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Inleidende tekst
William James (1907)

op bepaald moment zag hij dat wij de wereld op een bepaalde manier beschrijven, 
ervaren en wij zijn dus verantwoordelijk voor de manier waarop we de wereld 
beschrijven

onze wetten zijn niet helemaal juist, het zijn benaderingen

geen enkele theorie is een transcript van de werkelijkheid

de wetten die we ontdekken in de natuur zijn geen transcripten van de werkelijkheid 
maar zijn tot op een bepaalde hoogte wel nuttig, ze zijn door de mens gemaakte taal → 
wij beschrijven de taal → en taal laat veel expressie keuze toe en dialecten

als wij de wereld op een bepaalde manier beschrijven dan zijn wij daar ook 
verantwoordelijk voor (bv. systeemtherapeuten hebben een andere visie dan bv 
psychoanalysten)

waarheid voor James is niet zoals de theorie van Aristotelis (=er is een toestand in de 
werkelijkheid en als je uitspraak hiermee overeenkomt is het waar) → James zegt dat 
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iets waar is als het werkt

het idee van een ras is een manier van kijken, het ene is niet beter dan de andere want 
dan neem je geen verantwoordelijkheid zegt Stanley Cavell

Diversiteit en wederzijds respect

er zijn heel veel verschillende modellen in de wereld van psychologie waarvan er geen de 
echte waarheid is → diversiteit in therapiemodellen laten bestaan en ook op vlak van 
interpersoonlijke psychologie 

Hoofdstuk 1: Interpersoonlijke benadering van Harry Stack Sullivan
Biografie en achtergrondinfo

geboren in 1892 in New York → Iers-katholieke afkomst

overleden in 1949

toevallig in contact gekomen met psychiatrische patiënten (1922)

als arts opgeleid aan een commercieel opleidingsinstituut met slechte reputatie en werkte 
onder meer als bedrijsarts

heeft veel geschreven, maar origineel werk lezen vergt veel studie, kwaliteit van zijn 
artikels en boeken was erg wisselend

worstelde met eigen problematieken ontstaan in zijn jeugd vermoedelijk omwille van 
zijn seksuele geaardheid

biografie lijkt van grote invloed op zijn denken en werken op een goede manier

ervaringen in psychiatrische ziekenhuizen

1. St. Elizabeths Hospital in Washington D.C. → observeren van heel veel patiënten met de 
diagnose schizofrenie

2. verschillende jaren gewerkt met schizofrene patiënten in een kleine afdeling

hij ontdekte dat taal eerder een middel was om zich te verdedigen dan om te 
communiceren → hun spreken zorgde ervoor dat mensen op een afstand bleven en 
zorgde ervoor dat hun zelfwaardering (self-esteem) niet nog meer verdween

hij ontdekte dat als mensen anxiety ervaren in hun contacten met anderen, ze dan 
geneigd zijn zich uit die contacten terug te trekken → terugtrekken kan via ‘physical 
distancing’, ‘zijn gedachten voor zichzelf houden’, of door zo te spreken dat de 
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toehoorders verveeld reageren, of geïrriteerd geraken, of verbijsterd, waardoor ze 
hem of haar ‘gek’ gaan noemen

dit gebeurt niet bewust, maar is wel erg effectief

3. werken met mensen met een dwangmatige problematiek = het dwangmatig gebruik van 
taal is meer  conventioneel en sociaal acceptabel

maar → ook dit gebruik van taal kan opgevat worden als een verdediging tegen een afname 
van zelfwaardering (self-esteem) door wat een ander doet gepaard met anxiety.

algemene conclusies

1. anxiety is een algemene ervaring → we kunnen ons allemaal slecht voelen, angstig 
voelen

2. vindt zijn oorsprong in interpersoonlijke relaties

3. defensieve patronen (security operations = VA)) worden ontwikkeld als antwoord op 
anxiety → je probeert jezelf te beschermen

4. wanneer defensieve patronen extreem worden noemen we dit psychiatrische symptomen

5. psychiatrische patiënten zijn niet essentieel verschillend van andere mensen

belang

Sullivan formuleerde voor het eerst ideeën en ontwikkelde klinische praktijken die 
visionair waren, in die zin dat ze bij anderen onder een andere vorm, in een andere 
formulering terugkomen

