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 Introductie 

1 William James (What pragmatism means – 1907) 

- een instrumentele opvatting van de waarheid 

o zowel in psychologische theorieën als vooral in de klinische praktijk moeten modellen en 

theorieën waar zijn in de zin dat “waar is wat ons verder helpt!” 

o onze psychologische theorieën beschrijven niet de bedoelingen of gedachten van God 

- de mens eigent zich theorieën, pogingen om een benadering van de werkelijkheid in woorden/taal te 

gieten, toe  verantwoordelijkheid! 

2 Diversiteit en wederzijds respect 

- geen van de verschillende modellen binnen de psychologie en psychotherapie zijn WAAR in de absolute 

zin 

- het menselijke domein is zo complex dat het niet vreemd is dat er verschillende soorten benaderingen 

zijn ontstaan (Annie Mattheeuws) 

- i.p.v. integratie (waarbij men toch probeert een absolute waardheid te grijpen), lijkt het wijzer deze 

diversiteit in wederzijds respect te laten bestaan  
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 De interpersoonlijke benadering van Harry Stack Sullivan 

1 Biografie en achtergrondinfo 

- ervaring in psychiatrische ziekenhuizen 

o observeren van en werken met pte met diagnose SF 

 interesse in hoe mensen elkaar begrijpen (making sense)  observeren van ‘interacties 

in een sociaal veld’ 

 ontdekte dat taal eerder een middel was om zich te verdedigen dan om te 

communiceren (lees: iets meedelen)  

• mensen op afstand houden en ervoor zorgen dat hun zelfwaardering niet 

daalde 

 ontdekte dat bij het ervaren van anxiety ze zich terugtrekken uit die contacten door 

• ‘physical distancing’ 

• gedachten voor zichzelf houden 

• zo spreken dat toehoorders verveeld reageren, geïrriteerd raken of 

verbijsterd, waardoor ze hen ‘gek’ noemen 

 gebeurt niet bewust, maar is wel erg effectief 

o werken met mensen met een dwangmatige problematiek 

 dwangmatig gebruik van taal is meer conventioneel en sociaal acceptabel, maar kan 

ook opgevat worden als een verdediging tegen een afname van zelfwaardering 

gepaard met anxiety 

 conclusies 

• anxiety is een algemene ervaring 

• vindt zijn oorsprong in interpersoonlijke relaties 

• defensieve patronen (VA) worden ontwikkeld als antwoord op anxiety 

• in extreme gevallen noemen we dit psychiatrische symptomen 

• psychiatrische pte zijn niet essentieel ≠ van andere mensen 

- belang  

o formuleerde voor het eerst ideeën en ontwikkelde klinische praktijken die visionair waren 

 komen bij anderen terug onder een andere vorm, in een andere formulering 

o inspiratiebron voor de systeemtherapie volgens Alan Carr 

o zou grote invloed gehad hebben op generaties Amerikaanse psychiaters 

- zette zich af tegen de PA 

o maar behield veel van het analytische denken (was de achtergrond voor zijn denkbewegingen) 

o sommige van zijn concepten zijn herinterpretaties 

o aandacht verschoof van binnenkant (interpreteren van onbewuste fenomenen)  buitenkant 

(interpreteren van waarneembare fenomenen) 

 komt terug bij de onderzoekers van het Mental Research Institute 

2 Opvattingen over interpersoonlijke relaties 

- Sullivan’s benadering van de psychiatrie berust op het bestuderen van karakteristieken van onmiddellijk 

observeerbare karaktertrekken binnen het geheel van interpersoonlijke relaties door 

o gesprek 

o beoordeling van de relatie cliënt – therapeut 

o gesprekken met derden waarmee de cliënt een nauwe band heeft 

psychè bestuderen, waarover speculaties gedaan kunnen worden, die (toevallig) juist kunnen zijn, maar niet 

verifieerbaar zijn (bv. Ich, Es of Über-Ich)  
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2.1 Geen houvast voor de therapeut 

- Sullivan staat zeer kritisch tegenover therapeuten die verklaringsmodellen hanteren, die hen een houvast 

bieden en in het gelijk stellen wanneer er iets fout loopt met de cliënt. Zijn model wil deze houvast niet 

bieden. Hij benadrukt dat twee cliënten nooit gelijk zijn. 

- De therapeut dient te beseffen dat de informatie over een cliënt steeds tot op zekere hoogte vervormd 

is, omdat dit berust op de onvolmaakte waarneming van de therapeut. 

- Omdat Sullivan geen uitgedokterd systeem heeft om de psychè te beschrijven en te verklaren, en elke 

cliënt verschillend is, moet de therapeut terugvallen op de dialoog met de cliënt, waarvan de richting 

onvoorspelbaar is.  

2.2 Een gecontextualiseerde opvatting van ontwikkeling van de PH 

definitie persoonlijkheid: de voor hem of haar karakteristieke manier waarop een mens omgaat met andere 

mensen binnen zijn of haar interpersoonlijke relaties 

 wordt gevormd door de interpersoonlijke relaties die een persoon heeft, in het bijzonder met de 

mensen die hem/haar zeer nabij zijn, heel zijn/haar leven lang 

 

- geen onbewuste intrapsychische factoren 

- levenslange ontwikkeling, kinderjaren wel doorslaggevend 

- beïnvloed door concrete omstandigheden 

- effecten van samenleving en cultuur 

3 Belangrijke concepten 

3.1 Angst (= anxiety) 

- definitie 

o alle grondvormen van emotioneel lijden (bezorgdheid, schaamte, schuld, vrees, gevoelens van 

waardeloosheid, afschuw, …) 

o altijd interpersoonlijk van oorsprong 

o een waarschuwingssignaal; het signaleert dat er interpersoonlijk iets mis loopt 

o treedt op wanneer iemands gevoel van eigenwaarde en vermogen om problemen aan te 

kunnen bedreigd wordt 

- gradatie erger: paniek = het gevoel dat de persoon zijn persoonlijke omgeving niet meer aankan of 

vreest uitgestoten of uitgesloten te worden 

- vicieuze cirkel: 

o wordt veroorzaakt door dingen die verkeerd gaan of gegaan zijn in iemands interpersoonlijke 

leven  

o zorgt ervoor dat men minder in staat is deze problemen aan te pakken omdat angst het 

vermogen vermindert om waar te nemen wat er gebeurt in de relaties met andere mensen 

 doel van psychotherapie: de angst verminderen om bewustzijn te verhogen 

3.2 Veiligheid 

Definitie 

- een toestand van ontspannen welbehagen  

- tijdens de welke een individu niet gekweld wordt door zorgen, twijfel aan zichzelf, schuld, het gevoel te 

kort geschoten te zijn of een andere vorm van emotioneel onbehagen 

 Emotionele rust, zelfvertrouwen, optimisme en welbevinden 

Iedereen is (vaak onbewust) altijd bezig met zijn interpersoonlijke relaties zo te regelen dat hij/zij zich veilig 

voelt. 

Veiligheidsactiviteit (VA) = interpersoonlijke handeling of houding om angst kwijt te geraken en emotioneel rustig 

te worden, vaak onbewust 
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- Zowel gezonde als ongezonde VA’en bereiken hun doel 

o Maar ongezonde VA’en komen vaak met een prijskaartje 

 brengt een heel scala van interpersoonlijke afwijkingen, emotioneel onbehagen en 

onaangepast gedrag teweeg 

 die kenmerkend zijn voor psychiatrische symptomen en ziekten 

- Belangrijkste VA’en 

o Sublimatie 

 de persoon reageert onaangename gevoelens af en brengt ze tot uitdrukking op een 

interpersoonlijk aanvaardbare manier 

 vaak sociaal en economisch gezien opbouwend 

bv. vijandigheid kan gesublimeerd worden in agressieve sporten 

o Het alsof proces 

 Iemand gedraagt zich ‘alsof’ hij/zij iemand anders is in een interpersoonlijke situatie 

 Deze rol past de persoon niet, mar zorgt ervoor een anderszins pijnlijke 

interpersoonlijke situatie mogelijk en zelfs aangenaam is 

3.3 Het zelf-systeem 

Definitie: Een zelfbeschermingssysteem samengesteld uit alle VA’en 

Hoe komt het dat de meeste interpersoonlijke relaties goed lopen? 

1. De meeste mensen proberen niet alleen om angst te verminderen om zichzelf goed te voelen, ze streven 

ook naar hechte en bevredigende relaties met anderen 

2. The tendency towards health 

o Als er geen andere dingen tussenkomen, neigt een PH ertoe om op een gezonde manier te 

groeien 

o Interpersoonlijke relaties neigen ertoe voortgezet te worden op een gezonde manier 

o Problemen ontstaan door de complexiteit van zelfsystemen 

3.4 Bewustzijn en onbewustzijn 

Freud Sullivan 

Onbewuste geest ~ blikken bus 

- waarin gevoelens, gedachten, driften en 

complexen zitten opgesloten 

- kan enkel opengemaakt worden met de 

sleutel van de psychoanalyse 

(On)bewustzijn ~ getij 

- voert vele dingen met zich mee 

- spoelt aan en ebt weg als het water over 

iemand op het strand 

De geest of psychè is als een biologisch ding dat 

- deel uitmaakt van het CZS 

- een eigen wetmatigheid kent 

- onafhankelijk van de interpersoonlijke 

wereld kan werken 

(On)bewustzijn  

- altijd interpersoonlijk gecontextualiseerd 

- los van specifieke of bestaande 

interpersoonlijke gebeurtenissen en 
emotionele processen hebben ze geen 

betekenis 

- Onbewuste geest is een ding 

- Alles wat daarin zit is onbewust 

Onbewuste gedachten en gevoelens staan niet in het 

middelpunt van iemands aandacht 

- maar kunnen daar wel komen 

- wat in het ene geval moeilijker is dan in het 

andere 

- Onbewustzijn ontneemt iemand de kans om van zijn ervaring te leren en zorgt ervoor dat bepaalde 

patronen zich blijven herhalen 

- Hoewel (on)bewustzijn enkel in het ‘nu’ bestaat, beïnvloedt het sterk iemands denken over verleden en 

toekomst 

- De oorzaak van onbewustzijn is angst 

o wanneer hevige angst het individu blokkeert, dan kan een individu daar meestal slechts 

toegang tot krijgen met de hulp van een psychotherapeut 
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3.5 Participant observation (PO) 

Definitie: het proces waarin de therapeut is gewikkeld in een interpersoonlijke relatie waarbij hij 

- nauwlettend observeert wat er zich afspeelt tussen zichzelf en de patiënt 

- tegelijkertijd de relatie beïnvloedt door de manier waarop hij erin participeert 

 de kern van psychotherapie volgens Sullivan 

Geïnvolveerdheid: De wijze waarop je de patiënt bejegent, situationele omstandigheden en non-verbale uitingen 

beïnvloeden het gedrag en de stemming van de patiënt en dus de informatie die je krijgt 

Informatie is maar waardevol als ze verkregen wordt binnen het gewone soort van interpersoonlijke relaties 

Freud 

De rol van de hulpverlener: de cliënt helpen  

- zich bewust te worden van wat onbewust was 

- nieuwe manieren van voelen en omgaan met mensen aan te leren 

 het therapeutische werktuig is de relatie met de patiënt 

De invloed is bidirectioneel: ook de patiënt beïnvloedt de hoe de therapeut voelt, denkt en zich gedraagt 

 dit zegt iets over de patiënt 

Puur objectieve info bestaat niet in de psychiatrie, info is steeds vertekend door de manier waarop ze verzameld 

is 

- de relatie is ongewoon 

- door de betrokkenheid van de hulpverlener 

3.6 Parataxische vertekeningen 

Definitie: Wanneer een individu, vaak onbewust, een ander behandelt alsof deze iemand anders is, gewoonlijk 

iemand uit het verleden van dit individu met wie hij/zij een nauwe omgang had en die veel voor hem/haar 

betekende 

= een interpersoonlijk patroon uit een vroegere levensperiode wordt op een actuele interpersoonlijke relatie 

gelegd 

Oorsprong ligt in gebreken op vlak van consensual validation 

Dit kan een obscure poging zijn om iets te communiceren en moet dus opgemerkt worden door de therapeut. 

3.7 Consensual validation (CV; bevestigde overeenstemming) 

Definitie: 

- Hierbij bereikt iemand een gezonde consensus of overeenstemming 

- met een of meer mensen 

- over een bepaald aspect van zijn of haar 

o gevoelens, 

o gedachten en  

o interpersoonlijke relaties 

Deze consensus wordt in de ervaring herhaaldelijk bevestigd  Benadrukt dat ze klopt 

- Gebrekkige CV  vervreemding tussen de persoon zelf en de andere 

Deze interpersoonlijke patronen meenemen naar andere relaties  parataxische vertekening 

- CV kan gebruikt worden om een beginnende parataxische vertekening tegen te gaan. 

Soms is de angst te groot  CV wordt verhinderd  parataxische vertekening blijft bestaan + 

intermenselijk isolement = ongezonde (vicieuze) cirkel 

 gezonde cirkel: CV  meer op het gemak voelen  meer interpersoonlijke relaties  meer kans op 

CV  … 
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- Vaak vloeit CV uit ervaringen die niet in woorden gegoten worden. Maar Sullivan gaat ervan uit dat de 

onbesefte of vage ervaring krachtiger wordt wanneer ze vervolgens in taal wordt utgedrukt  

(cfr. belang van ‘naam geven’ in de narratieve therapie van White) 

- Sullivan beklemtoont belang van de ruimere sociale context die breder is dan het interpersoonlijke. 

Bepaalde omgevingen zullen grotere kans bieden op CV dan andere. 

- CV is een alledaags fenomeen, dat psychotherapeuten expliciet kunnen inzetten als methode. 

3.8 Het principe van de wederzijdse emoties 

In iedere menselijke relatie 

(1) wordt aan de behoeften1 van elke persoon voldaan, of niet 

(2) schuiven de interpersoonlijke patronen van de betrokkenen harmonisch ineen, of niet 

(3) vormt iedere persoon zich verwachtingen over bevrediging of afwijzingen in verband met zijn 

behoeften1 in de toekomst 
1 fysieke, emotionele en seksuele behoeften en behoefte aan consensual validation 

(impliciet) mensbeeld: de mens is een interafhankelijk wezen 

Men laat integrerende krachten uitwerken om uitgerust te zijn met interpersoonlijke vermogens en manieren van 

emotionele ervaring. Wanneer men deze niet voldoende kan laten uitwerken, kan dit later gecorrigeerd worden 

in een sterke interpersoonlijke relatie met veel gelegenheid tot CV, correctie van parataxische vertekeningen en 

persoonlijkheidsgroei. 

1. de behoefte van de zuigeling aan contact met andere mensen om aan biologische noden te voldoen  

1ste interpersoonlijke relatie 

2. de behoefte van de zuigeling aan tederheid  tederheid in de verzorger 

3. behoefte aan interactie en samenwerking met volwassenen die het kind begeleiden bij het leren lopen, 

praten, zelfstandig eten, zindelijk worden en het verwerven van sociale vaardigheden 

4. de behoefte aan relaties met kinderen van dezelfde leeftijdsgroep buiten het gezin  verwerven van 

interpersoonlijke vaardigheden en compenseren van eventuele persoonlijkheidsstoornissen via CV 

5. De behoefte om door andere kinderen en volwassenen buiten het gezin geaccepteerd te worden als een 

geacht en gewaardeerde persoon binnen de grotere sociale groepen waar het kind deel van uitmaakt 

6. Pre-adolescentie: het streven om een bijzondere nauwe band aan te gaan met een speciale vriend(in) 

van hetzelfde geslacht = in deze niet-seksuele relatie ervaart hij/zij voor het eerst intimiteit 

7. Adolescentie: lust die een individu aanzet tot een intieme (seksuele) relatie met iemand van het andere 

geslacht 

3.9 Dynamieken (dyanamism) 

Kritiek op de Freudiaanse psychoanalyse die gebaseerd is op mechanistische ideeën, waarbij krachten die met 

wisselende hevigheid op verschillende structuren botsen, waardoor een emotioneel conflict of bepaalde mentale 

toestand wordt veroorzaakt. 

Definitie: een relatief duurzaam patroon van energietransformaties, die de interpersoonlijke relaties en het 

emotioneel functioneren van een persoon karakteriseren. 

- bron van energie van een dynamiek ligt in de fysieke processen (behoeften) van het individu 

bv. suikerspiegel gaat omlaag, maag trekt samen… 

- tijdens haar loop ondergaat deze energie verschillende transformaties terwijl ze emotionele en 

interpersoonlijke reacties voortbrengt 

bv. lichamelijk en emotioneel onbehagen, de moeder die het kind voedt en knuffelt 

- ze lost tenslotte op in een of andere interpersoonlijke gebeurtenis  
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3.10 Seksualiteit, lust en intimiteit 

Seksualiteit speelt geen rol van betekenis voor de adolescentie. 

Definitie van lust: de gecompliceerde drijfveren, gevoelens en intermenselijke daden die genitale seksuele 

activiteit heel ver of onmiddellijk als doel hebben. 

