeitschift
Sachse,R. (r99rb). SpezifischeWirkfaktorenin der Klientenzentriertenpsychotherapie:
Zur Bedeutung
von Bearbeitungsangebotenund Inhaltsbezügen.Verttahenstherapie
praxis, zj,
und psychoioziale
r57-171.
Sachse,R. (r99rc). ZielorientiertesHandeln in der Gesprächspsychotherapie:
Steuerungdes
Explizierungsprozesses
von Klientendurch zentraleBearbeiiungsangebote
des Therapeuten.ln: D.
(Hrsg.), TherapeutischeEntscheidungen(pp.g9-ro6). Göttingen: Hogrefe.
_ .Schulte
Sachse, R. (r99za). Zielorientiene cesprüchspsychotherapii- Einegrundtigende
ieukonzeption.
Göttingen: Hogrefe.
Sachse,.R. (r99zb). DifferentialEffectsof ProcessingProposalsand
Content Referenceson the
Explication Process of Clients with Different Starting Conditions. psychotherapy
Research,
4,235-251.

SachseR
, . (t9
notwendig
Klinische F
S a c h s e ,R . ( r 9
Psychothet
S a c h s e ,R . ( t 9
psychosor
Psycholo$,
SachseR
, . (r9
'schwierige

r
*'

{

{,
it'

SachseR
, . (r9
Cliöntgeric
SachseR
, . (t9
Störunger
Beratung
S a c h s e ,R . ( r 9
Greenberg
New York:
S a c h s e ,R . ( t 9
der Theral
Zielorienti
Psychothet
Sachse,R. (zc
Sachse,R. (zc
Cöttingen
S a c h s e ,R . ,&
Emotioner
kychoson
S a c h s e ,R . ,&
Explizieru
Personenzr
S a c h s e ,R . ,&
Kohlhamr
S a c h s e ,R . ,&
Probleme.
SachseR
, . ,&
Selbstexpl
f)r Persont
SachseR
, . ,&
Prozy'krfa
Psycholog
Sachse,R., &
empirisch
Behr,U. E
Psycholog
SachseR
, . ,&
fir Kliniscl
S a c h s e ,R . ,&
T a k e n s J, . R .{ r
gesprek*h
Tijdstroor
T a k e n s J, . R .( t
4o. Kongr
T a k e n s J, . R .( :

'ie oder: Wann
se, G. Lietaer&
rapie (pp.95-ro8).
Pressof Glencoe.
ds.), Penonality

*,

$
*.

sachse'R' (r99zc)'Zielorientiertes
Handelnin derGrylärüspnychotherapie:
Zum

$
$.

sachse'R' (rggl)'Theeffectsor-iniu*.ntion
phrasirry:dür:pist-clientcommunication.
research,
j, z6o-277.
^ .psychotherapy
sachse'R' 099a). Veranderungrprirurr"
im Verlaufl$aaoentrierter Behandlung
psychosomatischer
Patienten'ln: K' P:wlik (Hrsg),
derDeutschen
ig-xntgress
Psychologie
Gesettschafifir
(pp' 6or-5oe)'Hamburg:Psychologii#mut
I der universitätHamburg.

a

ä
Si

A
n (Eds.), Ner
ireenberg (Eds.),
r York:Guilford

I Erstkontakt.In:
rpie (pp. zo7-zz7).

; as developedin
3, r84-255. New
ilichkeit und der

ti

s

{

-

ä#:;:'ffiW;iJffi:euten

tatsächrichen

und
aurdi"
Eryb;s,prozesse
beiKrienten
. zeitschriftf;r

'-^'l::;:::äitri,;,::':,f:;X:tif:i*f#L*,",",,i,",,6,,iivenrheraiie
mi,

t*;;;:r:',t:l;'";:';:W::Uf;-.0ä

o'i pqrhosornatische
sroornissen
. riidschrifi
voor
sachse'
n' 0sszu")t-lietorieniiertJtäJpra.t',rpsychotheregicbei
Kfienten
mitpsychosomatischen
tiiliXii;1,';j-io.;*""'epte
undl.g"uniriu. Cr&"*notherapie
unTb"oo,"nzentrierte
sachse'
R'0ggsa)'Goal-oriented
pqrchotrrerapyof
client-centered
psychosomatic
Disorders.
ln:L.
& G. Lietaer
(Eds.),
Ho,d;o*-iq*i"ntiat psychotherapy
(pp.zgs-tzt).
fi:Tl,:il:i;#::::"
sachse'
R'(r998b)'
spezifische
wirkweisen
unterschiedircrerTherapieformen:
EinVergleich
derTherapieprozesse
in Heuristischer
pgrchcenalyse,
Therapie,
verhaltenstherapie
und
e rapie.
zeitvhnfip- nninn, e,y,üorog;,'i,y,r,iot,i"
1i:r:;i;::;;'
,,a
:;'lu'.::fs.nsr.hott

.9

CL
(!

o

-s
o
s(,
(u
u0
s
.p
u
o
T'

.s
.:o
o

sach se, R' (zoo3) . K arungsiri
enti erte psyc,h
otherapre. Göttingen: H ogrefe.

oach in clienttr Psychologie,
rle
den j6. Kongress
-4. Sergeant&
iley.
.ocessingR. van Balen
-euven:University
ten:
olagie,
>n process ofthe

c

sachse'
R''& Atrops'
A' (r99r)'schwierigkeiten
psychosomatischer
Krienten
beiderKrärung
eigener

o
1J
c
o
o
o
I
o
o.