Carr vermeldt hem als inspiratiebron voor de systeemtherapie, ook invloedrijke 
psychologen verwijzen naar hem

hij zou op generaties Amerikaanse psychiaters grote invloed gehad hebben

voor Minuchin (founding father van de structurele gezinstherapie) was zijn 
interpersoonlijke benadering een vanzelfsprekende achtergrond → hij verwijst naar hem 
alsof iedereen Sullivan kent

hoezeer Sullivan zich ook afzette tegen de psychoanalyse, in dit verzet behield hij veel 
van het analytische denken → het was de voor hem vanzelfsprekende (en dus in zijn 
visie onbewuste) achtergrond voor veel van zijn denkbewegingen

Sullivan komt erg analytisch over → denken we maar aan het psychoanalytische 
sublimering, of onbewuste, andere zoals zijn ‘parataxische vertekeningen’ doen wel heel 
erg denken aan wat analytici ‘overdracht’ noemen
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toch is de bijdrage van Sullivan origineel te noemen → de aandacht verschoof bij hem 
van de binnenkant (interpreteren van onbewuste fenomenen) naar de buitenkant 
(interpreteren van waarneembare fenomenen) → een beweging die we terug zullen zien 
bij de onderzoekers van het Mental Research Institute als we het zullen hebben over 
The Pragmatics of Human Communication → Sullivan leek een goede middenweg 
gevonden te hebben tussen het subjectieve en het objectieve

klemtoon op ideeën die een bijdrage zijn aan het interpersoonlijke denken in de klinische 
psychologie

Opvattingen over interpersoonlijke relaties

persoonlijkheid = de voor hem of haar karakteristieke manier waarop een mens met andere 
mensen omgaat in zijn of haar interpersoonlijke relaties → koppelt persoonlijkheid aan 
interpersoonlijke relaties

de benadering die Sullivan heeft van de psychiatrie berust op het bestuderen van 
karaktertrekken  binnen het geheel van interpersoonlijke relaties die onmiddellijk 
geobserveerd kunnen worden door gesprekken

observatie door gesprek

relatie tussen therapeut en cliënt

gesprekken met derden met wie de cliënt een nauwe band heeft

observeerbaar staat hier tegenover de ‘psychè’ waarover allerlei speculaties kunnen 
gedaan worden, die (toevallig) juist kunnen zijn, maar niet verifieerbaar zijn

voorbeeld van de jongen die zich terugtrekt in zijn kamer in een psychiatrisch ziekenhuis 
omdat hij bang is dat mensen van buiten hem gaan pijn doen, Sullivan stelt zich de vraag 
hoe je die toestand kan beschrijven en verklaren

Sullivan → beschrijving van huidige en verleden interpersoonlijke gebeurtenissen

voorbeeld van de psychoanalyse → beschrijving van intrapsychische conflicten

geen van de elementen van deze psychoanalytische verklaring kan geverifieerd worden 
door iets wat men kan zien, horen of voelen → niemand zag ooit eerder een Ich, Es of 
Uber-Ich
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Freudiaanse psychoanalyse volgens Sullivan!

→ door contact te maken met de patiënt ga je hem terug in de werkelijkheid krijgen → 
Sullivan probeert te observeren over wat er reëel gebeurd

Sullivan heeft geen houvast

Sullivan staat zeer kritisch tegenover therapeuten die verklaringsmodellen hanteren die 
hen als therapeut geruststellen en in het gelijk stellen als het met hun patiënten of 
cliënten fout loopt → zijn model wil dit houvast niet bieden → het beklemtoont dat geen 
twee cliënten gelijk zijn

bovendien dient de therapeut te beseffen dat de informatie over een patiënt altijd tot op 
zekere hoogte vervormd wordt door het feit dat de therapeut de dingen ziet, hoort en 
voelt; dat wil zeggen dat de therapeut, omdat hij/zij een mens is, altijd ook een 
onvolmaakte waarnemer is

omdat Sullivan geen uitgedokterd systeem heeft om de psychè te beschrijven en 
verklaren, en omdat elke patiënt verschillend is, kan de therapeut alleen maar terugvallen 
op de dialoog met de patiënt, waarvan de richting onvoorspelbaar is

een gecontextualiseerde opvatting van ontwikkeling van de persoonlijkheid

de persoonlijkheid (=de typische manier van omgaan met anderen die een volwassene 
heeft) wordt gevormd door de interpersoonlijke relaties die een individu heeft, in het 
bijzonder met mensen die hem zeer nabij zijn, heel zijn leven lang

er is geen sprake van onbewuste intrapsychische factoren

er is geen eindpunt aan de ontwikkeling, als zijn de kinderjaren wel doorslaggevend → 
het stopt niets als je 21 of 24 jaar bent wanneer de hersenen rijp zijn

concrete omstandigheden beïnvloeden de persoonlijkheid
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effecten van samenleving en cultuur worden meegenomen