≠ intimiteit, definitie: als het welzijn van een individu even zwaar telt als het eigen welzijn 

3.11 Het postulaat van de ene soort 

We zijn allemaal veel meer gewoon menselijk dan het tegenovergestelde 

1. de = tussen mensen zijn groter dan de ≠, ook bij verschillende etnische en culturele achtergronden 

2. spectrum: alles wat we kunnen waarnemen bij personen die we psychisch ziek noemen komt in mindere 

mate ook voor bij mensen die we psychisch ‘gezond’ noemen 

4 Implicaties voor een psychotherapeutische methode 

4.1 Setting 

- individu, patiënt en therapeut moeten elkaar kunnen zien en kunnen zien hoe ze op elkaar reageren 

- de therapeut zit met zijn gezicht en blik onder een hoek van 45-90° van de cliënt af 

 Sullivan leerde heel goed letten op niet verbale aspecten van gesproken taal 

- de praktijkruimte is sober aangekleed en bevat geen verwijzingen naar het persoonlijke (privé) leven 

van de therapeut 

4.2 Start van de therapie 

- therapeut neemt door wat hij weet van de patiënt 

- therapeut probeert de patiënt niet te bruuskereb 

- belang van de patiënt op zijn gemak stellen 

4.3 Duur van de therapie en gesprekken 

- 50’ tot 2h 

- 10-15 gesprekken bij afgebakend doel 

- 2-3 jaren wanneer meer ingrijpende veranderingen in de PH worden nagestreefd 

4.4 Fundamentele rol van de psychotherapeut: participerend observator 

- enthousiasme voor psychotherapie zowel van de kant van de pte als de therapeut wijst volgens Sullivan 

op gebrek aan inzicht in wat therapie is of zou moeten zijn 

- omdat de therapeut moet waarnemen en terzelfdertijd emotioneel tot op zekere hoogte betrokken 

durven zijn 

o geen verwachtingen tav de patiënt zoals in ‘normale’ relaties 

o emotionele voldoening enkel uit het gevoel als professional zijn of haar best gedaan te hebben 

o hoge mate van respect voor de patiënt 

 aandacht voor alles wat de pte verbaal en non-verbaal communiceert 

 voeling houden met de beleving van de pte 

 beseffen dat de pte hem of haar ook voortdurend in de gaten houdt, als het ware 

onderzoekt welke gevolgen zijn van wat hij/zij zegt of doet op de therapeut  
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4.5 Werkwijze 

1. Onderzoeken en beoordelen van actuele, historische en toekomstige interpersoonlijke relaties 

2. Aandacht voor interpersoonlijke crisissen 

3. Relatie therapeut-cliënt 

o bij langdurige therapie vaak parataxische vertekening 

o de therapeut reageert (idealiter!) niet emotioneel op deze vertekening, raakt niet verwikkeld in 

de parataxische vertekeningen van de pte en gebruikt dit als materiaal voor de therapie 

o trialoog: de psychotherapeut, patiënt en denkbeeldige derde 

4.6 Uitgangspunten van psychotherapeutische genezing 

1. Emotionele problemen  beperking in gebruik van zijn/haar mogelijkheden 

2. Wegnemen van parataxische vertekeningen is een hoofddoel in de therapie 

3. In psychotherapie laat de pte geleidelijk aan ongezonde VA’en vallen 

4. Geplande, systematische CV is een centraal aspect van het psychotherapeutisch proces 

5. Iemand is zich van zijn ervaring bewust of begrijpt deze, alleen maar in zoverre hij erover gepraat 

heeft met iemand anders of haar voor zichzelf heeft doen uitkristalliseren door er scherp en helder over 

na te denken 

6. Iemand verwerft emotionele gezondheid in zoverre hij zich van zijn interpersoonlijke relaties bewust 

wordt 

4.7 De gevaren van psychotherapie 

- De therapeut zorgt er met non-verbale en verbale middelen voor dat de pte alleen nog maar dingen 

zegt en doet die zijn theoretische vooroordelen bevestigen. 

- Te enthousiast ingaan op levensepisodes gekenmerkt door angst of paniek kunnen aanleiding geven tot 

psychotische decompensatie. 

- Sullivan zijn raad: Ondermijn nooit de zekerheid van de pte totdat je iets kan bieden dan onmiddellijk 

constructief is. 

4.8 Psychotherapie is geen panacee  

 Sullivan was grote voorstander van m’elijke veranderingen  
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 Communicatie 

1 De Palo Alto groep (Mental Research Institute) 

1.1 Inleiding ‘Pragmatics of human communication’ (PoC) 

- Sullivan had een eigen therapeutische/psychiatrische benadering van een interpersoonlijk model, in 

dialoog en discussie met de Freudiaanse psychoanalyse 

o Hechtte al veel belang aan (non-verbale) communicatie 

- Mental Research Institute (MRI) bestond uit een groep onderzoekers in Palo Alto, California 

o Psychiater Jackson richtte het MRI op 

 Droeg bij aan de ontwikkeling van de gezinstherapie, ‘brief therapy’, systeemtheorie 

en communicatietheorie 

 Bekend geworden door de ontwikkeling van de theorie van de dubbele binding bij 

schizofrenie 

o Filosoof, taalkundige en Jungiaans analyticus Watzlawick 

o Canadese psychologe Beavin Bavelas 

- Communicatieopvatting: communicatie = basis voor een interpersoonlijk model 

o De onmogelijkheid van niet communiceren maakt dat elke situatie waarin meerderen aanwezig 

zijn, een interpersoonlijke situatie is 

o Het interpersoonlijke valt samen met het communicatieve 

- Hun model beschrijft/verklaart vanuit een louter communicatietheoretisch perspectief 

o Psychische gezondheid: de communicatie verloopt succesvol, geslaagd 

o Psychopathologie: er is een stoornis in de menselijke communicatie 

o Psychotherapie: kent de regels van de communicatie en analyseert wat er fout loopt in de 

communicatie 

- Watzlawick et al. maken een beweging van binnen naar buiten 

o Van de subjectieve verklaring van een deelnemer aan de communicatie naar een objectieve 

verklaring van een observator 

o Ze proberen te voldoen aan een bepaald W’ ideaal 

 Dagelijkse taal heeft een evaluatief karakter; beschrijving, handeling en waardering 

gaan nauw samen, omdat men de standen van zaken steeds beoordeeld 

 W’ taal is zoveel mogelijk waardevrij 

1.2 Hoofdstuk 1: Referentiekader 

Introduceert noties als functie, informatie en feedback, en redundantie en postuleert het bestaan van een tot nog 

toe niet geformaliseerde code; een calculus van menselijke communicatie 

- Succesvolle communicatie volgt de regels 

- Verstoorde communicatie verbreekt de regels 

Men kan een fenomeen niet verklaren, indien men de ruimere context waarbinnen het fenomeen plaatsvindt niet 

betrekt. 

- Voorbeelden: vossen- en konijnenpopulatie, Lorenz en mama taxis, theorie van de dubbele binding 

- Indien men fenomenen wel verklaart zonder de ruimere context te betrekken zal men eigenschappen 

toeschrijven aan het onderzoeksobject, dat het niet heeft 

- Kritiek op de (wat zij) traditionele psychologie (noemen) die een monadische visie blijft hanteren bij het 

bestuderen van mensen met verstoord gedrag of psychopathologie 

o Hun opvatting sluit dichter aan bij de wiskunde dan de traditionele psychologie  
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Monadische visie Systemische visie 

Mensen met verstoord gedrag (psychopathologie) 

- Worden geïsoleerd bestudeerd 

- Bestuderen van de aard van de conditie, en 

ruimer de aard van de geest 

 Bestuderen van een artificiële geïsoleerde 

monade 
 

= een inferentiële studie van de geest 

Mensen met verstoord gedrag (psychopathologie) 

- Worden bestudeerd door de effecten van 
hun gedrag op anderen 

- Hoe anderen hierop reageren 

- De ruimere context waarbinnen dit allemaal 

plaatsvindt 

 Bestuderen van de relatie tussen delen van 

een breder systeem 
 

= een studie van de observeerbare manifestaties van 
een relatie door een observator van menselijk 

gedrag 
 

Epistemisch voordeel: betere kennisbron, omdat de 

communicatie observeerbaar is en je niets hoeft af te 
leiden 

Nadeel: subjectieve informatie (over de psychè) 
wordt niet gebruikt 

De studie van menselijke communicatie kan opgedeeld worden in 3 domeinen 

- Syntax 

- Semantiek 

- Pragmatiek (= gedragsmatige effecten van communicatie) 

o Gedrag en communicatie zijn praktisch synoniemen 

o Alle gedrag = communicatie en alle gedrag beïnvloedt gedrag 

o Bidirectioneel: het gaat om de zender-ontvanger relatie, gemedieerd door communicatie 

1.2.1 De notie van functie en relatie 

Een parallellisme tussen de opkomst van het mathematische concept van een functie en het besef van het concept 

relatie binnen de psychologie 

- Klassieke wiskunde: getal staat voor een positieve grootheid 

- Moderne wiskunde werkt met variabelen, die slechts betekenis hebben in relatie tot anderen 

1.2.2 Informatie en feedback 

1.2.2.1 Paradigmashift van energie naar informatie 

De psychoanalyse gaat uit van intrapsychische krachten, maar vergeet de interafhankelijkheid van individu en 

omgeving. Het is net hier dat informatie van cruciaal belang is. 

Voorbeeld:  

- schoppen tegen steen: enkel uitwisseling energie 

- versus schoppen tegen hond: gedrag communiceert iets en de hond zal als reactie hierop ook 

communiceren door te bijten 

1.2.2.2 Van teleologie en determinisme naar cybernetica 

Strijd tussen teleogologie (oude W’ gebaseerd op Aristoteles) en determinisme (moderne W’ sinds Descartes) 

over het verklaren van groei en verandering 

Teleologie: eindpunt is oorzaak 

a  b  c  d  

Deteminisme: fenomeen veroorzaakt daarop volgend in de tijd fenomeen 

a  b  c  d   
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Teleologische visie werd als onW’ beschouwd 

- Maar in dagelijkse leven komt dit vaak voor 

Bv. bij psychotherapie 

- Bij verschijnen van PoC heerste de overtuiging dat problemen veroorzaakt werden in de kindertijd, de 

oz’ers van het MRI bekritiseerden dit radicaal 

Ontdekking van feedback: vertrekt van deterministisch lineair systeem, waarbij men terugkoppelt naar het 

beginpunt, waardoor het een circulair systeem wordt 

a  b  c  d  a  b  c … 

- Standaardvoorbeeld van de stuurman, κυβερνητης 

in het Grieks, vandaar cybernetica 

- Vertoont eigenschappen die ook in de natuur 

voorkomen en moeilijk vanuit een lineaire 

gedetermineerdheid te verklaren zijn 

- Originele betekenis van feedback: elk menselijk 

systeem is gereguleerd door feedbacklussen 

o Het gedrag van elk persoon beïnvloedt 

en wordt beïnvloed door het gedrag van 

elke andere persoon 

- Positieve feedback zorgt voor verandering 

- Negatieve feedback houdt het systeem in evenwicht ~ homeostase 

o Functionele hypotheses: het probleem heeft een functie 

 Persoon met psychopathologie is stabilisator binnen het gezin en het gezin zal 

veranderingen aan hun organisatie verhinderen 

 Gezinsstructuurtherapie van Minuchin 

• Gaat uit van de therapeut als expert 

• Zal ziek gezin conformeren aan de norm voor een gezond gezin 

1.2.3 Redundantie 

Toelichting a.d.h.v. de homeostaat van Ashby 

- Apparaat bestaand uit 4 zelfregulerende subsystemen 

o Die met elkaar verbonden zijn 

o Bij het verstoren van de toestand van 1 subsysteem zal die die toestand een ander subsysteem 

beïnvloeden 

o De 4 subsystemen komen samen terug tot een evenwicht 

 Interafhankelijk: 1 subsysteem op zich niet in staat om terug tot evenwicht te komen 

- Systemen zoals de homeostaat kunnen adaptaties voor de toekomst onthouden 

o Bepaalde configuraties zullen dus opnieuw voorkomen en een hogere kans hebben dan andere 

configuraties 

= stochastisch proces 

- Menselijke en natuurlijke systemen onthouden succesvolle wijzen om zich aan de omgeving aan te passen 

zodat ze die een volgende keer opnieuw kunnen gebruiken. Daardoor ontstaan herhalingen, patronen 

en inperkingen in het aantal mogelijke gedragingen. 

Voorbeeld van redundantie: Gezinsleden gaan steeds op dezelfde plaats zitten aan de eettafel  
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Redundantie bij de drie domeinen van menselijke communicatie 

- Onderzocht bij syntaxis/grammatica: regels zijn vastgelegd in handboeken 

- Onderzocht bij semantiek: regels zijn vastgelegd in woordenboeken 

- Niet onderzocht bij pragmatiek 

o Subjecten zijn geen bron van W’ kennis, omdat 

 Ze deelnemers zijn aan de communicatie 

 En dus onbewust zijn van de regels  

o Observator kan patronen zien, maar mag geen betekenissen toekennen aan deze patronen 

o Radicaal buitenstaandersperspectief 

o Analogie met schaakspel: regels zijn als buitenstaander vrij haalbaar om te achterhalen 

1.2.4 Metacommunicatie en het concept van een calculus 

Analogie met schaakspel suggereert analogie met wiskundige concept calculus 

- definitie (Boole): 

o Een methode die berust op de toepassing van symbolen 

o Waarvan de combinatiewetten bekend en algemeen zijn 

o En waarvan de resultaten een consistente interpretatie toelaten 

De oz’ers van het MRI geloven dat een dergelijke calculus van toepassing is op het menselijke gedrag 

- Kennis van binnenuit is niet haalbaar 

- Postuleren wel communicationele stelling:  

o Alle interacties zijn  

 Sequentiële zetten strikt bepaald door regels 

 Of degene die communiceert hiervan bewust is of niet is niet van belang 

 Wat wel van belang is, is de betekenisvolle communicationele statements die men kan 

maken 

- De regels zijn hun axiomata 

o Normatief model: 

 ‘Gezonde’ individuen leven de regels na 

 Bij psychopathologie verbreekt men de regels 

• Expert nodig die 

o De regels kent 

o Cliënt helpt om de regels (terug) te volgen 

1.2.5 Conclusies 

1.2.5.1 Concept van de black box 

De psychologie en psychiatrie zijn zelfreflexief en vandaar de analogie met de black box 

- men beperkt zich tot het bestuderen van de input-outputrelaties, omdat hetgeen zich afspeelt binnen de 

black box te complex is en irrelevant is 

Heuristisch voordeel: Men werkt niet langer met onverifieerbare intrapsychische hypotheses, maar kan zich 

beperken tot observeerbare input-outputrelaties, dit is communicatie 

Opmerking: Ook de therapeut lijkt een buitenstaanderspositie te moeten innemen maar 

- moet interesse blijven hebben in wat iets voor iemand betekent 

- nood aan erkenning ≠ erkenning van patronen waar de cliënt zich van onbewust is  
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1.2.5.2 Bewustzijn en onbewustzijn 

De analogie met de black box 

- Maakt het onderscheid tussen bewustzijn en onbewustzijn zinloos 

- Dit is wel van belang voor degene die deelneemt aan de communicatie 

Maar een oz’er zal dit nooit te weten kunnen komen. 

Het onbewuste binnen de PA is een black box in een black box 

- Betekenisverlening is essentieel voor de subjectieve ervaring van communicatie 

- maar geen bron van W’ kennis. 

1.2.5.3 Heden vs. verleden 

- Zoeken naar oorzaken in het verleden is berucht voor zijn onbetrouwbaarheid. 

- Wat iemand vertelt over zijn verleden kan niet los gezien worden van de relatie met de persoon met 

wie hij spreekt. 

- Groot geloof in de diagnostische en strategische betekenis van observeerbare communicatiepatronen in 

het heden. 

- Lage waardering voor (symbolische) betekenissen, oorzaken in het verleden en motieven van mensen 

[Michael White verzette zich tegen het impliciete verbod binnen de systeemtherapie om naar het ‘waarom’ te 

vragen] 

1.2.5.4 Effect vs. oorzaak 

I.p.v. te kijken naar de oorzaken van bepaald gedrag (symptomen), is het interessanter om te kijken naar wat het 

veroorzaakt. 

Cfr. functionele hypotheses 

1.2.5.5 De circulariteit van communicatiepatronen 

In systemen met feedbacklussen is het zinloos om te zeggen dat ‘a’ ‘b’ veroorzaakt, hoewel deze fout vaak 

gemaakt wordt door deelnemers aan de communicatie (Cfr. interpunctieaxioma) 

- Zij menen dat wat zij zeggen slechts een reactie is op de andere 

- Maar beseffen niet dat zij door hun reactie ook een invloed hebben op de andere 

1.2.5.6 De relativiteit van “normaal” en “abnormaal” 

- ‘Gezond’ en ‘pathologisch’ verliezen hun betekenis als attributies aan individuen, idem voor normaal en 

abnormaal 

- Deze visie is tegengesteld aan de klassieke psychiatrie: wat klassiek als abnormaal gedrag beschouwd 

wort, is in deze opvatting adaptief binnen de context waar het plaatsvindt 

- Opvatting is bedoeld om de behandeling van patiënten met schizofrenie vooruit te helpen 

o Maar hoe kan een therapeut binnen deze opvatting betrokken zijn en de patiënt serieus 

nemen? 

1.3 Hoofdstuk 2: De 5 axioma’s van de menselijke communicatie 

1.3.1 Men kan niet niet communiceren 

Mededelingsopvatting van communicatie: 

Als A. Men kan zich niet niet gedragen. 

En B. Alle gedrag heeft een berichtwaarde. 

Dan C. Men kan niet niet communiceren.  
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Terminologische opmerkingen: 

- Een boodschap = een enkele communicationele unit 

- Een interactie = een reeks boodschappen uitgewisseld tussen personen 

- Interactiepatronen = systeempatronen 

Paradox van de patiënt met de diagnose schizofrenie die probeert niet te communiceren: 

- De patiënt gedraagt zich alsof hij commitment zal vermijden door niet te communiceren 

- Doordat proberen niet te communiceren ook communiceren is wordt de patiënt geconfronteerd met 

onmogelijke taak 

o Te ontkennen dat hij/zij aan het communiceren is 

o En tegelijkertijd te ontkennen dat de ontkenning communicatie is 

1.3.2 Elke communicatie bevat een inhouds- en relatieaspect, zodat de laatste de eerste classificeert en dus 

metacommunicatie is 

Andere formulering van 1ste axioma: elke communicatie impliceert commitment en definieert de relatie 

Vervolgens: communicatie bevat 2 aspecten 

- Report aspect: brengt informatie over 

- Bevelsaspect: legt gedrag op en zegt iets over de relatie tussen de deelnemers aan de communicatie 

Intonatie is hier van groot belang. 

Bij gezonde relaties zal het relatieaspect naar de achtergrond verdwijnen, terwijl pathologische relaties 

gekenmerkt worden door een constante worsteling met de aard van de relatie. 

Het bevelsaspect van communicatie is meta-informatie en dus metacommunicatie. 

Metacommunicatie is de conditio sine qua non succesvolle communicatie bereikt wordt. 