.lt:ö:iti[:l:1W"::,;:;::;;l:l;tf

r7

t":'.llrtfft:';f:;":;"'*he

kvciotherapie
Leicn,wrÄ cntzaidtich",Darmerkrankunsen.

L

;erapeu,ischeArbeit*vcho,ieripie,

sachse'R" & Maus,c.
-(r9s7).ri"äräa-ihruni;"i[r-e;aöeiarngsangebote
Expfizierungsprozeß
von Klientenin der Klientenzent,tn psychotheauf den
rapie.
zeitschrifif)r
Pen onenzent rieft e-ps.y
chop ele und psy
chotherapi;,- ;, ; S:,ä.
ttt?at"";,L*#:us'
c' (i99r) ."ziao,i"rirrtes Handern
in dcrGaprächspsychotherapie.
Stuttgart:
:"Hrt*.äI.;;:,.[,lt;]
Sachse,
R.,& Neun

N
N

.9

Prozeßmodertzum
Focusing
unterBerücksichtigung
spe.zifischer

qJ
-q

o

ze,sch
rft
.-iln*l:*fiil:ilyi;an*ä1';ff::,;;r'üiru:,:;l.
>.

SachseR
, . ,& N e u m

a.,t

.U
C

3:;:#*:;;ü::'i;Y;"1?"?;'7'ifiii'*"!i":':l*;::m::!"{!""'#!':ii'i:'y
{J

ber ein
2-40.
: Zur Bedeutung
ale Praxis, zj,
rg des
\
:rapeuten.ln: D.
tption.
on the
arch, 4,235-251.

sachse'R''& Rudolph,R' (r99za).
Gesprächspsychotherapie
mit psychosomatischen
empirische
KlientenlEine
untersuchung
,rid.,, dasis-ae,
it,"or'u aJ,
selbstaufmerk-samkeit.
Eehr'u' Esser'F' PetermJnn,
rn: M.
pr.ir"r&
"ij"h,uun
w'rt,|'
n. rauschtrrrg.t, Jahrbuch
für personenzentrierte
Psychologie
und
AS-A+1.
I
Köln:Crnt-v"rf.g.
tpi.
fslch.otherapie
sachse'R" & Rudolph,.
R..(r99zbj.
siüii"rr,.n.rft_";(', b";ry.horo-.tischen patienten.
zeitschrifi
f;)r KlinischeesvchologiTery"i"püri"gt, und prychotherapie,
sachse'R" & Takens:r
4o,t46_t64.
[i;;;;*zesse
('*rl
in derpsvciotherapie.Göttingen:
Takens'
Hogrefe.
J'R'(lggs)' Eenllwiize*n 1u")*."r["n.In:
G. Lietaei& M. van Kalmthout,
praktijkboek
Psvchopathotigie'en
experientiete
procesbe,wrdering
(pp.e3.ro6). utrecht: De
f;!::::::'ie;
Takens'J'R'(r996)'Anwendung
derBeafueitungsskalen:
Einzelne
empiischeBefunde.Vortrag
auf dem
4o. Kongreß
der Deutschen
Gesellsch ä, pry.rrJ"g*'üän.r,"n.
Takens'J'R'(zoor)' Eenvreemde
"ft
nabi1.teuven:
swets& Zeittinger.

r{J

'r
r

::-

F

-

*
::
:i

Truax,c'B. (t963).Effectiveingredientsin psychotherapp
An approachto unrevealing
the patienttherapist-interaction.JoumaI of Cou nse
Iing psyctnW, o, zSä-263.
Truax,C.B. (t966a). Depthof intrapenonalexploration
a rywW*pp
Comparisons
between
schizophrenic
casesand counselling
cases
and bewr ,*ti*fi
unsuccessful
psychotherapeutic
outcomes.Mimeo-Manuscript.
Truax,C.B.(t966b).Reinforcement
and non-reinforceme*t
in Rogerianpsychothera
py.Joumal
- -rr-\
of
Abnormalpsychology,
Tl, t-9.
Truax,C.B.(r966a).Theevolvingunderstanding
ofcounsellingand psychotherapy
andthe usäof
trained practicalcounsellorsor therapist.Amsteridam
. fupcr readat the tnteinationolcongress
of
Applied Psychology.
Truax,c.B. (t968b).Therapistinterpersonal
reinforcernent
of clientself-exploration
andtherapeutic
outcome in group' psychotherapy.JournoI of cnu mctiry kyrhotogy,1 2',-231.
s

'Klär
cliön
Het n
Miep

Samen
In dir
KIän
Saclt
alsir,
basis
6pelt
binnt
bescl

o
o
u
(l
vl
o
t
(!

t

It
s

Trefwot
regulatie

GI

'Ä
(g

4)

lnleidir

{.J

{J

,tr
i9

ü
-

cH

u
n

ro

:=
F

Kläirung
nog wej
Iands v;
Daaron
Ondanl
geri*tl
met der
Lhiryes

*

*

$i*p
däH
?f'r2
Hgn
h{rf,
TSir