Belangrijke theoretische concepten

angst

is voor Sullivan alle grondvormen van emotioneel lijden, alle onaangename gevoelens 
(bv. bezorgdheid, schuld, schaamte)

angst = waarschuwingssignaal – signaleert dat er interpersoonlijk iets mis loopt

altijd interpersoonlijk van oorsprong

treedt op wanneer iemands gevoel van eigenwaarde en iemands vermogen om problemen 
aan te kunnen bedreigd wordt

paniek = angst die veel erger is, gradatie erger → iemand die voelt dat hij zijn 
persoonlijke omgeving niet meer aankan, of vreest uitgestoten of uitgesloten te worden

vicieuze cirkel= angst (emotioneel onbehagen) wordt veroorzaakt door dingen die 
verkeerd gaan of gegaan zijn in iemands interpersoonlijke leven → angst zorgt ervoor 
dat men minder in staat is om deze problemen aan te pakken

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

doel van psychotherapie → de angst verminderen (omdat de angst het bewustzijn van 
de mens beperkt)

veiligheid (omgekeerde van angst)

= 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

zonder zich er steeds helder van bewust te zijn is iedereen altijd bezig met zijn 
interpersoonlijke relaties zo te regelen dat hij/zij zich veilig voelt→ niemand zoekt angst 
op

veiligheidsactiviteiten= interpersoonlijke handelingen die mensen gebruiken om angst 
te minderen om emotioneel rustig te worden, vaak onbewust → kan gezond zijn (=lukt 
het om je veilig te voelen) of ongezond

elke veiligheidsactiviteit is interpersoonlijk van aard, ze treedt op in samenhang met de 
relaties die iemand heeft met een ander of een groep anderen →het betreft hier niet een 
onwaarneembaar proces in iets wat ‘geest’ genoemd wordt
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voorbeelden 

sublimatie (=persoon reageert onaangename gevoelens af en brengt ze tot uitdrukking 
op een interpersoonlijk aanvaardbare manier) → zijn vaak sociaal en econoomisch 
gezien opbouwend

het alsof proces= gedraagt iemand zich ‘alsof’ zij/hij iemand anders is in een 
interpersoonlijke situatie → zij neemt een rol op zich en speelt deze, maar deze rol past 
haar niet, maar zorgt ervoor dat een anderszins pijnlijke interpersoonlijke situatie 
mogelijk en zelfs aangenaam is → op lange termijn niet goed

zelf-(beschermings)systeem

= het zelfsysteem is samengesteld uit alle veiligheidsactiviteiten met behulp waarvan een 
persoon afweer tegen angst en emotionele veiligheid zoekt → het bestaat uit alle 
karakteristieke en gewone interpersoonlijke methoden waarmee iemand zichzelf 
beschermt tegen emotionele spanning en emotionele rust zoekt

1. de meeste mensen proberen niet alleen om angst te verminderen en om zichzelf goed te 
voelen, ze streven ook naar hechte en bevredigende relaties met anderen

2. the tendency towards health= neiging naar gezondheid

→ optimisme= als er geen andere dingen tussenkomen, dan neigt een persoonlijkheid ertoe 
om op een gezonde manier te groeien en interpersoonlijke relaties neigen ertoe voortgezet te 
worden op een gezonde manier

bewustzijn en onbewustzijn

centrale begrippen in Sullivans psychiatrische systeem

verschillend van Freudiaanse en andere psychoanalytische stromingen

Chapman beschrijft het onderscheid zo

men zou Freuds begrip van de ‘onbewuste geest’ kunnen vergelijken met een 
blikken bus waarin gevoelens, gedachten, driften en complexen zitten opgesloten en 
die alleen maar kan opengemaakt worden met de sleutel van de psychoanalyse → 
Sullivans begrip van bewustzijn en onbewustzijn zou men daarentegen kunnen 
vergelijken met een getij dat vele dingen met zich mee voert; het spoelt aan en ebt 
weg als het water over iemand op het strand → het gaat veel meer over iets komt op 
de voorgrond en dan gaat het naar de achtergrond, het is een dynamisch 
verschuiven van deze twee aspecten