Opmerking: Besefte of onbewuste metacommunicatie wordt hier verward met onbesefte of onbewuste 

metacommunicatie 

- Alle communicatie is metacommunicatie 

- Maar gepaste metacommunicatie is ook de sleutel voor een succesvolle communicatie 

1.3.3 De aard van de relatie is contingent met de interpunctie van de communicationele sequenties tussen degenen 

die communiceren 

Voor buitenstaanders lijkt een interactie een ononderbroken sequentie van uitwisselingen, voor de deelnemers is 

er altijd een interpunctie van de sequentie aanwezig. 

Meningsverschillen over de interpuncties van de sequenties van gebeurtenissen zijn de wortel van conflicten in een 

relatie. 

Onderscheid tussen sociaal als interpersoonlijk en sociaal op vlak van een (anonieme) gemeenschap 

- Redundanties binnen anonieme gemeenschappen zijn bijvoorbeeld iemand de leider noemen in een 

groep 

1.3.4 Mensen communiceren zowel digitaal als analoog 

Digitale communicatie 

- Semantische conventie in een bepaalde taal, buiten die conventie is er geen correlatie tussen het woord 

en hetgeen het woord naar verwijst 

- Bv. het woord ‘kat’ 

- Inhoudsaspect van communicatie is meestal digitaal 

- Hoger niveau van complexiteit, veelzijdigheid en abstractie, maar mist adequate semantiek als het gaat 

over relaties 
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Analoge communicatie 

- Alle vormen van non-verbale communicatie waar een organisme toe in staat is 

o Bv. houding, gelaatsuitdrukking, stembuiging, … 

- Alle communicatieve aanwijzingen die in elke context waarin een interactie plaatsvindt, aanwezig zijn 

- Bv. tekening van een kat 

- Relatieaspect van communicatie is meestal analoog 

- Bezit de semantiek, maar geen syntaxis voor de ondubbelzinnige definitie van de aard van de relatie 

1.3.5 Alle communicationele uitwisselingen zijn ofwel symmetrisch ofwel complementair 

Symmetrische relaties 

- Partners gaan elkaars gedrag spiegelen 

- Gekenmerkt door gelijkheid en het verkleinen van verschillen 

Complementaire relaties 

- Gedrag van de ene partner complementeert het gedrag van de andere, er ontstaat een verschillende 

soort gedragsmatige Gestalt 

- Gekenmerkt door het vergroten van verschillen 

- 2 posities: one-up en one-down 

- Wordt bepaald door de socio-culturele context of is eigen aan de relatie 

Is vanuit observatorstandpunt, of de deelnemers akkoord gaan is buiten beschouwing gelaten. 

1.4 Hoofdstuk 3: Pathologische communicatie (per axioma) 

1.4.1 De onmogelijkheid niet te communiceren 

Het dilemma van de persoon met SF 

- Zich gedragen alsof ze ontkend hebben te communiceren en vervolgens ontkennen dat de ontkenning 

communicatie is 

- Of ze gaan schizofrenees spreken, waarbij het lijkt dat de persoon wil communiceren, maar de 

commitment, die inherent is aan elke communicatie, niet wil accepteren 

o Luisteraar wordt geconfronteerd met verschillende, mogelijks incompatibele betekenissen 

o Maakt het mogelijk enkele of alle aspecten van de boodschap te ontkennen 

 Bij verdere bevraging kan de persoon zeggen “Oh, ik zal toch gek moeten zijn!” of 

“Oh, nee, dat was helemaal niet wat ik bedoelde” 

Tegenovergestelde is gekmakende communicatie 

Bv. in ‘Alice Through the Looking Glass’ of gaslighting 

De poging niet te communiceren zal bestaan in elke context waar men commitment probeert te vermijden, men 

kan in deze context 

- Communicatie afwijzen 

- Communicatie accepteren 

- Communicatie diskwalificeren door nonsensicaal taalgebruik 

- Een symptoom hebben als non-verbale boodschap  
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1.4.2 De niveaustructuur van communicatie (inhoud en relatie) 

1.4.2.1 Definiëring van het zelf en de ander 

Mensen communiceren op betrekkingsniveau niet over feiten buiten hun relatie, maar gaan een definitie van de 

relatie en bijgevolg van zichzelf, aanreiken aan de ander. 

 Zelfconcept wordt constant bijgesteld 

Prototype van deze metacommunicatie: “Dit is hoe ik mezelf zie, in relatie tot jou, 

in deze situatie” 

De ander kan hier op 3 manieren op reageren 

- Confirmatie 

o Beste factor die mentale ontwikkeling en stabiliteit 

verzekert 

o Bij opvatting van communicatie als mededeling binnen een zender-ontvanger gebeuren of 

gedrag dat gedrag oplegt aan deren, mist met iets existentieel aan de communicatie 

- Verwerping 

o Tot op zekere hoogte nog erkenning van hetgeen verworpen wordt 

o Kan constructief zijn 

- Negatie: ontkenning van de realiteit van de persoon als bron voor de definitie 

- Het belang van erkenning 

William James: Er is geen ergere straf, dan een persoon laten leven in een gemeenschap, waar geen 

enkel lid de persoon opmerkt 

Moeilijkheid bij de behandeling van psychotische patiënten is het appreciëren van hun wereld en de patiënt als 

persoon, omdat hun wereld vaak als een mindere wereld gezien wordt. Daarnaast ook het besef dat hun wereld 

soms erg dicht aanleunt bij onze wereld. 

1.4.2.2 Niveaus van interpersoonlijke perceptie: voorbeeld 

Moeder denkt dat de psycholoog zichzelf ziet als een deskundige: p  ( o  o ) 

Moeder denkt dat de psycholoog denkt dat zij zichzelf ziet als iemand die niet deskundig is op vlak van 

opvoeding en dus hulp nodig heeft op dat vlak: p  ( o  ( p  p )) 

Moeder denkt dat de psycholoog denkt dat zij over de psycholoog denkt dat deze haar ziet als een slechte 

opoeder: p  ( o  ( p  ( o  p))) 

Mieder denkt dat de psycholoog denkt dat zij over de psycholoog denkt dat deze haar ziet als iemand die 

zichzelf een slechte opvoeder vindt: p  ( o  ( p  ( o  ( p  p )))) 

1.4.2.3 Betrekkingsblindheid 

Blindheid op een eerste niveau van de hiërarchie:  

- O is het niet oneens met P, maar negeert of interpreteert de boodschap van P verkeerd 

- dit komt neer op negatie 

Blindheid op een tweede niveau van de hiërarchie: 

- Blindheid voor de blindheid 

- P is blind voor de blindheid van O 

- P merkt niet op dat zijn/haar boodschap niet is doorgekomen bij O  

OPM: interpersoonlijke 

psychologie is hier toch 

persoonlijk 

OPM: Verlaat men hier niet het 

buitenstaandersperspectief? 
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1.4.3 De punctuatie van de sequentie van gebeurtenissen 

Pathologische communicatie door een discrepantie van interpuncties 

- Omdat de personen die deelnemen aan de interactie over andere informatie beschikken en dit niet 

weten. 

- De auteurs speculeren (met tegenzin, omdat dit over niet-observeerbare betekenissen gaat) de oorzaak 

o De opvatting dat er slechts 1 werkelijkheid is, de wereld zoals je die zelf ziet 

o Iedereens visie die hiervan afwijkt getuigt van een gebrek aan redelijkheid en welwillendheid. 

- Deze vicieuze cirkel van pathologische communicatie kan slechts verbroken worden door te 

communiceren over de communicatie, door metacommunicatie. 

Het conflict gaat over wat of wie is oorzaak en wat is gevolg, maar de auteurs zeggen dat dit er niet toe doet, 

omdat het een voortdurende circulaire interactie is. 

De zelfvervullende voorspelling 

- P stelt gedrag dat een reactie uitlokt, waarop dat gedrag een passende reactie zou zijn. 

- P beweert dat de reactie eerst kwam en beseft niet dat zijn initieel gedrag deze reactie uitlokte. 

1.4.4 Fouten in de “vertaling” tussen analoog en digitaal materiaal 

Vertaling tussen beide is nodig en mogelijk 

Beiden kunnen ervoor zorgen dat de communicatie, en dus de relatie, goed of fout loopt 

Vertaling van het analoge naar het digitale is problematisch en kan makkelijk foutlopen 

- Analoge communicatie mist logische syntaxis, waardoor ze erg dubbelzinnig kan zijn 

- Bij interpersoonlijke controverse over de betekenis van een stuk analoge communicatie is men geneigd 

betekenissen te verlenen die in lijn zijn met de eigen visie op de aard van de relatie 

- Psychotherapie 

o Moet foute digitaliseringen opmerken en corrigeren 

o Maar analoge communicatie appelleert aan een bepaalde relatie of is een voorstel om de 

relatie in de toekomst op een bepaalde manier vorm te geven 

Hysterische symptomen zouden het gevolg zijn van hervertalingen van digitaal materiaal naar analoog 

materiaal, door het verloren gaan van de mogelijkheid tot metacommunicatie. 

1.4.5 Mogelijke pathologieën van symmetrische en complementaire interactie 

Opmerkingen: 

1. Symmetrie en complementariteit zijn op zichzelf genomen niet goed of slecht, normaal of abnormaal 

volgens deze onderzoekers 

2. Deze theorieën bevat normatieve ideeën over gezond en ongezond 

o Zowel symmetrie en complementariteit moeten aanwezig zijn 

• Zodat ze elkaar kunnen stabiliseren 

• Homeostase 

o Het is mogelijk en noodzakelijk voor partners om op sommige gebieden symmetrisch te 

communiceren en op andere gebieden complementair te communiceren 

Pathologie in symmetrische relaties: 

- Symmetrische escalatie 

- Binnen symmetrische communicatie heerst steeds het gevaar van competitiviteit 

- Eerder verwerping dan negatie 

Pathologie in complementaire relaties: gaat gepaard met/wordt geconstitueerd door negatie 
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Therapeutische implicatie: theoretisch gezien moet de therapeut symmetrie introduceren in de complementariteit 

en omgekeerd tijdens de behandeling, om tot therapeutische verandering te komen 

1.5 Enkele conclusies 

Vergelijking met Sullivan: 

Gelijkenissen Verschillen 

W’ benadering De persoon zelf of informatie over de binnenkant is 

geen betrouwbare kennisbron 

Conceptualiseren van geestelijk gezond en ongezond Subject-object problematiek wordt ‘opgelost’ i.p.v. 

‘omarmd’ 

Zoeken naar therapeutische toepassingen Grotere afstand van de psychoanalyse 

Geloof in de mogelijkheid en het nut van het 

observeren van de buitenkant 

Niet alleen interpersoonlijk, maar ook 

bovenpersoonlijk (systeemniveau) 

Belang dat aan communicatie wordt gehecht Erg beïnvloed door 

- Wiskunde, 

- informatietheorie,  

- cybernetica 

- en de algemene systementheorie van Von 

Bertalanffy 

Articulatie van eigen concepten in dialoog (discussie) 
met de psychoanalyse 

Vervreemding wordt communicatietheoretisch 
begrepen (dubbele binding) versus vanuit de 

persoonlijkheid (VA’en) 

Interdisciplinaire benadering (psychiatrie, 
psychologie, taalkunde, filosofie, informatietheorie, 

cybernetica …) 

Enkele afsluitende opmerkingen: 

- Kan er zo een scherp onderscheid gemaakt worden tussen gezonde en pathologische communicatie? 

- Is deze opvatting niet te eenzijdig? 

o Van een bescheiden opstelling ‘We bekijken enkel communicatieve processen’ 

o Naar ‘Communicatieve processen zijn een voldoende voorwaarde voor psychopathologie’ 

- Probleem met de epistemologie: kan je in menselijke systemen de eigen betekenisverlening zomaar aan 

de kant schuiven? 

2 Invloed 

De vertaling van een mededelingsopvatting naar een invloedsopvatting van communicatie o.i.v. de 

hermeneutische wende. 

2.1 De hermeneutische wende 

In de laatste decennia van de vorige eeuw objectivistische  interpretatieve benadering van bepaalde 

disciplines. 

Bv. in de psychologie: Bandura bij agency 

Klassieke hermeneutische opvatting: interpreteren  

- hoort bij de Geisteswissenshaffen 

- is ondergeschikt aan wetten 

- hoort bij de NW’ 

Heidegger draait dit om: menszijn = interpreteren (Verstehen) 

- Kennen of kennis is een van het alledaagse in-de-wereld-zijn (Sichverstehen) afgeleide vorm van 

interpretatie 

- Overstijgt de klassieke epistemologische subject-object problematiek: is een hermeneutische cirkel 

o Als de mens zichzelf begrijpt begrijpt het de wereld en omgekeerd 
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Taylor 

- Mens is een zelfinterpreterend subject 

- Hoe we onszelf begrijpen is belangrijk deel van onze identiteit 

- Later nog scherper: de mens is een interpretatie van kop tot teen 

Een van de belangrijkste correcties in de vertaling van een mededelingsopvatting naar een invloedsopvatting 

van communicatie 

- Benadering Watzlawick et al. is ontmenselijkend 

- omdat deze benadering niet wil luisteren naar de betekenisverlening van mensen 

2.2 Een hermeneutische lezing van The Pragmatics of Human Communication: van een causale naar een 

hermeneutische opvatting van invloed 

2.2.1 Communicatie = invloed 

Interactie-Academie: ‘Je kan niet niet communiceren’  ‘Je kan niet niet beïnvloeden’ 

- De ander geeft betekenis aan wat je doet en vestaat het op zijn manier 

Algemener geformuleerd 

- “Het doen en laten van de ene doet de ander iets. Besef het.” 

- Men kan deze invloed al dan niet opmerken, beseffen en hebben. 

o Heeft impact op het gevoel van welzijn en geestelijke gezondheid 

o Biedt methodische ingangen in psychotherapie en hulpverlening 

- Deze invloed is bidirectioneel 

- Deze invloed speelt in elke situatie waarin meerdere mensen aanwezig zijn. Ook hier-en-nu. 

- Niet alleen mensen hebben invloed! 

- Context speelt een blijvende rol in betekenisverlening 

2.2.2 Een hermeneutische lezing van PoC 

Watzlawick et al. Mattheeuws 

Buitenstaandersperspectief Hermeneutisch of interpreterend perspectief 

“Je kan niet niet communiceren” “Wat de ene doet, doet iets met de andere (= de 

andere interpreteert het, geeft er betekenis aan), 
besef het!” 

Beschouwing van de wereld vanuit de semiotiek, met 

zijn belangstelling voor semantiek, syntaxis en 

pragmatiek. 

2de orde cybernetica: intern perspectief van 

betrokkenheid of geïnvolveerdheid 

1ste orde cybernetica: Beschrijving van buitenaf in 

termen van positieve en negatieve feedback, die de 

realiteit of werking niet wijzigt. 

- Waarnemer bij menselijke systemen wijzigt 

door het beschrijven of interpreteren van het 
systeem de realiteit van het systeem. 

- Geïnvolveerdheid: We zitten midden in de 

beïnvloeding en kunnen er ons niet aan 

onttrekken. 

- Er is geen weten van binnenuit, enkel van 

buitenaf. 

- Betekenisverlening hoort tot de black box 

die niet nodig is om tussenmenselijke 

fenomenen te verstaan: is subjectief 

- Er is geen weten van buitenaf. 

- Elk weten is gesitueerd en betrokken en 

geeft mee vorm aan onze werkelijkheid en 

die van de ander. 

- We kunnen zelf onze betekenisgevende 

achtergronden of samenhangen nooit 

volledig en omvattend beschrijven, we 
blijven binnenstaanders, met een gekleurde, 

vooringenomen en betrokken blik 

- Onderscheid object-subject en objectief-

subjectief valt weg 
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- Observator heeft epistemische toegang tot 

relevante contexten. 

- Weten en begrijpen van de persoon zelf is 

beperkt. 

- Hermeneutische cirkel: 

o Om je cliënt te begrijpen heb je 

conextinformatie nodig 
o Verkrijgbaar via de 

betekenisverlening van de cliënt 

- Context ≠ omgeving, maar altijd intern 

verbonden met de cliënt 

- Menselijke eindigheid en gesitueerdheid  

elk begrijpen van de kant van de therapeut 
is eindig en gesitueerd 

- Therapeutisch/ethisch imperatief: ga 

omzichtig om met je weten over cliënten 

o Therapeut gaat behoren tot de 

betekenisverlenende context van de 
cliënt 

o en recursief de zelfinterpretatie en 
de interpretatie van diens wereld 

verandert 
o Omzichtig en communicatief 

voorleggen van hypothesen 

Circulaire i.p.v. lineaire causaliteit Invloed i.p.v. causaliteit 

- Verwijst naar interpretatie 

- Kan nooit a priori of van buitenaf gekend 

worden  

 causaliteit 

Conclusie 

Watlzawick et al.  

‘Je kan niet niet communiceren.’ 

Mattheeuws 

‘Ons doen en laten doet de ander iets en vice versa. 
Besef heti’ 

- berichtwaarde 

- invloed of effect op gedrag 

- buitenstaandersperspectief 

- invloed 

- effect op binnenkant 

- geïnvolveerdheid of 

binnenstaandersperspectief 

Gevolgen 
1. Totaal onbedoelde en onvoorziene effecten 

worden mogelijk 

2. Methodologisch handelen wordt mogelijk 
(gericht beïnvloeden van de binnenkant) 

3. Bedoelingen zijn niet doorslaggevend 
4. Ook analoge taal of doe-taal 

 

2.2.3 Causale vs. hermeneutische opvatting van invloed 

Causaal Hermeneutisch 

Trap tegen steen: Energie van de trap wordt 

overgebracht naar de steen en deze vliegt weg. 

Trap tegen hond: Hond interpreteert en geeft 

betekenis aan de trap. 

 Die persoon wil mijn baasje spelen. 

 Die persoon valt mij aan 

 

≠ Uitwisselen van informatie zoals bij Bateson en 
Watzlawick et al. 

Dominante standaardvisie van invloed is causaal en niet interpretatief, zoals bij Mattheeuws. 

Voorbeeld: Jongen wordt doorverwezen naar dienst geestelijke gezondheidszorg vanwege ernstige alcoholverslaving 

van de vader. 
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Causaal Hermeneutisch 

- Schade aan de jongen behandelen 

- Vader zijn problematiek en de schade ervan 

doen inzien 

- De vader motiveren zijn gedrag te 

veranderen, wat effecten zal hebben op zijn 

zoon  

- Jongen zijn betekenisverlening (aan vader met 

alcoholverslaving) in gunstige zin wijzigen. 

- De vader doen inzien dat hij meer is dan een 

alcoholverslaafde vader. 

 

2.3 ‘Revisiting’ de verschillende axioma’s 

2.3.1 Je kan niet niet beïnvloeden: besef het! 

Dubbele negatie 

- benadrukt dat we ons er niet aan kunnen onttrekken 

- Invloed is geen intentioneel fenomeen 

- Invloed is in geen enkel opzicht bepalend 

Bij Watzlawick et al. ontbrak betekenis van gedrag (of communicatie) 

- Is afhankelik van een “overkant” (de ander) en een context van betekenis 

- Interafhankelijkheid: Iemand kan niet zelf uitmaken wat zijn of haar gedrag betekent voor iemand 

anders 

Circulariteit ≠ Elkaar gelijk beïnvloeden 

- Watzlawick et al. stelden dat oorzaak en gevolg niet van toepassing waren, gezien de circulariteit van 

interacties 

- A en B worden hier echter geïsoleerd van een ruimere context waarin vele invloeden spelen, zoals 

machtsverhoudingen, genderthema’s, geschiedenis … 

4 dimensies in het zien en beseffen van invloed 

Invloedsdimensie 1: Benadeling Invloedsdimensie 2 

De ander doet/deed iets wat voor mij 

onaangenaam is. 

 

- Iemand kan dit niet opmerken, maar er zal 
wel een vage gewaarwording zijn 

- Dit opmerken zal makkelijker zijn, als een 

derde dit opgemerkt heeft. 

De ander doet/deed iets wat voor mij 

aangenaam is. 

Invloedsdimensie 3 Invloedsdimensie 4 

Ik doe/deed iets wat voor de ander 
aangenaam is. 

 

- Vaak vergeten bij werken met netwerken of 

steunsystemen. 

Ik doe/deed iets wat voor de ander 
onaangenaam is. 

 

- Aandeel ≠ schuld! 

- Als iemand dit opmerkt en niet kan hebben, 

is die geneigd zich schuldig te voelen. 

- Men kan invloed al dan niet gewaarworden, opmerken, beseffen en hebben 

- Helpen de therapeut zich in te leven 

- Biedt richting aan interventies 

o Opmerken van benadeling heft vervreemding van de negatie op 

o Stilstaan bij dimensie 2 en 3 helpt mensen om erachter te komen dat ze zelf iets voor iemand 

betekenen 

o Niet direct ingaan op dimensie 4 
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2.3.2 Interpersoonlijke en sociale perspectieven 

Interpersoonlijke perspectieven 

- Betrekkingsaspect van communicatie introduceert link tussen wat iemand zegt en doet en de 

interpersoonlijke betekenis 

- Hebben grote invloed, maar worden vaak niet opgemerkt (wel gevoeld) 

- Vaak niet gewild of bedoeld 

- Men kan niet anders dan zich vragen stellen over de zienswijzen over zichzelf en de ander 

Onrechtstreekse en rechtstreekse perspectieven 

- Rechtstreekse perspectieven: Zo zie ik mezelf, zo zie ik jou … 

- Onrechtstreekse perspectieven (metaperspectieven): Zo denk ik dat jij mij ziet, zo denk ik dat jij jezelf 

ziet … 

- Interafhankelijkheid: zonder de ander kunnen we niet tot rechtstreekse perspectieven op onszelf komen 

- Wanneer de dingen niet zoals gewenst verlopen wordt met gevoeliger voor onrechtstreekse 

perspectieven 

Sociale perspectieven 

- Spelen zich niet af en ontstaan niet op individueel niveau, maar op ruimere schaal 

- (Her)creëren of (her)construeren sociale representaties 

o Beïnvloeden personen onbewust 

o Systeemregels op het niveau van de anonieme gemeenschap of samenleving 

o Sommigen zijn zo vanzelfsprekend, dat ze vanzelfzwijgend worden 

Klinische praktijk 

- Therapeut heeft kennis over de sociale presentaties en merkt de invloeden ervan op 

- Cliënten hebben vaak het gevoel dat ze niet voldoen aan de sociale representaties 

2.3.3 Ieder heeft een kijk op de dingen 

Afhankelijk van de positie die de persoon inneemt.  

Opgelet: niet elke visie of kijk kan als evenwaardig opgevat worden, alsof er geen m’ppelijke en situationele 

contexten spelen 

Werkt de cliënt met het interpunctieaxioma? 

- Ja  Meningsverschil: Je kan van mening verschillen en in de erkenning blijven 

- Nee  Conflict: Je kan niet van mening verschillen en in de erkenning blijven, want er is maar één 

waarheid 

Meningsverschil Conflict 

Rustig, weinig onaangename emoties 
Waardheidsgevecht, strijd; Onrust; Veel onprettige 
emoties 

Erkenningsspiralen; er mogen zijn van elkaar met hoe 
men naar de dingen kijkt 

Wederzijdse verwerping; Verwerpingsspiralen; Er 

niet mogen zijn van elkaar met hoe men naar de 
dingen kijkt 

Verschil mag bestaan en wordt als boeiend en 

interessant ervaren 

Verschil wordt niet opgemerkt en als het wordt 
opgemerkt wordt dit gezien als een tekort aan 

(gezond) verstand, goede wil of moraliteit 

Naar de ander luisteren met interesse 
De ander proberen overtuigen op alle mogelijke 

manieren 

  



 28 

2.3.4 De communicatieve ‘werkwoorden’ 

Erkenningservaringen 

- Ervaring dat ik er met mijn binnen- en buitenkant mag zijn in de ogen van de ander 

- Effecten: Rust, ontspanning, geen onaangename emoties 

Verwerpingservaringen 

- Ervaring dat ik er met mijn binnen- en buitenkant niet mag zijn in de ogen van de ander 

- Effecten: Spanning, onaangenaame emoties 

Negatie-ervaringen 

- Ervaring dat ik met mijn binnen- en buitenkant niet besta in de ogen van de ander 

- Effecten: Perplexiteit, geen affect, zeer onaangenaam 

Spiralen: Mensen gaan zich zo gedragen dat de ander ervaart, wat we zelf ervaren 

Klinische praktijk: 

- pp vaak gepaard met ernstige en veralgemeende negatie-ervaringen 

- conflictsituaties vaak gepaard met veralgemeende verwerpingservaringen 

- 2de orde cybernetica: doe niet over! 

o Probeer ervoor te zorgen dat cliënt erkenning ervaart 

o Door de cliënt au sérieux te nemen op vlak van benadeling en inzet 

2.3.5 Digitale en analoge taal 

Analoge taal kan heel veel invloed hebben, zonder dat de betekenis duidelijk wordt 

 Onbepaaldheid van betekenis 

2.4 De onvermijdelijkheid van paradoxen (recursiviteit) 

Paradox = inhouds- en relatieniveau worden verward 

Lus = er is onduidelijkheid over welk niveau van de hoogste orde is 

Inhouds- en betrekkingsniveau van communicatie lopen door elkaar in de alledaagse communicatie 

 het relatieaspect classificeert het inhoudsaspect  
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1ste communicatieopvatting 2de communicatieopvatting 

- Doorgeven van inhouden; Taal om externe 

werkelijkheden te beschrijven 

- Lussen = non-sense 

- Niveaus van hiërarchie kunnen niet verward 

worden 

- Proces waarbij mensen sociale 

werkelijkheden creëren 

- Lussen zijn geen non-sense 

- IK en MIJ verwijzen naar een eenheid, naar 

mij en niet naar niet-mij of de ander 

- Uitspraken over mezelf kunnen geen 

uitspraken zijn over de ander 

IK ≠ DE ANDER 

Het relatieniveau is gelaagd, is hiërarchisch van 
structuur 

Uitspraken zijn beschrijvingen van een externe 

werkelijkheid. 

De IK boodschap wordt een JIJ boodschap; Er wordt 

een werkelijkheid geschapen én weergegeven van 
een andere orde dan de taalkundig gebruikte 

woorden 

Beiden hanteren 1ste opvatting van communicatie: OK Beiden hanteren de 2de opvatting van communicatie: 
het relatieniveau is gelaagd 

 
Lieve: “Ik ben het beu!” 

 Lieves kijk op hoe Jan kijkt naar haar is de 

ingang die Lieve neemt in de lus 

 
Pas als Jan merkt dat Lieve daar de ingang neemt, 

kan hij ook mentaal daar de ingang nemen. 
Ziet Lieve dat dit haar denken is over hoe ik naar 

haar kijk? En kijk ik echt zo naar haar? 
 

 

Recursiviteit 

- Spanningen in relaties zijn moeilijk weg te werken 

o omdat de weergave van de werkelijkheid gepaard gaat met de creatie ervan 

 nieuwe betekenisverlenende context 

- Uitweg is herkaderen: creatie van een nieuwe context, een nieuwe werkelijkheid 

Klinisch voorbeeld: Man met alcoholverslaving, vrouw biedt hem glas alcohol aan op een feestje 

- Contextualisatie binnen sociale representaties: vrouw is hem vijandig gezind 

- Herkadering  vrouw was vooral onwetend en onvoldoende op de hoogte over de ernst van zijn verslaving 

en misschien moet hij haar meer in vertrouwen nemen 

2.5 Inleving als meerkanalenempathie (recursiviteit) 

Toepassing van recursiviteit in klinisch werk. 

Je kan luisteren naar verschillende kanalen 

- In stilte luisteren (met de koptelefoon): niet ingaan op wat er gezegd wordt 

- Luidop luisteren: ingaan op (versterken) wat er gezegd wordt 

10 kanalen waar de therapeut zich kan op afstellen: 

1. Wat de cliënt ervaart 

2. Wat de cliënt verlangt 

3. Hoe de cliënt zichzelf ziet 

4. Hoe de cliënt denkt dat anderen hem/haar zien 

5. Hoe de cliënt anderen ervaart 

6.    

7. Hoe de cliënt denkt dat anderen denken hoe en wat hij/zij over zichzelf denkt 

8. Wat de cliënt zegt dat hij/zij doet 

9. Wat de cliënt zegt dat hij/zij bedoelt 

10. Wat de cliënt merkt dat hij/zij bekomt bij anderen 
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Zo heeft ook de therapeut 10 inlevingskanalen 

Naast persoonskanalen, ook 10 tussenpersoonskanalen; 2 belangrijkste 

- Wat de therapeut merkt dat de cliënt doet, zijn communicatief gedrag, gegeven de context 

(BUITENKANT) 

- Wat de therapeut merkt dat de cliënt bekomt bij anderen, het communicatief effect van het gedrag van 

de cliënt, gegeven de context (OVERKANT) 

Kleine toepassing: 

‘Ik ben zo bang dat ik ’s avonds niet meer uit mijn huis durf komen’ 

- In stilte luisteren naar kanaal 1 

- Luidop luisteren naar kanaal 2 

- Op kanaal 3 ontstaat er een minder ongunstig zelfbeeld (‘ik ben iemand die iets wil’) 

3 Coordinated management of meaning 

3.1 Introductie 

Coordinated management of meaning (CMM) vrij vertaald: Het samen, op elkaar afgestemd, regelen van 

betekenis. 

CMM  

- is een interpersoonlijke benaderingswijze van psychologische fenomenen die stelt dat 

o betekenissen niet in onze hoofden zitten, maar vorm krijgen in communicatieve processen 

o hoe we omgaan met elkaar en welke beslissingen we nemen gevolgen heeft op hoe de wereld 

er gaat uitzien 

 communicatie en omgaan met elkaar bevat dus een ethisch aspect 

 conceptuele tools1 kunnen ons helpen omgaan met elkaar en beslissingen nemen 

o dit model bruikbaar is voor onderzoek en hulpverlening 

o betekenissen niet vast staan, maar voortdurend veranderen doorheen ons leven 

- gaat over de moeilijkheden en mogelijkheden van de alledaagse communicatie 

- is een pragmatische opvatting in de dubbele betekenis zoals bij Watzlawick et al. 

o gedrag beïnvloedt gedrag (en betekenisverlening) 

o de interactie creërt recursief nieuwe contexten die een invloed hebben op verdere 

interacties 

- past binnen een sociaal constructionistische traditie 

In een terugblik naar het begin van CMM schreef McNamee dat ze 

- speelden met het idee van een hiërarchie van betekenis, die flexibel is en verschuift doorheen de 

interactie 

- de act-by-act verschijning van interactiepatronen in kaart wilden brengen 

- de recursieve aard van betekenis en actie en logical force exploreerden 

- oz opzetten om 

o de menselijke interactie en het vastzitten in interactiepatronen te begrijpen 

o en mogelijke wegen tot transformatie aan te tonen  

 
1 Helpen de nodige afstand te nemen en een derdepersoonsperspectief in te nemen 
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3.2 Van intrapsychische mentale toestanden naar interacties en de werelden die deze voortbrengen 

CMM werkt recursiviteit verder uit op een andere manier dan Watzlawick et al. 

Communicatieve processen bestaan uit acties die als interactie nieuwe betekenissen (werelden) 

voortbrengen, die op hun beurt aanleiding geven tot bepaalde acties enzovoort. 

CMM neemt een communicatieperspectief in, waarbij mentale toestanden vervangen worden door wat mensen 

samen doen (interacties). Hierdoor kan men zien wat voor soort levenswerleden mensen hun doen en laten creëert. 

3.3 Van het communiceren (doorgeven) van betekenis naar communicatie als bron van betekenis 

Sigman 

- breidt het idee dat communicatie betekenissen, afkomstig uit culturele, psychologische/cognitieve en 

sociologische structuren, overbrengt 

- uit naar de notie dat betekenissen ontstaan in het communicatieproces zelf. 

CMM breidt de traditionele opvatting van communicatie uit van een zender-ontvanger opvatting naar een 

relationeel proces van samen betekenissen maken. 

Zender-ontvanger Relationeel proces van samen betekenissen maken 

Boodschap wordt doorgegeven van zender naar 
ontvanger. 

 

Een heen-en-weer gebeuren tussen betrokennen 

- creëert ritme 

- doet betekenissen ontstaan 

Zender creëert een bericht en hoopt dat de 
ontvanger dit zo begrijpt zoals de zender bedoelt – 

wat vaak niet het geval is. 

Communicatie heeft gevolgen, omdat er altijd een 
uitkomst is die in mindere of meerdere mate invloed 

heeft op hoe we de dingen verstaan in het vervolg 

van de interactie (recursiviteit). 

3.4 Communicatie is performatief en heeft gevolgen 

Communicatie is substantieel en performatief: het doet iets. 

- Communicatie creëert de kwaliteit van relaties en sociale werelden. 

- Door afstand te nemen van de patronen die men creëert en deze te benoemen en framen, kan men 

meer intentioneel zijn in de performances in het helpen verbeteren van de kwaliteit van relaties en 

sociale werelden. 

Communicatie heeft gevolgen. 

- Beslissingen over het al dan niet communiceren zijn bepalend. 

- Hoe men zich engageert tegenover anderen leidt tot uitkomsten in de reactie van de anderen. 

- Men reageert op deze reacties, wat invloed heeft op de volgende beurt en zo zet deze cyclus zich 

voort. 

- Men creëert gevoelens, attitudes en acties bij elke beslissing die men neemt. 

- Dit heen-en-weer gaan creëert patronen in de relaties met anderen 

o Sommige zijn destructief, andere constructief 

o Sommige wil men behouden, andere wil men veranderen 

3.5 Reflexiviteit in twee betekenissen 

Reflexief ~ taalkunde (bv. reflexief of wederkerig persoonlijk vnw); binnen CMM gebruikt in 2 betekenissen 

(1) Communicatie is een reflexieve cyclus waarin acties tot betekenissen leiden en vice versa 

Hoe we situaties begrijpen bepaalt onze reacties en omgekeerd 

Reflexief = acties slaan terug op betekenissen en omgekeerd 
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(2) Communicatieperspectief innemen door reflexief te kijken naar interactieprocessen 

Reflexief = Kijken vanuit ons standpunt, als een proces dat op ons terugslaat: hoe onze acties betekenissen 

creëren, die op hun beurt aanleiding zullen geven tot nieuwe betekenissen 

 Die reflexiviteit (= communicatiefperspectief) innemen maakt verandering mogelijk 

o nadenken over conversaties 

o anticiperen op mogelijke ongewenste effecten 

o bekijken welke keuzemogelijkheden er zijn om ongewenste interactiepatronen te veranderen 

 Gunstige uitkomsten van onze interacties geven energie om creatie van constructieve patronen voort 

te zetten 

 Van ‘meer van het ongewenste zelfde’ naar ‘meer van het gewenste zelfde’ 

3.6 Kernprincipes van CMM 

1. We coördineren met anderen in de turn-by-turn relationele processen van onze communicatie 

2. Tegelijkertijd streven we naar interne coherentie – een uitlijning van onze betekenisverlenende processen 

met de interactie 

3. In al onze interacties in onze sociale werelden, managen we voortdurend een gevoel van het onbekende, 

een gevoel van mysterie 

3.7 Voorbeeld van CMM-analyse van een waargebeurd (bijna) incident 

Enkele vrouwen zitten aan tafel in een restaurant. Er wordt aan hen gevraagd aan een andere tafel plaats te nemen, 

omdat er geen vrouwen aan deze tafel mogen zitten. 

Contextwisseling van ‘gastvrijheid’ naar ‘een opgelegde regel’. 

De vrouwen twijfelen eerst om de regel uit te dagen en toch te blijven zitten. De context verandert, wanneer een 

van de medewerkers van het restaurant verduidelijkt dat ze ontslagen kunnen worden, als de vrouwen aan deze 

tafel blijven zitten. 

3.7.1 Conceptuele toolbox: NOREN 

NOREN is een acroniem dat verwijst naar een methode om reflexief na te denken over interactiepatronen en ze 

te wijzigen. 