bewustzijn en onbewustzijn zijn altijd interpersoonlijk gecontextualiseerd → los 
van specifieke voorbije of bestaande interpersoonlijke gebeurtenissen en emotionele 
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processen hebben bewustzijn en onbewustzijn geen betekenis → bij Freud 
daarentegen kan het onbewuste onafhankelijk van de interpersoonlijke wereld 
werken → deze geest of psychè is als een biologisch ding, dat deel uitmaakt van het 
centrale zenuwstelsel en een eigen wetmatigheid kent

belang van (on)bewustzijn 

wie zich niet bewust is van zijn interpersoonlijke ervaringen leert er niks van, 
wie bijvoorbeeld kwaadheid op het werk meeneemt naar zijn relatie, zonder 
zich ervan bewust te zijn, kan dit niet corrigeren, 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 
inzicht in het verleden, en diens visie op de toekomst → sprak over belang 
van heden, verleden en toekomst en hoe we de wereld interpreteren → in 
systeemtherapie hadden ze dit idee vooral en het verleden is interessant want 
het is belangrijk om toekomstperspectief nodig → als we iemand willen 
begrijpen moeten we begrijpen hoe ze in het verleden waren, in het heden staan 
en naar de toekomst kijken

de oorzaak van onbewustzijn is angst, en wanneer hevige angst het bewustzijn 
blokkeert dan kan een individu daar meestal slechts toegang tot krijgen met de 
hulp van een psychotherapeut

voor Freud is de onbewuste geest een ding, en alles wat daarin zit is onbewust bij de 
gratie van het feit dat het daar zit → voor Sullivan zijn onbewuste gedachten en 
gevoelens die gedachten en gevoelens die niet in het middelpunt van iemands aandacht 
staan, maar daar wel kunnen komen, wat in het ene geval moeilijker is dan in het andere

participant observation

= het proces waar wie werkzaam is op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg in is 
gewikkeld dat proces IS de observatie met verstand van zaken van een of meer 
interpersoonlijke relaties waarin hijzelf actief participeert → DUS je moet in relatie treden in 
een gewone relatie 

bijvoorbeeld psychotherapie = therapeut is gewikkeld in een interpersoonlijke relatie 
waarbij hij nauwlettend observeert wat er zich afspeelt tussen hemzelf en de patiënt; 
tegelijkertijd beïnvloedt hij de relatie door de manier waarop hij erin participeert → je 
observeert terwijl je beïnvloedt!

psychiatrie = de studie van interpersoonlijke relaties + het gebruik maken van deze 
relaties om interpersoonlijke en emotionele stoornissen te behandelen door professionals 
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die actief participeren in de interpersoonlijke relaties die ze observeren

po de gegevens van de psychiatrie zijn interpersoonlijk

geïnvolveerdheid=  wie een patiënt observeert verandert altijd het gedrag en de 
emotionele reacties van die patiënt

primair staat ‘observatie’, maar voor Sullivan is het duidelijk dat de informatie die je 
krijgt afhangt van de wijze waarop je de patiënt bejegent → alles beïnvloedt gedrag en 
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 (vergelijk Freud!)

de rol van de psychiater

op een deskundige wijze op het terrein van de interpersoonlijke relaties en het 
emotioneel functioneren te participeren, door iemand die problemen heeft op dit gebied 
te observeren en te helpen = de patiënt helpen om zich bewust te worden van wat 
onbewust was, en nieuwe manieren van voelen en omgaan met mensen aan te leren

het therapeutische werktuig is de relatie met de patiënt

de invloed is wederzijds: ook de patiënt beïnvloedt de manier waarop de therapeut voelt, 
denkt en zich gedraagt (bv. de therapeut bevindt zich niet in het publiek in het theater, 
terwijl hij de patiënt ‘bekijkt en observeert’, neen ze bevinden zich samen op de scène in 
een relatie die speelt tussen hen beiden)

particpant observation

wat je voelt voor de cliënt zegt ook iets over de cliënt →door die relatie ervaart de 
therapeut gevoelens, en die leren iets over de cliënt (bv. het klagen van de cliënt roept 
gevoelens van irritatie op bij de therapeut → wellicht roept dit gedrag gelijkaardige 
reacties op bij bepaalde mensen in het leven van de cliënt (‘ginds’))

op het gebied van de psychiatrie bestaat geen puur objectieve informatie: de informatie is 
steeds vertekend door de manier waarop ze verzameld is

1. de relatie is ongewoon

2. de info is vertekend door de betrokkenheid van de psycholoog

het verzamelen van informatie draagt bij tot de werkrelatie met de cliënt → je vraagt niet 
alleen informatie om meer te weten maar ook om hen het gevoel te geven dat je 
belangstelling hebt voor hen 
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DUS participant observation definieert of maakt de wezenlijke kern uit van de 
psychotherapie volgens HS Sullivan

Sullivan worstelt met de distinctie subjectief en objectief → hij maakt van het ‘tekort’ 
(subjectiviteit, betrokkenheid) een ‘voordeel’: informatie moet vanuit gewone menselijke 
interpersoonlijke betrokkenheid verkregen worden → in tegenstelling tot Watzlawick

parataxische vertekeningen

een parataxische vertekening doet zich voor als een individu een ander behandelt alsof 
deze iemand anders is, gewoonlijk iemand uit het verleden van dit individu met wie hij 
nauwe omgang had en die veel voor hem betekende

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

soms zijn ze bewust, vaker zijn ze onbewust

de oorsprong van parataxische vertekeningen ligt in gebreken op vlak van consenual 
validation

consensual validation

= bevestigde overeenstemming is een concept dat een plaats heeft in zowel de 
ontwikkelingspsychologie van Sullivan, als in zijn denken over geestelijke gezondheid en 
psychopathologie, maar ook in zijn ideeën over wat (goede) therapie is → hij gebruikt het om 
antwoorden te formuleren op fundamentele vragen voor de clinicus als:

1. wat is geestelijke gezondheid?

2. wat is psychopathologie?

3. hoe zet je stappen van psychopathologie naar geestelijke gezondheid (methodische 
vraagstukken)?

het begrip is nauw verbonden met zijn conceptualisatie van angst (anxiety) en 
parataxische vertekening

het proces waarmee ongezonde interpersoonlijke relaties worden gecorrigeerd → bij 
consensual validation bereikt iemand een gezonde consensus of overeenstemming met 
een of meer mensen over een bepaald aspect van zijn gevoelens, gedachten en 
interpersoonlijke relaties en deze consensus wordt in de ervaring herhaaldelijk bevestigd, 
hetgeen benadrukt dat ze klopt

als je iets mee maakt die onaangenaam is dat stoort, dat wil je delen met iemand, er 
hangt veel af wat er daar mee gebeurd, neemt iemand het serieus of niet? → 
KOPPELING/VERBAND bij positieve reactie ontstaat er consensual validation, bij 
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vaak voorkomende en terugkerende negatieve reactie krijg je parataxische vertekening 
→ er ontstaat bv vervorming van relatie tussen moeder en kind, na tijd kan kind andere 
mensen ook als moederpersoon zien waardoor er een doortrekking is van het negatieve 
gevoel naar andere mensen, hij projecteert → bij gebrek aan consensual validation kan er 
een generalisatie ontstaan waarbij het gevoel wordt geprojecteerd op anderen en dan 
krijg je parataxische vertekening

vaak vloeit consenual validation voort 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 uitgedrukt

Sullivan beklemtoont het belang van de ruimere sociale context → breder dan het 
interpersoonlijke → bepaalde omgevingen zullen grotere kans bieden op consensual 
validation dan andere

het gebruiken van consensual validation is een methode ook al gedragen mensen zich 
heel vreemd maar zo krijgen ze het gevoel that they make sense →systematische, 
weloverwogen consensual validation is een van de belangrijkste technieken in Sullivans 
psychotherapeutisch systeem

het principe van de wederzijdse emoties

in iedere menselijke relatie wordt aan de behoeften van elke persoon voldaan, of niet, 
schuiven de interpersoonlijke patronen van de betrokkenen harmonisch ineen, of niet en 
vormt iedere persoon zich verwachtingen over bevrediging of afwijzingen in verband 
met zijn behoeften in de toekomst