Noticing (= Opmerken) 

Beseffen dat je iets niet kan verklaren en begrijpen. 
Cfr. Taylor: we zijn zelfinterpreterende subjecten 

 
Vergt een stap van een eerste- naar 

derdepersoonsperspectief, zodat we de 
communicatiepatronen kunnen zien 

Cfr. de stap voor metacommunicatie 

Observing (= Observeren) Een stap terug zetten 

Reflecting (= Reflecteren) Keuzes identificeren 

Engaging (= Engageren) Bedacht zijn op wat we samen aan het creëren zijn 

Noticing again (= Opnieuw opmerken) … 
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3.8 Voorbeeld van het maken van een episode 

Twee collega’s A en B werken samen aan een project. A zat in een vergadering met hun leidinggevende en heeft een 

gesprek gehad over hun project. A vertelt dit aan B, maar B reageert hier negatief op. B heeft het gevoel dat hij/zij 

niet betrokken werd en dat ze niet goed samenwerken. 

 1 zet in de conversatie (turntaking) zorgt voor een contextwisseling van ‘samenwerken’ naar ‘het in 

vraag stellen van hun samenwerking’ 

 Dit opmerken (noticing) vanuit een metaperspectief opent mogelijkheden om de uitkomsten en 

consequenties van hun verdere interacties na te gaan (Hoe breng je het verdere verloop van de interacties 

in lijn met jouw bedoelingen?) 

Vanuit het CMM communicatieperspectief kan elk aantal beurtwisselingen (turntaking) gegroepeerd worden tot 

een episode, afhankelijk van hoe de observator interpungeert. 

Conversaties of interacties worden gekenmerkt door een ritme van resonantie en dissonantie. 

- Nieuwe info kan ervoor zorgen dat de resonantie (= we zitten op dezelfde golflengte) verdwijnt 

- en dat er dissonantie (= we zijn niet langer op elkaar afgestemd) ontstaat  

o bedreigt de nood aan coherentie 

o leidt tot acties en reacties die zorgen voor een ongewenste werkelijkheid 

Conversaties of episodes kunnen geanalyseerd worden a.d.h.v. een serpentine model. In zo’n model worden de 

zetten in de conversatie geordend volgens een tijdlijn, waardoor het de vorm van een slang krijgt. 

3.8.1 Verklaring voor het blijven bestaan van ongewenste patronen 

Cfr. Watzlawick et al. en parataxische vertekeningen (Sullivan) 

Het streven naar interne coherentie als verklaring 

- Bij dissonantie wordt onze nood aan coherentie bedreigd. 

- Mensen zoeken naar troost in vertrouwdheid en aangenaamheid 

- Wordt aangeboden door bepaalde ongewenste patronen 

Dit betekent dat mensen hun aannames moeten opgeven en het onverwachte (de mysterie) toelaten. 

3.8.2 Conceptuele toolbox: 4 vormen van in relatie zijn 

Pearce maakt onderscheid tussen 4 vormen van in relatie zijn met elk verschillende 

- communicatiepatronen 

- visies op het zelf en de ander 

- mate waarin we andere verhalen kunnen (h)erkennen 

o eerste drie bevatten metanarratief, ontbreekt bij vierde 

Monoculturele communicatie 

- Merkt enkel aspecten op van anderen die gelijk zijn aan de eigen aspecten 

- Niet in staat verschil te zien 

- Handelt volgens het geloof dat er maar 1 cultuur is 

- ‘We zijn allemaal gelijk’, ‘Natuurlijk begrijp ik wat jij meemaakt’ 

Etnocentrische communicatie 

- Merkt op dat er een verschil is 

- Maar kijkt naar de andere cultuur vanuit eigen perspectief 

- ‘Weet je dat de inuit 10 woorden hebben voor sneeuw?’  
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Modernistische communicatie 

- Waardeert verandering 

- Verschillen worden getolereerd zolang ze de vooruitgang niet tegenhouden 

- Persoonlijke identiteit en zelfwaarde hangen af van de mate waarin je vooruit 

gaat, groeit of ontwikkelt 

- Maakt langdurige (werk)relaties mogelijks instabiel 

Kosmopolitische communicatie 

- Neiging en capaciteit om ≠ op te merken 

- en er belangstelling (curiosity) voor te hebben 

- Vergt een bereidheid om te zien dat andere verhalen ook waardevol kunnen zijn, ook als ze onze 

eigen woorden niet weerspiegelen 

Relevantie 

- Toont dat wat gevraagd wordt bij NOREN niet evident is. 

- Biedt formuleringen of taal waar hulpverleners mee kunnen resoneren, zichzelf in kunnen herkennen 

- Is van toepassing op de huidige m’ij 

o vanzelfsprekendheden worden continu in vraag gesteld, 

o enorm veel informatiebronnen, 

o veel migratie 

3.9 Framing van episodes 

Door episodes te framen kan men ≠ perspectieven innemen en tot andere info, betekenisverlening en acties in 

relatie tot anderen komen. 

Voorbeeld: Teamvergadering in een opleidingscentrum dat workshops aanbiedt in bedrijven. 

1. Paul wil tijdens de vergadering bespreken hoe ze een aangekondigde workshop gaan invullen. 

2. Warren begrijpt niet hoe ze de aanpak van de workshop gaan bespreken, als ze geen duidelijkheid hebben 

over waar ze naartoe willen met het opleidingscentrum. 

3. Paul geeft aan dat daar geen tijd voor is tijdens de vergadering en er tegen het einde van de vergadering een 

voorstel moet zijn voor de workshop. 

4. Warren houdt vol dat ze een besluit moeten nemen over waar ze als 

organisatie naartoe willen in deze vergadering. 

5. De voorzitter van de vergadering neemt een metaperspectief in en 

benoemt de contextualisaties. 

o Voor Paul is deze vergadering een episode van het nadenken 

over een aangekondigde nieuwe workshop. Daarnaast ervaart 

Paul tijdsdruk 

o Voor Warren gaat het om het nadenken over welke richting ze 

in de toekomst uit moeten. Hij ervaart dat hij zo niet verder 

mag of kan, dat er een soort toelating nodig is om nu verder 

te vergaderen. 

 Verschillende hiërarchieën van contextualisaties  
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3.10 Re-framing (verschuivende hiërarchieën) van episodes 

Mensen maken betekenis door contextualisaties in een steeds verschuivende hiërarchie te ordenen. 

Bij een bepaalde contextualisatie van een episode kan een persoon in moeilijkheden zitten, door een conversatie 

kunnen deze contextualisaties verschuiven (shift). 

Voorbeeld 

A presenteert haar onderzoekswerk op een congres. Na de presentatie spreekt ze een toponderzoeker aan 

binnen haar onderzoeksveld, om iets te bespreken. De toponderzoeker stelt haar voor mee te rijden in zijn 

taxi, wanneer hij vertrekt van het congres. A had echter al afgesproken met een vriend om samen terug te 

keren van het congres. Daarnaast heeft ze schrik beoordeeld te worden, ze voelt zich minderwaardig. 

Framing van episode: A heeft schrik om beoordeeld te worden en haar vriend in de steek te laten. 

A spreekt hier over met haar vriend, deze zegt dat ze zich geen zorgen moet maken om hem en dat dit een 

unieke kans is. 

Re-framing van episode: Dit is een unieke kans om te kunnen spreken met deze toponderzoeker. 

3.11 De krachten die een rol spelen bij betekenisverlening 

Vaak hebben onze reacties een eigen kracht: “Hij zegt dit, dus ik moet dat zeggen – ik kan niet anders!” 

Logical force 

- is een gevoel van moeten 

- ontwikkeld door onze geschiedenis: 

o culturele en persoonlijke ervaringen 

o gezin 

o educatie 

o invloeden van de m’ij 

- recursief: ze helpen ons nieuwe verhalen te creëren die in lijn zijn met en coherent zijn met verhalen uit 

het verleden 

Kan belangrijk zijn in een klinische setting, omdat deze logical forces verandering vaak verhinderen of 

bemoeilijken. 

Prefiguratieve kracht: 

- Mensen voegen hun beurt toe aan een reeds gevormde conversatie, om voort te bouwen op iets dat al 

gebeurd is. 

- Dit om hun verhalen over hoe het zou moeten zijn te bevestigen. 

- Op basis van wat de eerdere acties, woorden of betekenissen van anderen, moet ik/moeten wij X doen. 

- Causale kracht: acties worden veroorzaakt door eerdere acties. 

- Voorbeeld: Mijn broer pestte me altijd, daarom ben ik nu erg verlegen in sociale situaties. 

Praktische kracht: 

- Mensen handelen om iets teweeg te brengen dat in lijn is met waarop ze hopen en wat ze verwachten. 

- Op basis van de gewenste uitkomst, moet ik/moeten wij X doen. 

- Praktisch denken: Doe X, om Y te bereiken. 

- Voorbeeld: Ik wil goede punten op het examen, dus ik moet nu goed studeren.  
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Contextuele kracht: 

- Versterkt hoe mensen bepaalde conversaties hebben in bepaalde contexten 

- Op basis van deze situatie, moet ik/moeten wij X doen. 

- De kracht zit in de context om te handelen, we zijn genoodzaakt te handelen zoals we doen 

- Voorbeeld: In deze familie zijn we vechters, zo zijn we nu eenmaal. 

Implicatieve of reflexieve kracht: 

- Beschrijft hoe het resultaat van een episode verbonden is met en gevolgen heeft voor een volgende 

episode. 

- Is een voorbode voor de volgende episode en hervormt de contextuele krachten. 

- Ik wil/wij willen een invloed hebben op de context van mijn/onze acties, dus ik moet/wij moeten X doen. 

- Voorbeeld: Ik was erg verlegen in het middelbaar, maar in het hoger wil ik wat meer zelfzeker zijn, daarom 

ga ik me wat meer openstellen. 

Voorbeeld: hoe contextuele factoren kunnen zorgen voor dilemma’s 

2 contexten van de hoogste orde voor een vader, die ook voetbaltrainer is 

- Ik moet mijn ploegje treinen. 

- Ik moet er zijn voor mijn zoon, als hij een unieke kans krijgt. 

3.12 Charming en strange loops 

Charming loop: iemands acties zijn van invloed op iemands betekenissen en iemands betekenissen reproduceren 

iemands acties 

Voorbeeld: Ik ben een alcoholist, dus ik kan best geen alcohol drinken. Ik drink geen alcohol, omdat ik een alcoholist 

ben. 

Strange loop (bevreemdende lus): betekenissen en acties ontkrachten elkaar 

Voorbeeld: Ik ben een alcoholist, dus ik ga geen alcohol drinken. Omdat ik geen alcohol drinkt, ben ik geen 

alcoholist. Ik drink wel alcohol omdat ik geen alcoholist ben. Omdat ik wel alcogol drink ben ik alcoholist, enzovoort.  
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 Systeemtheorie en cybernetica van de eerste en tweede orde 

1 Introductie systeemdenken in Pragmatics of Human Communication 

1.1 Inleiding 

Hoofdstuk 2 en 3 gingen over interacties 

‘Hoofdstuk 4: De organisatie van menselijke interactie’ 

- Gaat over patronen van terugkerende en voortdurende communicatie 

- De structuur van communicatieprocessen 

1.2 Interactie als een systeem 

Uitgangspunten 

1. Een interactie kan opgevat worden als een systeem 

2. De algemene systementheorie geeft inzicht in de aard van de interactionele systemen1 

1 Volgen interactionele systemen de wetten van de algemene systementheorie of helpt de algemene 

systementheorie om bepaalde aspecten van de interactionele systemen te begrijpen? 

1.2.1 Tijd als variabele 

Zonder tijd geen interactionele systemen, systemen hebben tijd nodig om zich te ontwikkelen. 

1.2.2 Definitie van een systeem (Hall en Fagen) 

Definitie: Een verzameling van objecten, met relaties tussen de objecten en tussen hun attributies 

- Objecten = delen van het systeem 

- Attributies = eigenschappen van het object 

- Relaties binden het systeem samen 

Men spreekt van interactionele systemen wanneer twee of meer mensen die aan het communiceren zijn, in het 

proces of op het niveau zitten van het definiëren van de aard van hun relatie1 

1 Opmerking: Wanneer mensen elkaar tegenkomen, is dit altijd zo, dus wanneer spreekt men dan van een 

systeem? 

1.2.3 Omgeving en subsystemen 

Contextueel model: 

- Wat zijn de grenzen van een systeem, waar begint en eindigt een systeem? 

- Wat zijn de relevante omgevingen voor een systeem? 

o Alles waar het systeem een effect op heeft 

o Alles wat een effect heeft op het systeem 

o Therapeutische implicatie! 

- Een willekeurige indeling, afhankelijk van de waarnemer, is mogelijk 

o Supra systemen 

o Systemen 

o Subsystemen 

- Open systemen en gesloten systemen 

o Bij open systemen wordt materiaal, energie en informatie uitgewisseld met de omgeving 

o Voorbeeld van een gesloten systeem: chemische reactie tijdens een experiment  
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Opmerkingen: 

- Contextueel model, dus eerder instrumenteel dan objectief? 

- Omgeving heeft invloed via 

o Horizontale verbanden (deelname aan subsystemen) 

o Verticale verbanden (deelname aan groter geheel) 

o Systeemdenken en -therapie maken vaak de fout van de meest zichtbare omgeving te 

verwarren met de meest invloedrijke of werkbare omgeving 

1.3 De eigenschappen van open systemen 

1.3.1 Totaliteit 

Definitie van totaliteit: 

- Wanneer elk deel van een systeem zich zo verhoudt tot de andere delen, 

- dat verandering in een deel, 

- verandering in alle delen teweegbrengt. 

- Het systeem is samenhangend en ondeelbaar. 

Cfr. kritiek van de biologie op het Cartesiaanse paradigma: Levende systemen zijn geïntegreerde gehelen en hun 

eigenschappen zijn niet zomaar tot die van hun onderdelen terug te brengen. 

 Niet-optelbaarheid 

 Negatieve definitie van totaliteit: Wanneer een systeem niet kan opgevat worden als de som 

van zijn delen  

 Kijken naar de organisatie van de Gestalt 

 Of emergente eigenschappen  

 Niet-eenzijdigheid en dus bidirectionaliteit 

 Het is niet zo dat A B kan beïnvloeden, maar B A niet 

 Optelbaarheid: Systeem waarbij verandering in een deel, geen verandering in een ander deel teweegbrengt, 

ze zijn onafhankelijk en het is niet meer dan de som van alle elementen. 

Hypothetisch continuüm van optelbaarheid – totaliteit 

1.3.2 Feedback 

Hoe vormen de delen van een systeem een geheel, als ze niet optelbaar of eenzijdig verbonden zijn? 

 Feedback en circulariteit houden de parameters binnen bepaalde grenzen 

Het is belangrijker hoe de dingen nu lopen tussen mensen, dan hoe de dingen vroeger liepen. 

1.3.3 Equifinaliteit 

Het is niet zo dat de resultaten bepaald worden door de initiële condities of de aard van het proces. 

Verschillende wegen kunnen tot dezelfde uitkomst leiden. 

Dit spreekt het belang van de vroege ontwikkeling niet tegen, maar wel de lineaire causaliteit tussen vroege 

ontwikkeling en latere psychopathologie. 

Therapeutische implicatie: je kan nu interveniëren, waardoor dingen anders gaan lopen 

1.4 Voortdurende interactionele systemen 

De onderzoekers hebben een voorkeur voor langdurige interactionele systemen 

Bv. Vriendschappen, partner- of gezinsrelaties … 

- Omdat kans groter om pragmatische effecten van communicatie te bestuderen. 

- Maar: versmalling! 
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Vraag: Waarom blijven mensen in relaties die niet bevredigend of zelf gewelddadig zijn? 

- Interactionele verklaring vertrekt eerder vanuit ‘Hoe lopen de dingen’, dan ‘Waarom lopen de dingen zo?’ 

- Eerder beschrijvend dan verklarend 

1.4.1 Artikel Paul Dell: Problemen met bidirectionaliteit: Geweld en lineaire causaliteit: kan de systeemtheorie 

spreken van ‘slachtoffers’ en ‘geweldplegers’ 

Bateson: macht is een mythe die, als iedereen erin gelooft, in die mate zichzelf verifieert 

Paul Dell: 

- Domein van de verklaring: macht en lineaire controle bestaan niet 

- Domein van de ervaring of beschrijving laat wel toe de metaforen macht en lineaire controle te gebruiken 

- De twee komen dus niet met elkaar overeen 

Opmerking: 

- De onderzoekers kiezen ervoor niet te luisteren, met de kost het ontkennen van deze menselijke ervaring 

- Klinisch probleem:  

o Domein van de verklaring nodig voor hypotheses 

o Domein van de ervaring nodig voor de werkalliantie 

Cfr. ‘Er is geen weten van buitenaf’ 

Cfr. onderscheid ‘aandeel hebben’ en ‘schuld hebben’ 

1.4.2 Limitation en een impliciete omschrijving van ‘recursiviteit’ 

Verklaring voor het blijven in een relatie die niet bevredigend is, in communicatieve processen. 

Het beperkende effect van communicatie: 

- De uitwisselingen van boodschappen beperkt het aantal mogelijke zetten, zoals in een schaakspel 

- De context is meer of minder beperkend, maar bepaalt altijd tot op zekere hoogte de contingenties 

- De context is niet alleen institutionele of externe factoren, de boodschappen worden een deel van de context 

en beperken de volgende interacties 

Dit is een impliciete beperkende formulering van recursiviteit! 

Verbreding van het concept pragmatiek van de menselijke communicatie: De zetten in de communicatie vormen 

recursief mee de context waarbinnen de volgende zetten zullen plaatsvinden! 

1.4.3 Gezin als regelgeleid systeem 

In elke communicatie gaan de deelnemers definities van de relatie (en van zichzelf) aanreiken aan de ander, die 

deze definitie confirmeert, verwerpt of negeert.  

- Dit proces dient tot stilstand te komen bij langdurige systemen; De systemen zetten zich 

- Bijvoorbeeld gezinnen worden dan regelgeleide systemen 

Dit suggereert een meer formele beschouwing van het gezin als een systeem 

- Niet langer metafoor 

- Gezin voldoet aan regels en wetten van een systeem 

Vanaf dit punt lijken de auteurs gezinnen te beschouwen als systemen met een hoge mate van totaliteit 

- Misschien omdat ze vertrokken van pathologische systemen 

- Die misschien net gekenmerkt worden door 

o Te hoge mate van totaliteit 

o Te beperkte mate van horizontale verbanden  
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1.4.3.1 Totaliteit 

Vooral bij geïsoleerde gezinnen zal bij therapie verandering bij de cliënt ook verandering bij andere 

gezinsleden teweegbrengen, in hun psychologische, sociale of zelfs fysieke gezondheid. 

1.4.3.2 Niet-optelbaarheid 

Individuele kwaliteiten, vooral symptomatisch gedrag, zijn eerder eigen aan het systeem, dan het individu. 

Risico: Individuele eigenschappen toeschrijven aan het systeem, uit het oog verliezend dat leden ook vaak deel 

uit maken van heel wat andere systemen. 

~ Systemic Therapist’s Fallacy: Verklaring o.b.v. systeemtheoretische observatie, zonder rekening te houden met 

de onzichtbare horizontale en verticale verbanden. 

1.4.3.3 Feedback en homeostase 

Auteurs stellen dat homeostatische model tekortschiet voor het kijken naar gezinnen 

- Er is ook groei en leren in gezinnen 

- Beter omschreven door positieve feedback 

Vervangen homeostase door ‘steady state’ en ‘stability’, teweeggebracht door negatieve feedback. 

2 Systeemtheorie en cybernetica van de 1ste en 2de orde (met toepassing) 

2.1 Capra over systemen (Het Levensweb) 

Systeem = een geïntegreerd geheel waarvan de kenmerkende eigenschappen voortvloeien uit de relaties tussen 

zijn onderdelen 

συν ισταναι = samen stellen ~ systeem = samenstel of samenhang 

Systeemdenken = de benadering van een verschijnsel als onderdeel van een groter geheel 

Voorbeelden van systemen: 

- Fysische systemen 

o Treden niet actief, zelf in interactie met hun omgeving 

o Bv. Kast van de IKEA 

- Levende systemen 

o Treden voortdurend actief in interactie met hun omgeving  

o Bv. Cel, meercellig organisme 

- Sociale systemen 

o Bv. Roedels, gezinnen … 

Verschillende systeemniveaus en emergente eigenschappen 

- Door dezelfde begrippen toe te passen op verschillende systeemniveaus komen we vaak tot nieuwe 

inzichten 

- Op elk niveau vertonen de waargenomen verschijnselen eigenschappen die op andere niveaus niet 

bestaan 

o Emergente eigenschappen = Systeemeigenschappen op een bepaald niveau 

2.2 Systeemdenken is een contextueel denken 

- Systeemdenken is contextueel 

- Iets verklaren in termen van zijn context betekent iets verklaren in termen van zijn omgeving 

 Systeemdenken = omgevingsdenken 
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2.3 Relevantie voor de praktijk 

Verwarren van de systeemniveaus 

- Iets wat zich voordoet op het niveau van het systeem wordt toegeschreven aan het individu 

o Bv. Iemand neemt op vergaderingen gewoonlijk het eerste woord (doet zich voor op het niveau van het 

systeem), maar wanneer die persoon besluit om wat meer te zwijgen gaan mensen vragen wat er scheelt 

(wordt toegeschreven aan het individu) 

- Het systeem zelf wordt benaderd en behandeld als een individu 

o Bv. “Het team wil een vergadering.” 

De meest zichtbare context wordt verward met de meest werkbare context 

2.4 Cybernetica: circulaire causaliteit 

De cybernetica biedt modellen die bruikbaar zijn voor de 

benadering van menselijke samenwerkingsproblemen. 

Stuurman gaat koersafwijking inschatten (A+), tegenstuur 

geven (B+), waardoor de afwijking kleiner wordt (C-). 

Hierop gaat de koersafwijking kleiner worden (A-), 

waardoor minder tegenstuur gegeven wordt (B-) en de 

afwijking zal groter worden (C+) etc. 

A+  B+  C-  A-  B-  C+  A+ … 

2.4.1 Positieve en negatieve feedback 

Een oorzakelijke invloed van A op B is positief, wanneer verandering in A verandering in B teweegbrengt in 

dezelfde richting. 

2 soorten terugkoppeling in de cybernetica 

- Afwijking te goot  zelfdempende terugkoppeling (negatief) 

- Afwijking te klein  zelfversterkende terugkoppeling (positief) 

Cfr. Centrifugaalregulator: Hoge snelheid van de machine  Regulator draait sneller  Afstand tussen de 

gewichten wordt groter  Minder stoomtoevoer  Lagere snelheid van de machine  Regulator draait trager 

 Afstand tussen de gewichten wordt kleiner  Meer stoomtoevoer  Hogere snelheid van de machine … 

2.4.2 Sociale systemen 

Terugkoppeling is een belangrijk begrip voor het modelleren van levende organismen en sociale systemen, maar 

bij menselijke systemen is een overzichtelijke weergave terugkoppelingslussen onmogelijk. 

Runaway: (steeds) meer van het (ongewenste) zelfde, enkel positieve terugkoppeling 

Voorbeeld: 

Mate van verslaving (A) is verminderd. 

Reactie van de omgeving (B+), ze vragen aan de persoon wat hij/zij gaat drinken op café. 

Reactie van de persoon (C+), onder sociale druk en uit schaamte bestelt hij een pintje. 

De persoon hervalt in zijn/haar verslaving (A+). 

Bij het opzetten van verandering, moet er iets nieuws gebeuren! Er is nood aan een minnetje of negatieve 

feedback.  
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2.5 Cybernetica van de 2de orde 

Beperking: Er is geen weten van buitenaf, geïnvolveerdheid. 

Mogelijkheid: Doe niet over! Je vormt zelf een plus of een min en om het meer-van-hetzelfde te doorbreken moet 

je een minnetje inbrengen. 

2.5.1 Praktijkvoorbeeld 

Leidinggevende wil zijn afdeling reorganiseren. Hoe meer hij zich inspant, hoe meer de medewerkers gaan 

tegenwerken. Maar hoe meer weerstand de leidinggevende denkt te ervaren, hoe koppiger hij blijft vasthouden 

aan zijn eigen strategieën. 

Als therapeut: Doe niet over! 

- De leidinggevende serieus nemen op vlak van benadeling en inzet 

- Doe of zeg niets dat als beschuldigend kan overkomen 

- Tijdens intake een voorstelling van de situatie maken die niet alleen recht doet aan de kijk van de 

woordvoerder  



 43 

 Sociaal constructionisme 

1 Inleiding: situering van sociaal constructionisme 

Kritisch denken ~ κρινειν = (onder)scheiden 

We gaan enkele concepten bespreken die een onderscheid brengen tussen de verschillende strekkingen binnen 

de wereld van de systeem- en gezinstherapie en daardoor ook heel wat informatie leveren. 

Sociaal constructionisme (SC) wordt gesitueerd binnen 

1. Het brede veld van de systeem- en gezinstherapieën: de epistemologie 

2. Historisch 

3. Filosofisch (postmodernisme) 

1.1 De epistemologie 

1.1.1 Drie epistemologieën in de systeem- en gezinstherapie 

Carr onderscheidt 3 categorieën gebaseerd op wat probleemgedrag in stand houdt 

- gedragspatronen 

- belief systems (overtuigingen) 

o omvatten de Milanese school, sociaal-constructionistische benaderingen en de oplossingsgerichte en 

narratieve therapievormen 

o verwerpen positivisme als epistemologie 

- constitutionele dispositonele factoren 

1.1.2 Drie betekenissen van epistemologie 

Filosofie: kennisleer 

W’: experimentele epistemologie 

Systeem- en gezinstherapie (in navolging van Bateson): ‘de’ of ‘een’ epistemologie ~ paradigma, model, 

kentheorie, wereldbeeld. 

(1) Positivisme 

- Stelt: 

o Onze waarnemingen van de wereld weerspiegelen de wereld zoals die is 

o Dit is de enige werkelijkheid 

- Systeem- en gezinstherapie:  

o Slechts één definitie van het probleem 

 Ontdekken door rigoreus diagnostisch assessment 

 Oplossen door het toepassen van technieken die na W’ oz effectief bleken 

 Bij discussie over wat het probleem is, kunnen experten hier antwoord op geven 

o Gedragsmatige gezinstherapie en psychoeducatie 

- Verwant met: 

o Empirisme: ware kennis komt van onze zintuigen 

o Representationalisme: onze waarnemingen zijn nauwkeurige representaties van de wereld 

o Essentialisme: elk object en elke gebeurtenis heeft een essentieel karakter dat ontdekt kan 

worden 

o Realisme: er is slechts één wereld die we kunnen kennen 

- Past binnen het modernisme  
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(2) Constructivisme 

- Stelt dat individuen actief hun eigen representaties van de wereld construeren 

o f(zintuigen, zenuwstelsel, mogelijkheden om info te verwerken en belief systems) 

o f(voorwerpen en gebeurtenissen id wereld) 

- Onderscheid gebaseerd op de mate waarin persoonlijke of individuele factoren belangrijk zijn voor 

de constructie van representaties van de wereld 

o Radicaal constructivisme had vooral invloed op de brief therapy en de Milanese school 

o Gematigd constructivisme had vooral invloed op de personal construct psychology en de 

daarop gebaseerde gezinstherapie, en de cognitieve gedragstherapie 

- Past binnen het postmodernisme 

(3) Sociaal-constructionisme 

- Kennis van mensen over de wereld is geconstrueerd binnen sociale gemeenschappen d.m.v. taal 

- Waarnemingen van objecten en gebeurtenissen zijn  

o Bepaald door objecten en gebeurtenissen zelf en de fysiologische en psychologische 

opmaak van de persoon 

o Belief systems zijn echter sterk beïnvloed door de sociale interactie binnen de 

gemeenschap 

- Waarheid wordt geconstrueerd door een gemeenschap van mensen die met elkaar converseren, 

i.p.v. ontdekt 

- Bruikbare en nuttige constructies van objecten en gebeurtenissen, en verklaringen van de relaties 

tussen beide worden onderhouden in deze converserende gemeenschappen. 

- Gezins- en systeemtherapie: 

o Wordt onderschreven door Milanese school en oplossingsgerichte en narratieve 

therapievormen. 

o Binnen gezins- en systeemtherapie wordt met de cliënt een meer bruikbare wijze om hun 

problematische situaties te beschrijven geco-construeerd 

 Betere manieren om problemen op te lossen 

- Volgens Carr 

o is dit de meest coherente epistemologie 

o leidt SC oz niet tot objectieve waarheden, maar bruikbare sociale constructies 

- Past binnen het postmodernisme 

1.2 Historisch overzicht 

1. 1ste orde cybernetica en systeemtheorie 

2. Constructivisme en 2de orde cybernetica 

3. SC, hermeneutische wende (taal) en poststructuralisme 

1.3 Filosofische positionering: postmodernisme 

1.3.1 Ontstaan van het postmodernisme 

Modernisme sinds de Verlichting 

- beloofde bevrijding van religie, tirannie en bijgeloof door de W’ en rede 

- gaat ervan uit dat de wereld universele wetten volgde en ontdekt kan worden 

- gelooft dat rigoreus onderzoek zal leiden tot waardevrije kennis 

- gelooft dat taal een representationeel karakter heeft en dat W’ verslagen acurate weergaven van de 

werkelijkheid zijn 

- onderschrijft het idee van een rationeel individu 

- zou leiden tot een betere wereld 

Maar deze betere wereld bleef uit, integendeel zelfs, en Kuhn toonde aan dat W’ niet waardevrij is  
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Postmodernisme als antwoord 

- Verwerpt de idee dat een enkelvoudige en rationele uitleg of verklaring van de wereld mogelijk is 

- Accepteert dat de wereld (op zichzelf) bestaat, maar niet dat we deze accuraat kunnen kennen 

- Gelooft dat de wereld sociaal geconstrueerd is in en door gemeenschappen 

1.3.2 Gevolgen voor onderzoek binnen gezins- en systeemtherapie 

1. Een allesomvattend theoretisch model in onmogelijk. 

2. Bevindingen van onderzoek naar therapieresultaten zijn geen weerspiegelingen van de waarheid, maar 

sociale constructies van W’pers 

3. Contextuele variabelen (gender, cultuur, klasse, etniciteit) moeten geïncorporeerd worden binnen 

bruikbare modellen van therapie, omdat er geen universele principes gelden 

1.3.3 Gevolgen voor de praktijk van gezins- en systeemtherapie 

1. Geen ware of juiste diagnose 

2. Voorkeur voor het verkennen van meerdere visies op probleem en oplossing 

3. Alle wijzen van kijken naar het probleem zijn voorlopig, gesitueerd in de tijd en tentatief 

4. Voorkeur voor een collaboratieve benadering van de therapeut-cliënt(systeem) relatie 

5. Alle pogingen om cliënten te helpen zijn ethische en geen waardevrije praktijken 

2 Postmodernisme in de gezins- en systeemtherapie 

De gezins- en systeemtherapie erkent het individu als deel van een ruimere context, niet enkel als intrapsychische 

eenheid. 

2.1 Psychotherapie als kind van het modernisme 

Psychotherapie is gegroeid binnen een modernistische, structuralistische traditie 

- Achter de zichtbare dingen ligt een diepere latente structuur, waar de echte betekenis ligt. 

- Deze moet ontdekt worden door een juiste interpretatie van wat zichtbaar is. 

- Er is een elite van specialisten die vanuit een W’ theorie de juiste interpretatieregels kent. 

Typevoorbeeld: psychoanalytische droomduiding 

Voorbeelden 

- De echte werkelijkheid die schuilgaat achter wat zichtbaar is 

o Structurele gezinstherapie: de gezinsstructuur 

o Milanese gezinstherapie: de family games 

o Contextuele therapie: het intergenerationele spel van geven en nemen 

- Minuchin over de gezinsstructuurtherapie 

o Is een actietherapie 

o Doel is gezinssysteem 

o Therapeut sluit aan bij het systeem  De structuur transformeert  Minstens één mogelijkheid 

voor verdere verandering 

o Het gezin heeft zelfbestendigende eigenschappen. 

 De processen in gang gezet door de therapeut worden in de afwezigheid van de 

therapeut gehandhaafd door de zelfregulerende mechanismen van het gezinssysteem. 

 Bij het bereiken van gezinsverandering wordt die in stand gehouden door het gezin 

 daarmee wordt een patroon verschaft voor de feedback die continu de ervaring van 

de gezinsleden kwalificeert en valideert 

o Deze concepten over de structuur vormen de grondslag van gezinstherapie. 

Effecten van structuralistische therapieën 

- Het individuele verhaal vgl. met een achterliggende normaliserende waarheid werkt pathologiserend 

- De persoon verliest zijn stem om zijn eigen verhaal te vertellen, want de therapeut is de expert 

- De cliënt wordt inferieur aan de therapeut 
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2.2 Houston Galveston Institute (Anderson en Goolishian) 

Postmodernistische en poststructuralistische benadering die kritiek geeft op de idee van sociale systemen (als 

structuren), de systeemtheorie en de cybernetica. 

Sociale systemen worden gezien als cybernetisch gelaagd: elk systeem wordt ingeperkt door het systeem direct 

erboven. 

Bv. Individu door het gezin, gezin door het grotere systeem, grotere systeem door de m’ij 

Gevolg: 

- Bij een problematisch of pathologisch deel van het systeem of subsysteem ligt de oorzaak in een 

afwijking in de bovenliggende structuren. 

- Het is dan ook hier dat het probleem behandeld moet worden, 

- maar omdat deze bovenliggende structuren gericht zijn op evenwicht en homeostase kan verandering 

moeilijk begrepen of verklaard worden 

2.2.1 Hun alternatief: Van social systems naar language systems 

Uitgangsptn gebaseerd op het SC 

1. De realiteit is een d.m.v. taal geconstrueerde sociale constructie 

2. Permanentie en niet-verandering is slechts de creatie d.m.v. taal van onafhankelijke en duurzame 

entiteiten in een veranderende ervaringswereld 

3. De rol van taal is het bepalen van betekenis 

4. Er is enkel taal als er betekenis is. 

Taal krijgt enkel betekenis bij het menselijk handelen. 

Betekenis is interactioneel, lokaal van aard en veranderlijk. 

5. Menselijke systemen zijn betekenisgenererende systemen 

2.2.1.1 Linguistic turn 

De Westerse filosofie in de 20ste eeuw richt zich niet meer op taal als een medium dat de werkelijkheid 

weerspiegelt, maar als een medium dat de werkelijkheid structureert en zelfs schept. 

De uitspraak van Derrida ‘Il n’y a pas de hors-texte’ wordt vaak aangehaald om te benadrukken dat binnen het 

poststructuralisme de taal de enige werkelijkheid is. 

Twee structuralistische varianten van de linguistic turn: 

- Heider die alledaagse psychologische taal analyseert om tot een meer systematische W’pelijke taal te 

komen 

- Watzawick et al. die het bestaan van een calculus van de menselijke communicatie postuleren 

Poststructuralisten zullen vaak verwijzen naar de latere Wittgenstein, die de idee introduceert dat betekenis van 

woorden ligt in het gebruik ervan. 

2.2.1.2 Mogelijkheden voor therapie 

1. Taal is interactionele coördinatie, het dialogisch creëren van intersubjectiviteit 

2. Taal is niet enkel representatief, het is de transformatie van onze ervaring en tegelijkertijd transformeert 

het wat we kunnen ervaren. 

3. Het identificeren van bepaalde acties is onderhevig aan een oneindige herziening, dit vormt de basis 

voor de formulering van wat een probleem is, voor de therapie en voor verandering 

4. We creëren de realiteit door te benoemen (identificeren van objecten) en vervolgens acties te 

ondernemen o.b.v. deze identificaties. Ons handelen maakt onze realiteit interactief en 

gemeenschappelijk.  
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Toegepast op het terrein van psychotherapie: 

1. Problemen zijn slechts een sociaal gecreërde realiteit, in stand gehouden door onderling talig 

gecoördineerd gedrag 

2. Theoretische en therapeutische vaardigheden liggen eerder in de keuze en het gebruik van woorden, 

eerder dan kennis over sociale systemen en structuren. 

3. Therapie = talige activiteit 

2.2.1.3 De overgang naar sociaal constructionisme en poststructuralisme 

Zoals Gergen schrijft roep de overgang naar het SC veel vragen op: 

- Wat zal er gebeuren als we het concept van een ontologisch onafhankelijk hiërarchisch sociaal systeen 

loslaten? 