behoeften= fysiek, emotioneel en seksueel en in het bijzonder van belang in zijn 
interpersoonlijk model: consensual validation

mens is een interafhankelijk wezen = (impliciet) mensbeeld: we hebben consensual 
validation en dus anderen nodig om niet op een verwrongen manier om te gaan met 
andere mensen; we hebben anderen nodig om zelfrespect in stand te houden → we 
hebben anderen nodig om ons leven inhoud te geven, om niet eenzaam te zijn

integrerende krachten

1. de behoefte van de zuigeling aan contact met andere mensen om aan biologische noden 
te voldoen zorgt voor de eerste interpersoonlijke relatie van het kind

2. de behoefte van de zuigeling aan tederheid, die tederheid in de moeder oproept, of wie 
ook haar plaats inneemt

3. behoefte aan interactie en samenwerking met volwassenen die haar/hem begeleiden bij 
het leren lopen, praten, zelfstandig eten, zindelijk worden en het verwerven van sociale 
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vaardigheden

4. de behoefte aan relaties met kinderen van dezelfde leeftijdsgroep buiten het gezin – 
verwerven interpersoonlijke vaardigheden en compenseren van eventuele 
persoonlijkheidsstoornissen via consensual validation

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 
hij deel van uitmaakt

6. het streven (pre-adolescentie) 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 → veel van wat vroeger niet goed is gelopen kan daar worden 
rechtgezet

dynamieken (minder belangrijk)

kritiek op Freudiaanse psychoanalyse → gebaseerd op mechanistische ideeën ontleend 
aan de natuurlijke wereld

psychoanalyse wordt (soms) geformuleerd in termen van krachten die met wisselende 
hevigheid op verschillende structuren (zoals het Es, het Ich en het Ueber-ich) botsen →  
de schok van de ene kracht die op een andere botst, of een bepaalde geestelijke structuur 
treft veroorzaakt een emotioneel conflict of een bepaalde mentale toestand

dynamieken als alternatief concept → ze bestaan uit energietransformaties → bron van 
dynamiek ligt in de fysieke processen, de behoeften van een individu → tijdens haar 
loop ondergaat deze energie verschillende transformaties terwijl ze emotionele reacties 
en interpersoonlijke relaties voortbrengt, ze lost tenslotte op in een of andere 
interpersoonlijke gebeurtenis

→ in zijn intieme relaties tijdens de (pre-)adolescentie en vroege volwassenheid kan het 
individu parataxische vertekeningen (ongezonde interpersoonlijke patronen) die niet al te vast 
geworteld zijn, corrigeren

seksualiteit, lust en intimiteit

Sullivan (contra Freud)→ seksualiteit speelt geen rol van betekenis voor de adolescentie

om het onderscheid te maken met zijn Freudiaanse tijdgenoten en hun visie op 
kinderlijke seksualiteit gebruikt hij het concept lust

lust = de gecompliceerde drijfveren, gevoelens en intermenselijke daden die genitale 
seksuele activiteit heel ver of onmiddellijk als doel hebben
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intimiteit = als het welzijn van een individu even zwaar telt als het eigen welzijn: voor 
Sullivan = intimiteit brengt vriendschap met zich mee, niet noodzakelijk seksualiteit; lust 
en intimiteit zijn twee gescheiden dinge

het postulaat van de ene soort

the one-genus postulate = we zijn allemaal veel meer gewoon menselijk dan het 
tegenovergestelde (we are all much more simply human than otherwise) → ook de meest 
gestoorde patiënten lijken op ons

1. de overeenkomsten tussen mensen zijn groter dan de verschillen

2. idee van een 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

3. overeenkomsten tussen mensen groter dan de verschillen ten gevolge van etnische en 
culturele factoren

Implicaties voor een psychotherapeutische methode

kijk op psychotherapie

Sullivan ontwikkelde een normatief kader: hoe moet psychotherapie eruit zien?