- Vernietigen we dan de W’ en de discipline van therapie? 

- Wat zal er gebeuren als we het concept van familie of andere sociale systemen loslaten als het 

identificeren van de bron van problemen en de eenheid van de behandeling? 

- Wat als men psychologische behandeling gaat zien als het ontwikkelen van co-evoluerende talen van 

gecoördineerde uitwisseling i.p.v. het oplossen van problemen d.m.v. het herstel van gebrekkige sociale 

structuren? 

Men moet kiezen voor het poststructuralisme, omdat uitgaan van sociale systemen als referentiepunt betekent dat 

- de eigen realiteit de meer correcte is 

- en dat het beschrijven of verklaren van systemen geen invloed heeft op de werking of realiteit van deze 

systemen. 

2.2.2 Probleemgedetermineerde systemen 

Wat zijn probleemgedetermineerde systemen 

- Systeem gedefinieerd door het probleem i.p.v. systeem bepaalt (veroorzaakt) probleem 

- Bestaat uit die mensen die talig betrokken zijn bij het probleem 

o # leden is onbepaald en niet noodzakelijk beperkt tot de gezinsleden 

o Hebben elk een eigen ‘objectieve’ definitie van het probleem 

- Bestaan enkel in taal, niet als sociale structuur of rol 

- Zijn in een voortdurende staat van verandering door het vastleggen en wijzigen van betekenissen 

o Verandering door conversaties 

o Niet door het aanpassen van sociale structuren zoals bij Minuchin 

De rol van de therapeut 

- Creëert een dialogische ruimte; installeert en continueert een dialoog 

- NIET 

o Beïnvloeden om een bepaalde conversatie te hebben of cliënten overtuigen van een bepaald 

idee 

o Corrigeren van dingen 

Therapie maakt het eindeloos herzien of herbekijken en ontwikkelen van betekenissen mogelijk. 

Positionering cliënt en therapeut 

- De therapeut is onderdeel van het probleemgedetermineerde systeem 

- Therapeutische positionering samen met de leden van het probleemgedetermineerde systeem zodat ze 

samen nieuwe betekenissen kunnen creëren en ze samen kunnen evolueren. 

- Therapeut stelt zich zo op dat hij/zij de cliënten positioneert als experten van hun eigen leven.  
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Conclusie 

- De therapeut is een expert in het managen van het communicatief proces 

- De leden van het systeem zijn experten in het probleem; de therapeut is een expert in het voorzetten 

van de conversatie erover  

2.2.3 Problemen met deze radicaal sociaal-constructionistische benadering 

- In contrast met de hermeneutische benadering die wel uitgaat van een meer leefbare (betere) 

interpretatie. 

- Carr: verliest men niet te veel kennis bij het volledig verwerpen van de systeemtheorie (en 

communicatietheorie)? 

- Klassieke benadering van therapie zal nog steeds aanwezig zijn in het denken van de cliënten en de 

therapeut zelf 

2.3 De rol van het narratieve 

2.3.1 De narratieve visie 

- Het proces van het ontwikkelen van een verhaal over iemands leven is de basis voor identiteit 

- De grenzen aan mensen hun narratieven zijn geconstrueerd door politieke, economische, sociale en 

culturele beperkingen en mogelijkheden 

- Het verhaal of gevoel een ‘zelf’ te zijn ontstaat niet enkel door het discours met anderen, het IS het 

discours met anderen; er is geen verborgen zelf 

- Recursiviteit: mensen scheppen mee de wereld waarin ze leven en creëren hun eigen realiteit in de 

context van een gemeenschap van mensen 

2.3.2 Differentiedenken 

Elk postmodern discours is deconstructief: het laat mensen toe afstand te nemen van en zich sceptisch op te stellen 

t.a.v. hun overtuigingen. 

Derrida: 

- Elk woord verwijst impliciet naar een hele reeks andere woorden. 

o Hierdoor is een meervoudige interpretatie van een tekst mogelijk. 

o De andere, mogelijke betekenissen van woorden zijn aanwezig als ‘sporen’ in een tekst 

- Différance (= de spanning tussen het gezegde en niet-gezegde) laat nieuwe betekenissen, nieuwe visies 

toe 

o Nieuwe visie wordt niet tegenover andere geplaatst 

o Zowel dit als dat positie 

In therapie: nieuwe visies door de wisselwerking van metaforen en formuleringen van cliënt en therapeut, 

therapeut kan zich richten op wat de cliënt niet zegt en een andere kijk bieden 

2.3.3 Therapeut als co-constructor of co-auteur 

- Doel van therapie is een nieuw verhaal faciliteren, co-creëren of co-authoriseren, zonder een verhaal 

op te dringen aan de cliënt 

- De therapeut zijn verhaal komt niet boven die van de cliënt, de therapeut is een deelnemer of 

toeschouwer 

- De therapeut is geen expert met een bevoorrecht verhaal of bevoorrechte visie, maar een facilitator 

van het gesprek  
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2.3.4 Verdere articulatie van het narratieve paradigma 

Verhalen of narratieven 

- maken tijdsbeleving mogelijk 

o ervaringen verbinden met elkaar doorheen de dimensie van de tijd 

o gevoel dat levens veranderen 

o ervaring van geschiedenis, wat denken over de toekomst mogelijk maakt 

o leggen een begin en eindpunt op aan ervaringen 

- spelen een cruciale rol in het organiseren van ervaringen; ze bepalen 

o de betekenis die mensen geven aan hun ervaringen 

o welke aspecten van ervaringen uitgedrukt worden 

o hoe men uitdrukking geeft aan ervaringen 

o de richting van het leven en het verloop van relaties 

Het is door deze verhalen dat ervaringen geïnterpreteerd kunnen worden en door deze interpretatie krijgt het 

leven vorm. 

De uitvoering van deze verhalen 

- verandert het leven van mensen 

- moeten voor een relevant publiek gebeuren of bekend gemaakt worden via een of andere vorm van 

publicatie. 

- Enkel beweringen doen volstaat niet, men moet de beweringen in handelingen omzetten. 

 De ervaring structureert de uitdrukking en omgekeerd. 

2.4 Samenvatting: van modern naar postmodern 

Modernistische opvatting Postmodernistische opvatting 

- Gezinsstructuur is hiërarchisch georganiseerd 

(universele waarheden of structuren) 

- Het gezin bestaat onafhankelijk van de 

waarnemer 

- De therapeut heeft een expertpositie 

- De therapeut hanteert een normatieve visie 

op gezinsontwikkeling en het gezond 

functioneren van een gezin 

- Gezinnen zijn homeostatische systemen: 

symptomen hebben een functie 

- Gezinnen zijn het object van de behandeling 

en de bron van het probleem, geobserveerd 

door een onafhankelijke waarnemer 

- Er is een multiversum of pluraliteit aan 

ideeën over de wereld 

- Een gezin is een sociaal systeem 

o dat bestaat uit betekenissen 
voortbrengende en 

probleemorganiserende systemen 

o waarin onevenwicht normaal en zelf 

productief is 

- Problemen bestaan in de taal en worden 

gemedieerd door taal 

- Laterale modellen waarbij zowel therapeut 

als cliënt verantwoordelijk zijn voor het 

verloop van het therapeutisch proces 

- Gezin is een flexibele entiteit, samengesteld 

uit personen met verschillende meningen en 

opvattingen 
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 Agency 

1 Probleemstelling 

- de systeemtheorie als structuralistische theorie die individueel gedrag verklaart vanuit systeemregels, 

interactiepatronen en feedbacklussen (cfr. Minuchins Gezinsstructuurtherapie) kan niet goed overweg met 

het individu 

o Cfr. de ideeën van Harlene Anderson en Harry Goolishian: aan individuen toegeschreven 

problemen ontstaan door defecte structuren op het hogere niveau, en dienen daar ook behandeld 

te worden 

- systeemtherapeuten van het cybernetische type, structuralistische type, lijken geen plaats te vinden voor 

agency 

o = het individuele handelen, het actorschap van leden van het systeem 

o cfr. Paul Dell, Geweld en lineaire causaliteit: kan de systeemtherapie spreken van ‘slachtoffers’ en 

‘geweldplegers’? = is er sprake van ‘agency en verantwoordelijkheid’? 

- De spanning tussen de twee polen, individu en systeem, persoonlijk en interpersoonlijk, is constitutief 

voor het interpersoonlijke denken het is belangrijk om dit ‘uit te houden’ 

o het concept ‘agency’ maakt het mogelijk voor onderzoekers en voor therapeuten om de 

persoon als ‘systeemniveau’ te herstellen 

o ook hier zal een tegenbeweging ontstaan, wanneer men het gevoel krijgt dat de balans 

doorslaat in de richting van het individuele 

2 Enkele filosofische perspectieven 

- Edwards, occasionalisme 

o “all creaturely ‘acts’ are merely the occasions of God’s activity, thus there are no causal agents 

other than God” 

o “no created being is a causal agent, strictly speaking, because no created being exists for long 

enough to cause any given act” 

- de attributie van agency is historisch, cultureel en contextueel 

- Taylor, What is human agency? (1977): What does it mean to be a human being? 

 What is involved in the notion of a self, of a responsible human agent? What is it that we attribute 

to ourselves as human agents which we could not attribute to animals? 

o als mensen interpreteren we onszelf en 

o hoe we onszelf begrijpen is gebaseerd op onze waarden en evaluaties 

3 Psychologische perspectieven: Bandura en agency 

3.1 Innovaties: van gedrag naar cognitie 

1. observationeel leren en modeling zijn de meer efficiënt methodes om te leren in de meeste situaties, i.p.v. 

conditionering 

2. interesse in het innerlijke denken dat stimuli en respons verbond: bekrachtiging werkt omdat het mensen leert 

om positieve resultaten te verwachten, het wijzigt hun denken over de dingen 

 cognitieve stuk van zijn sociaal-cognitieve theorie 

3. benadrukte de kracht van zelf-regulering: mensen kunnen hun eigen gedrag controleren door zichzelf 

standaarden te stellen en zich te belonen als ze de zelfopgelegde doelen bereiken 

 human agency: mensen hebben tot op zekere hoogte controle over de aard en de kwaliteit van wat ze 

meemaken door met acties intentioneel dingen te doen gebeuren  
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dit vereist 

1. zelfregulerende vaardigheden (gedrag) 

2. bepaalde overtuigingen (cognities) 

en maakt mogelijk: 

1. aanpassing aan veranderde omstandigheden 

2. zelfontwikkeling en ‘self-renewal’ 

3.2 Kenmerken van agency 

1. Doelgerichtheid – Agency verwijst naar intentionele handelingen en veronderstelt dus de mogelijkheid om 

te plannen 

2. Vooruitdenken – Mensen denken over hun toekomst op andere manieren, ze stellen zichzelf doelen, 

anticiperen op de verwachte uitkomsten van hun verschillende acties, en ze kiezen een handelwijze 

waarvan ze verwachten dat ze positieve gevolgen zal hebben en negatieve gevolgen zal vermijden 

3. Zelf-reactiviteit – Eens mensen een bedoeling (intentie) gevormd hebben en een plan van actie bedacht, 

moeten ze dat plan of die intentie nog uitvoeren. Daarom moeten ze in staat zijn om zichzelf te 

motiveren en om hun eigen gedrag te reguleren. 

4. Zelf-reflectie – Mensen zijn niet alleen actoren m.b.t. acties, maar ook m.b.t. hun denken, ze beschikken 

over het vermogen om te reflecteren over hun eigen denken, motivatie, waarden en de betekenis van 

hun levens 

3.3 De sociaal-cognitieve theorie 

- het menselijke functioneren is een dynamische samenwerking van persoonlijke, omgeving- en 

gedragsfactoren, die elkaar beïnvloeden en door elkaar beïnvloed worden 

 mensen zijn niet enkel het product van hun omgeving, maar produceren die omgeving ook (Cfr. 

recursiviteit, coordinated management of meaning) 

- verandering door therapie of sociaal programma opzetten kan via: 

1. positieve overtuigingen, gevoelens, motivaties  

2. gewenst gedrag versterken en uitbreiden en ongwenst gedrag ontmoedigen en doen afnemen 

3. wijzigen van sociale condities waarin mensen leven, werken en studeren 

3.4 Self-efficacy 

= de overtuiging in staat te zijn een gewenst effect te bereiken door de eigen acties 

- mensen met een hoge self-efficacy gaan moeilijke taken als uitdagingen benaderen, bij een tegenslag 

recupereren ze snel en verdubbelen ze hun inzet 

 persoonlijk succes en verlaagt de kans op depressie 

- mensen met een lage self-efficacy gaan moeilijke taken vermijden en zien als persoonlijke bedreigingen, 

bij een tegenslag geven ze snel op en herstelt hun vertrouwen traag 

 hoog risico voor stress en depressie 

 dergelijk individualiserend perspectief komt beschuldigend over, erg voluntaristische benadering 

impliciete achtergrond is wellicht de Amerikaanse cultuur die gebaseerd is op persoonlijk succes 

- Onder de mechanismes van zelf-regulatie is self-efficacy het meest centraal, het is de basis voor human 

agency  
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4 Therapeutische perspectieven: Michael White’s inquiry into the nature of human agency and responsible action 

Opmerkingen vooraf 

(1) Theorieën ontlenen woorden aan de alledaagse taal. Als ze dat doen, dan krijgen die begrippen vaak een 

technisch statuut binnen een geheel van veronderstelde structuren. 

Als White het over ‘personal agency’ heeft, dan ligt het gebruik van die term nog heel dicht bij het 

alledaagse gebruik en het is de vraag of White dit begrip als een technisch begrip beschouwde. 

(2) Cfr. Taylor: What is involved in the notion of a self, of a responsible human agent? 

4.1 Definities van ‘personal agency’ 

4.1.1 Definitie 1  

Het gevoel het eigen leven te kunnen reguleren, te kunnen tussenkomen in het leven in de richting van de intenties, 

en dit op een manier die gevormd is door de kennis over het leven en de vaardigheden om te leven. 

4.1.2 Definitie 2 

een identiteitsgevoel 

(1) dat geassocieerd is met de perceptie in staat te zijn een effect te hebben op de vorm van het eigen leven 

(2) een gevoel in staat te zijn om tussen te komen in het leven als 

a) een agent van wat iemand waardevol vindt 

b) een agent van de intenties 

(3) en een gevoel dat de wereld op z’n minst responsief is tegenover het feit van iemands bestaan 

4.2 Internal en intentional state understandings, en hun rol in het ontwikkelen van rijkere verhalen 

deel (2) van definitie 2: in Re-Authoring conversations gaat de therapeut afwisselend vragen stellen over 

- acties (wat iemand doet, landscape of action) en 

- betekenissen (wat dit over iemand zegt, landscape of identity)  

- om tot rijkere verhalen te komen, waarbinnen iemand zichzelf ‘interpreteert’ 

 effect of loosening the interpretetive process, je laat cliënten twijfelen aan de zekerheden, gestolde 

‘interpuncties’ of ordeningen die niet meer als een kijk op of interpretatie van de dingen wordt opgevat, maar als 

de enige juiste weergave van de werkelijkheid 

 doel van therapie kan gezien worden als het steunen van mensen door condities te creëren waarin ze in 

staat zijn om zichzelf of de wereld anders, op een meer leefbare manier, te bekijken 

landscape of action begrijpen door vragen vanuit landscape of identity 

- acties begrijpen vanuit internal states of understandings 

o acties zijn een oppervlakkige manifestatie van specifieke onveranderlijke en onbeïnvloedbare 

elementen of essenties van een zelf die “gevonden” worden in het centrum van de identiteit 

 onbewuste motieven, instincten, noden, verlangens, driften, disposities, 

persoonlijkheidstrekken, persoonlijke eigenschappen (zoals sterktes en bronnen) 

 zijn universeel aanwezig, in verschillende mate 

 het leven komt voort uit 

• de directe expressie van deze elementen of essenties 

• distorties van deze elementen of essenties, vaak dysfuncties of stoornissen  
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- acties begrijpen vanuit intentional states of understandings 

= intentional understandings and understandings that are centred on considerations of value 

o ingaan op deze intentional onderstandings = wat iemand belangrijk vindt, waarin iemand gelooft, 

waar iemand op hoopt, wat iemands doelen zijn, waar iemand voor gaat  

o het meest significant voor het ontwikkelen van rijke verhalen, omdat deze vragen bijdragen aan het 

(her)ontdekken van een sense of personal agency 

 stelt mensen voorop als actieve mediatoren en onderhandelaars van de betekenissen van 

het leven en lastige posities, zowel individueel als in samenwerking met anderen 

 stelt mensen voorop als de schepper van veel van de verkozen ontwikkelingen van hun 

eigen leven 

5 Personal agency: een te individuele kijk? 

5.1 Michael White: een collaboratieve therapeutische benadering van personal agency 

Bandura lijkt ‘the experience of human agency’ en ‘the capacity of responsible action’ als een individueel 

gegeven te zien  

 White ontwikkelt een opvatting (in de context van therapie) die deze mogelijkheid in een sociaal, 

interpersoonlijk kader plaatst 

5.1.1 De zone van nabije ontwikkeling 

White baseerde zich op ideeën van Vygotsky:  

De zone van nabije ontwikkeling = de afstand van wat het kind onafhankelijk van anderen kan weten en 

bereiken, en wat voor het kind mogelijk is om te weten en te bereiken in samenwerking met anderen 

- ontwikkeling is gebaseerd op leren (en niet omgekeerd) 

- leren is een sociaal gebeuren en niet een gevolg van individuele inspanningen 

- dit gebeurt doordat volwassenen en peers hen helpen om de stap te zetten van waar ze vertrouwd mee zijn 

naar wat in hun mogelijkheid ligt om te leren 

5.1.2 Scaffolding van het domein van wat bekend en vertrouwd is naar het domein van wat mogelijk is 

De therapeut is als de leeftijdsgenoot of de volwassene die het kind helpt om haalbare stappen te zetten in de 

ontwikkeling van een ‘sense of agency’ en ‘responsible action’, door de cliënt van het domein van wat bekend en 

vertrouwd is te brengen naar het domein van wat mogelijk is. 

“Scaffolding conversations map” gestructureerd door vijf categorieën met elk specifieke leertaken 

1. Low-level distancing tasks 

o betekenisverlening aan gebeurtenissen 

o karakterisering van die gebeurtenissen 

o bv. Onderhandelen over een naam voor de grote zorgen die Ewout zich maakt over zijn toekomst, de 

Grote Bezorgdheid 

2. Medium-level distancing tasks 

o gebeurtenissen in relatie brengen 

o vergelijken en categorizeren van de gebeurtenissen en een onderscheid maken 

o bv. Hoe beïnvloedt X jouw gedrag? 

3. Medium-high-level distancing tasks 

o reflecteren over, evalueren van en realisaties en lessen trekken van associatieketens 

o bv. Wie wil jij dat je leven leidt of in handen heeft, jij of de Grote Bezorgdheid? 

4. High-level distancing task 

o concepten over het leven en de identiteit formuleren 

o bv. Ewout die zegt dat als hij weet waarvoor hij kan gaan in het leven, de slechte dingen niet meer zo 

slecht zijn  
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5. Very-high-level distancing task 

o voorstellen voor het verder gaan in het leven 

o in overeenkomst met 

 de nieuwe concepten over het leven en de identiteit 

 de formulering van de voorspellingen over de uitkomsten van de voorgestelde acties 

 de planning en initiatie van die acties 

o bv. Ewout die plannen maakt voor de toekomst en zich informeert over de mogelijkheden om 

volwassenenonderwijs te volgen 

5.2 Personal agency ‘interpersoonlijk’ benaderd: ‘relational agency’ Jan De Mol (et al.) 

Vertrekken vanuit het concept agency zoals ontwikkeld door Bandura en therapeutisch uitgewerkt door Michael 

White  

- klinisch schiet dit concept, opgevat als een individualistisch concept, tekort, omdat 

gezinstherapeuten/systeemtherapeuten focussen op interpersoonlijke processen 

- theoretisch schiet dit concept tekort, omdat hoe iemand handelt en zichzelf als agent waarneemt direct 

samenhangt met de sociale en relationele context waarbinnen zich dit voordoet; het construeren of 

opbouwen van een gevoel van relationele agency gebeurt als deel van interpersoonlijke processen 

De Mol et al. behouden het idee van ‘a sense of agency’, maar werken agency uit als ‘relationeel’ 

5.2.1 De drie componenten van ‘relational agency + embodiment 

Autonomie = het motivationele aspect van agency dat verwijst naar de nood die personen hebben om het 

gevoel te hebben dat ze effectief zijn in hun interacties en dat ze de oorsprong van hun eigen acties zijn 

Constructie = het vermogen van de persoon om  

- het eigen gedrag en dat van anderen te begrijpen 

- nieuwe betekenissen te construeren o.b.v. deze ervaringen 

 dit proces van begrijpen omvat zowel emoties als cognities 

Actie = het vermogen van een persoon om 

- effect te hebben op andere mensen door al dan niet te handelen t.a.v. anderen 

- waardoor men verandering kan teweegbrengen in de relationele dynamiek tussen zichzelf en anderen 

 

- Wanneer individuen handelen als ‘agents’, worden autonomie, constructie en actie ervaren op een 

interdepedente en belichaamde manier. 

- Belichaamd omdat we beïnvloeden en beïnvloed worden door ons lichaam en het is ons lichaam die de 

persoonlijke, relationele en socio-economische niveaus verbindt. 

- Daarom is ‘construction of meaning’ een belichaamde actie en men heeft de ervaring dat relationele 

betekenissen, waarin mensen unieke betekenissen over zichzelf in relatie tot anderen creëren, betrokken 

worden.  
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5.2.2 Afsluitende opmerkingen 

- relational agency is hier vormgegeven volgens de vier dimensies of facetten van het zien en beseffen van 

invloed  

o Cfr. invloedstheorie: er is geen direct verband tussen de buitenkant (wat ik doe, bedoel) en overkant = 

effect 

- er wordt binnen dit idee van relational agency weinig plaats gelaten voor het sociale in de zin van de 

anonieme gemeenschappen waartoe we behoren: de constructie van ‘a sense of relational agency’ lijkt 

vooral interpersoonlijk te gebeuren, in de enige zin van het woord 

- we zien de slingerbeweging van Bandura (individualistisch) naar White (personal agency, maar zoekend 

naar het interactionele via Vygotsky) en De Mol et al. met het concept ‘relational agency’ 

o Het is belangrijk om niet toe te even aan de verleiding om 1 van de 2 polen als belangrijker of 

doorslaggevend op te vatten!  
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 Context 

1 Betekenissen van ‘context’ 

1.1 Context als ‘omgeving’ 

- Vanuit standpunt ‘observator’ 

- Om fenomenen te verklaren moeten we ons blikveld verbreden naar de context waarbinnen het 

fenomeen zich plaatsvindt 

- bv. Watzlawick et al.: vossen- en konijnenpopulatie 

1.2 Context als ‘situationele’ omgeving 

- Voor wie deelneemt aan een interpersoonlijke interactie 

- Context als elementen bevattend die invloed hebben op gedrag of betekenisverlening (‘wat bijdraagt 

aan de interpretatie’) 

- bv. Wanneer Watzlawick et al. de vraag ‘Wat is analoge communicatie’ stellen is een deel van het 

antwoord hierop ‘communicatieve aanwijzingen die in elke context waarin interacties plaatsvinden, aanwezig 

zijn’ 

1.3 Relationele of recursieve context 

- Wordt gecreëerd door de interactie zelf 

- Een reflexief proces van actie en betekenis 

o Die recursief een context creëren 

o Waarbinnen bepaalde acties/betekenissen meer voor de hand liggen, 

o En andere minder waarschijnlijk voor de hand liggend worden 

1.4 Context als onzichtbare betekenisverlenende achtergrond 

- Hoe we de wereld ervaren, kennen is een functie van wie en wat we zijn 

bv. we begrijpen de woorden dichtbij, veraf boven en beneden, omdat we belichaamde wezens zijn 

- We weten niet wat iets voor iemand betekent zonder dat we dit vragen of iemand het ons zegt, omdat 

we zijn of haar zelfinterpretatie nodig hebben 

1.5 Context in een postmodern perspectief 

- De gesproken taal zou duidelijk afhankelijk zijn van een specifieke context, maar de geschreven taal 

niet, deze is onafhankelijk van een context 

o Een tekst is echter ook doordrongen van een context, die in ruimte en tijd voortdurend 

verandert 

o Het leespubliek verandert ook constant, waardoor de tekst uit de oorspronkelijke context 

gehaald wordt (decontextualisering) en in een nieuwe context geplaatst wordt 

(recontextualisering) 

2 Worstelen met ‘context’: enkele voorbeelden 

Steeds vanuit de eerste betekenis van context, als omgeving.  
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2.1 Double bind en de ‘schizofrenogene moeder’ 

De onderzoekers van het Mental Research Institute probeerden een verklaring te bieden voor schizofrenie vanuit 

een communicatieopvatting en de context in rekening te nemen. 

- Definitie van double bind: een situatie waarin  

o een persoon geconfronteerd wordt met twee tegenstrijdige of onverzoenbare boodschappen 

of eisen 

o van een persoon die boven hem/haar staat (ouder, opvoeder) 

o de persoon zich niet bewust is van de paradoxaliteit van de situatie 

o de persoon niet kan ontsnappen aan de situatie, geen middelen heeft om er een abstractie van 

te maken, er bovenuit te stijgen of eruit te stappen 

- Double bind is een mogelijke verklaring voor het ontstaan van schizofrenie 

- Probleem: in de wereld van de ‘ervaring’ (Paul Dell) hebben mensen de neiging om geen onderscheid te 

maken tussen ‘een communicatief aandeel hebben’ en ‘schuld hebben’ 

Watzlawick et al. nuanceren: ‘double bind always binds two parties, there is no “binder” and no “bound”, but 

rather two victims” 

Nog bredere context: in onze sociale representaties is de moeder verantwoordelijk voor het welzijn van haar 

kind. Als er iets scheelt aan het kind kijkt men steeds als eerste naar de moeder. 

Bv. bij seksuele kindermishandeling 

In de klinische praktijk is het belangrijk de valkuil van geen onderscheid maken tussen ‘aandeel’ en ‘schuld’ te 

vermijden. 

2.2 Crittenden: Hechting en context 

Crittenden stelt dat onderzoek bevestigt dat 

1. Kinderen in situaties met een hoog risico minder vaak veilig gehecht zijn 

2. Contextuele factoren een belangrijke rol hebben 

Als men de stap zet van  

a) de vergelijking van kinderen in risicosituaties met kinderen in gunstige omstandigheden 

naar 

b) het onderzoeken van de eigenschappen van contexten die verschillende effecten hebben op de mentale 

en gedragsorganisatie van kinderen en de strategieën die kinderen gebruiken in bedreigende situaties 

Dan wordt de vraag: Hoe reduceert de strategie van het kind het gevaar? 

 Alle gedragspatronen, veilig of onveilig gehecht, zijn adaptief in de context waarin ze geleerd zijn. 

2.3 Een interpersoonlijke kijk op “emoties” 

2.3.1 Probleemstelling Rimé 

Emotieregulatie bij kinderen wordt algemeen erkend als een interpersoonlijk proces, sinds de komst van de 

hechtingstheorie. 

Als het over volwassenen gaat, dan wordt emotieregulatie niet langer als een interafhankelijk gebeuren gezien. 

- In de loop van de ontwikkeling elimineren mensen sociale afhankelijkheid 

- Als volwassene dient men in staat te zijn aanpassingsproblemen te reguleren, onafhankelijk van externe 

interventies 

- Komt overeen met de waarden van de westerse psychologische wetenschap die autonomie en scheiding 

hoger waarderen dan het relationele  
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2.3.2 Uitgangspunten van Rimé 

- Interpersoonlijke processen bij kinderen zijn ontwikkelingspsychologisch noodzakelijk om tot 

emotieregulatie te komen 

- Interpersoonlijke processen blijven belangrijk in functie van emotieregulatie bij de verdere ontwikkeling 

als volwassene 

- Social Sharing of Emtions (SSE) zorgt voor 

o verdere ontwikkeling van collectieve kennis en representaties 

o en voor samenhorigheid in sociale netwerken 

2.3.3 Ontwikkeling van de mens 

2.3.3.1 Ontwikkeling bij kinderen 

Kinderen leren dat interpersoonlijke processen 

1. kalmerende of troostende capaciteiten hebben als ze emotioneel leed ervaren 

2. helpen cognitief omgaan met en verwerken van datgene wat hun emotionele toestand verstoort en 

helpen de kracht van deze elementen te verminderen 

3. helpen om emotionele ervaringen in woorden te vatten en talig te begrijpen 

4. culturele kennis en betekenissen voortbrengen die hen beschermen tegen de emotionele impact van 

existentiële omstandigheden 

5. in verhalen voorzien die informatie bevatten over wat er kan gebeuren en over hoe men kan omgaan 

met de betekenis van dergelijke situaties 

6. hen toelaten emotionele ervaringen met anderen te delen, opmerkingen en standpunten over deze 

ervaringen uit te wisselen en op hun beurt bij te dragen aan de gedeelde kennis over emoties 

2.3.3.2 Twee hypotheses over de latere ontwikkeling 

1. Individualistisch perspectief: het complexe proces van de ontwikkeling van interpersoonlijke contacten, 

sociale uitwisseling en collectieve constructies over emotionele ervaringen verdwijnt in de adolescentie 

2. tijdens adolescentie en volwassenheid heeft men gekozen hechtingsfiguren1, interafhankelijke 

processen 

- bufferen emoties van volwassenen 

- stimuleren de cognitieve verwerking van emotionele ervaringen van volwassenen 

- doen de persoonlijke kennis over emoties van volwassenen toenemen 

- en dragen bij aan de versterking van hun interpersoonlijke relaties en sociale integratie 

1 Kinderen - ouderlijke verzorgers 
 Adolescenten - vrienden 

 Jongvolwassenen - romantische partners 
 Volwassenen - echtgenoten of romantische partners 

2.3.4 Emoties hebben langdurige cognitieve en sociale gevolgen 

2.3.4.1 Gevolgen van negatieve emoties 

Mens is voortdurend bezig met doelgerichte activiteiten die berusten op twee complementaire activiteiten 

(1) anticipatie: het vermogen om toestanden van de wereld en de gevolgen van iemands handelen te 

voorspellen 

(2) mastery-control: het vermogen om situaties te beheersen en toestanden van de wereld die men 

gepland had voort te brengen 

 uitoefenen van deze capaciteiten veronderstelt een voortdurende afhankelijkheid van een grote 

kennisbasis die individuen bezitten (stippellijnen op Figuur 1A geven aan hoe een feedbacksysteem 

doelgerichte activiteiten en de kennisbasis met elkaar verbindt) 
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Omstandigheden staan deze activiteiten in de weg  onderdelen van de kennisbasis zijn ongeldig (figuur 1b) 

 breidt zich uit tot het zelf-systeem dat de onderdelen van deze 

kennisbasis coördineert met plannen en acties (figuur 1b)  deflatie: 

zelf verzwakt 

o verminderd zelfvertrouwen 

o verminderde self-efficacy 

o en lager gevoel van eigenwaarde 

 cognitieve dissonantie (- emoties)  cognitieve inspanningen om 

dissonantie te verminderen 

 

Hechtingsonderzoek toont aan dat 

- bij onbehagen en onzekerheid kinderen contact zoeken met anderen 

- deze vroege vorm van contact heeft twee functies 

o angstreductie 

o toegenomen cognitieve helderheid 

 Rimé: Het veralgemeende ongemak dat negatieve emoties produceren motiveert volwassenen om 

emotionele steun te zoeken bij hun hechtingsfiguren 

Conclusie: negatieve emoties 

- zetten aan tot cognitief werk 

- stimuleren de sociale uitwisseling en activeren het gehechtheidssysteem 

negatieve ervaringen  

tijdelijke destabilisatie van 

de persoon, 

veralgemeende 

benauwende, verstorende 

toestand  aanzet of 

motivatie om lastige of 

storende te verminderen 
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2.3.4.2 Gevolgen van positieve emoties 

Omstandigheden die doelgerichte activiteiten faciliteren zorgen voor positieve emoties, die het welzijn 

verbeteren door 

- meer positief affect 

- de positieve feedback die een succesvolle ervaring geeft aan de kennisbasis en het zelf 

Terugdenken aan of praten over een positieve emotionele ervaring uit het verleden lokt positieve emotionele 

gevoelens op, net zoals negatieve ervaringen negatieve gevoelens oproepen. 

2.3.5 Social sharing of emotions 

2.3.5.1 Wat is Social Sharing of Emotions 

Definitie SSE: 

- Een proces dat plaatsvindt na een emotionele episode (direct of ver daarna), waarbij een beschrijving 

van de emotionele gebeurtenis (omstandigheden, gevoelens, emotionele reacties) gedeeld wordt. 

- In een afgezwakte vorm bestaat het uit latente of indirecte communicaties waarbij de geadresseerde 

enkel symbolisch aanwezig is. 

Bv. een brief of een dagboek 

Onderzoek toont aan: 

- Zowel positieve als negatieve emotionele ervaringen lokken een proces van sociaal delen van deze 

ervaringen uit (SSE), onafhankelijk van de persoonlijke eigenschappen, gender, opvoeding of cultuur. 

- De intensiteit van de emotionele ervaring is evenredig met de frequentie waarmee ze wordt gedeeld. 

o Het sociaal delen van de emotie vermindert in intensiteit en wordt uiteindelijk een slapende 

herinnering. 

o Targets zullen ervoor zorgen dat het delen niet eindeloos doorgaat. 

- Het delen van emoties is een basiscomponent van emotie. 

- Emotionele interafhankelijkheid verdwijnt niet met de leeftijd. 

Beperkingen aan SSE: 

- gevoelens van schaamte en schuld kunnen het sociaal delen verhinderen 

- een traumatische reactie op een emotionele episode kan zowel leiden tot frequent delen, als tot zwijgen 

- de persoon tot wie men zich wendt beperkt of vermijdt dat emoties met hen worden gedeeld als ze 

denken dat ze zelf blootgesteld zullen worden aan pijnlijke emoties 

2.3.5.2 Interpersoonlijke en collectieve gevolgen 

2.3.5.2.1 Interpersoonlijke gevolgen 

Als ze op de interactie ingaan dan vertonen ‘toehoorders’ 

(1) belangstelling 

(2) emotionele ‘besmetting’ 

(3) inleving en sympathie 

(4) hechtingsgedrag 

(5) toegenomen affectie voor de verteller 

 SSE versterkt emotionele banden tussen mensen  
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2.3.5.2.2 Collectieve gevolgen 

(1) Gevoel van emotionele verbondenheid tussen verteller en toehoorder 

(2) Toehoorders vertonen hechtingsgedrag 

(3) Vespreiding van emotionele informatie: toehoorders worden op hun beurt ‘delers’ – emotionele 

informatie verspreidt zich in het sociale netwerk 

(4) Ieder lid van dit ruimere netwerk verneemt wat met één van de leden is gebeurd = sociaal instrument 

voor het voortdurende updaten van gedeelde kennis, theorieën en representaties 

(5) Elk deken van dit verhaal in de verspreidingskring brengt verteller en toehoorder dichter bij elkaar  

bevordering en versteviging van sociale integratie binnen het netwerk 

2.3.5.3 Twee wijzen van delen van emoties 

- De socio-affectieve mode: 

o krijgen van sociale erkenning, 

o validering door de andere van de eigen emoties 

o en begrip van de andere omtrent het verhaal dat men brengt 

- De cognitief-symbolische mode: 

o eigen cognitieve schema’s worden aangepast 

o nieuwe betekenissen omtrent de eigen gevoelens worden gecreëert 

o door de eigen emoties sociaal te herkaderen 

o waardoor men  

 terug verbonden wordt aan sociale representaties (het sociale discours) 

 zodat men terug kan voelen wat men voelt (terug verbinding met de eigen binnenkant) 

- Verschil: 

o eerste mode heeft slechts tijdelijk effect en doet niets met de emotie zelf (geen emotioneel 

herstel) 

o behoefte aan tweede mode voor emotieregulatie 

 Verklaring voor repetitiviteit van SSE: verloopt het meest via de socio-affectieve route 
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