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 tot 90 
graden van de cliënt af, de praktijkruimte is sober aangekleed en bevat geen 
verwijzingen naar het persoonlijke (privé) leven van de therapeut

door zijn werk met schizofrene patiënten leerde hij heel goed letten op niet verbale 
aspecten van de gesproken taal –hij keek de patiënten niet aan, en moest dus leren letten 
op aarzelingen, stilvallen, intonatie, stemvolume

ook letten op non-verbale aspecten

start van de therapie → therapeut neemt door wat hij weet van de patiënt, therapeut 
probeert de patiënt niet te bruuskeren → belang van de patiënt op zijn gemak stellen

duur van de therapie en gesprekken: 50’ tot 2uur; 10 à 15 gesprekken bij afgebakend 
doel, 2 à 3 jaren igv meer ingrijpende veranderingen in de persoonlijkheid worden 
nagestreefd

fundamentele rol van de therapeut → participerend observator

therapeut = snelle, speciaal opgeleide waarnemer die op een bijzondere manier deel 
heeft aan een interpersoonlijke relatie met de patiënt. Deze relatie is samen met zijn 
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eigen persoonlijke hulpbronnen het middel om het emotionele probleem van de patiënt 
op te lossen

psychotherapie is moeilijk, veeleisend werk → enthousiasme voor psychotherapie zowel 
van de kant van de patiënt als de therapeut wijst volgens Sullivan op gebrek aan inzicht 
in wat therapie is, of zou moeten zijn

de therapeut moet waarnemen en tezelfdertijd emotioneel tot op zekere hoogte betrokken 
durven zijn

de therapeut mag geen verwachtingen hebben tav de patiënt zoals in ‘normale’ relaties 
→ emotionele voldoening mag enkel volgen uit het gevoel als professional zijn of haar 
best te hebben gedaan

de therapeut moet een hoge mate van respect hebben voor de patiënt = heeft aandacht 
voor alles wat de patiënt verbaal en nonverbaal communiceert; de therapeut houdt 
voeling met de beleving van de patiënt en moet beseffen dat de patiënt hem of haar ook 
voortdurend in de gaten houdt, als het ware onderzoekt welke de gevolgen zijn van wat 
zij zegt of doet op de therapeut

werkwijze

1. onderzoeken en beoordelen van actuele en historische en toekomstige interpersoonlijke 
relaties →origineel dat deze pionier al aandacht had zeer expliciet voor de dimensie van 
de toekomst, naast de dimensies van het heden en het verleden

2. aandacht voor interpersoonlijke crisissen → waar is het fout gelopen tussen mensen?

3. relatie therapeut-patiënt

in langdurige therapie zal de patiënt de therapeut vaak behandelen alsof hij iemand is uit 
diens verleden= parataxische vertekening

in zijn gewone sociale leven leidt dit tot moeilijk lopende interacties met veel angst tot 
gevolg → derden worden kwaad, bang, afkerig enzovoort

de therapeut reageert niet emotioneel op deze vertekening → is belangrijk materiaal voor 
het therapeutisch proces (bv. waar komt deze vertekening vandaan? Wie ben ik dan in de 
ogen van de patiënt? Met wie verwart hij/zij mij? ‘Hoe kunnen we dit materiaal 
gebruiken om het bewustzijn van de patiënt te verruimen van wat er gebeurd is en nog 
steeds gebeurt in zijn interpersoonlijk leven?)

er is dan sprake van een trialoog → psychiater, patiënt en denkbeeldige derde

dit is een therapeutisch ware opgave om niet verwikkeld te geraken in de parataxische 
vertekeningen van de patiënt
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psychotherapeutische genezing heeft te maken met volgende uitgangspunten

1. emotionele problemen tegenover beperking in gebruik van haar/zijn mogelijkheden

2. wegnemen parataxische vertekeningen is een hoofddoel in de therapie

3. in psychotherapie laat de patiënt geleidelijk aan ongezonde veiligheidsactiviteiten vallen

4. geplande, systematische consensual validation is een centraal aspect van het 
psychotherapeutisch proces

5. iemand is zich van zijn ervaring bewust alleen maar in zoverre hij haar in communicatie 
met een ander onder woorden heeft gebracht, 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

gevaren

1. de therapeut zorgt er met non-verbale en verbale middelen voor dat de patiënt alleen 
nog maar dingen zegt die zijn theoretische vooroordelen bevestigen, de therapeut 
reageert anders als er ‘materiaal’ verschijnt dat volgens hem van belang is, dan als er 
materiaal verschijnt dat volgens hem niet van belang is →  patiënten leren wat de 
therapeut belangrijk vindt en gaan onbewust selecteren wat ze zeggen (belangrijk om te 
kunnen denken/zeggen: ik heb mij vergist!)

2. te enthousiast ingaan op levensepisodes gekenmerkt door angst of paniek kunnen 
aanleiding geven tot een psychotische decompensatie → Sullivan merkte op dat veel 
tijdgenoten zulke schade rationaliseerden of zelfs als gunstig benoemden →zijn raad: 
‘ondermijn nooit de zekerheid van de patiënt (zijn emotionele welbevinden) totdat 
je iets kan bieden dat onmiddellijk constructief is’ → de therapeut moet de patiënt 
nooit toestaan lang te lijden omdat hij door de therapie emotioneel onzeker geworden is, 
de therapeut moet iets dat waarde heeft en aangenaam is in de plaats stellen van wat hij 
de patiënt heeft afgenomen → je mag nooit iets afnemen wel iets aanbieden

3. volgens Sullivan is psychotherapie geen panacee, ze is geen oplossing voor alles → 
Sullivan was een grote voorstander van maatschappelijke veranderingen omdat hij 
geloofde dat ongunstige leefomstandigheden er vaak voor zorgen dat er geen consensual 
validation is waardoor angst en parataxische vertekeningen ontstaan

! Aanvullingen !
→ Sullivan was erg geïnteresseerd in de communicatieve aspecten van psychotherapie, de 
uitdaging in therapie was om de belemmeringen in de communicatie te omzeilen en zo echt 
contact te krijgen met patiënten 
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→ in de jaren 20 maakte hij foto’s tijdens sessies om zicht te krijgen op de non-verbale 
aspecten van de communicatie, en op lichamelijke reacties 
→ op het einde van zijn leven (1948) experimenteerde hij met het opnemen van sessies 
(geluidsopnames) om die aan een grondig onderzoek te onderwerpen 
→ hij was een scientist-practitioner! → hij probeerde om zijn werk te verbeteren  
→ verder was hij erg maatschappelijk geëngageerd, hij vond dat maatschappelijke 
omstandigheden van mensen verbeteren meer na te streven was dan het aanbieden van veel 
therapiemogelijkheden

vergelijking met normatief kader werkalliantie bij Carr

werkalliantie= de overdracht tussen cliënt en therapeut, de relatie op basis van vertrouwen

Alan Carr → besteed veel aandacht aan werkalliantie → een sterke werkalliantie is essentieel 
voor een valide assesment en een effectieve therapie → werkalliantie is een noodzakelijke 
voorwaarde om tot succes te komen → uitzondering is als een kind of een gezinslid in 
gevaar is dan mag je stoppen met werkalliantie

criteria om aan werkalliantie 

1. de therapeut moet warmte, empathie en oprechtheid hebben

2. de therapeut moet een collaboratieve relatie aangaan (=samenwerken vanuit 
verschillende expertise)

3. respectvolle manier nieuwsgierig zijn

4. je nodigt de cliënt uit en zegt niet wat de cliënt moet doen

5. er moet gefocust worden op de individuele sterktes en veerkracht en daarnaast ook op de 
problemen → goede balans

6. je moet je aanpassen aan het tempo van de cliënt die wil veranderen

7. overdracht en tegenoverdracht → mensen brengen een geschiedenis mee en de mensen 
kijken met hun geschiedenis naar jou, je moet daar rekening mee houden dat iemand 
boos kan worden op jou omdat je bv op de vader lijkt

gevolgen voor de houding van de therapeut

je moet neutraal (= alliantie met iedereen op elk moment) zijn, nieuwsgierig (= hoe 
kijken mensen er zelf naar, openheid) en oneerbiedigheid (=vooroordelen aan de kant 
schuiven), we moeten dit loslaten

White → we moeten beïnvloedend zijn 
maar niet centraal staan 
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Heidegger → een lijn van het ene extreem naar het andere extreem

een zorgcontinuüm van de positionering van de psychotherapeut

zorg 1= een zorg die het probleem wegneemt, overneemt, oplost → dit doen psychologen 
niet, we kunnen zelf geen problemen oplossen! → we kunnen zorgen voor de cliënt door 
redenen tot zorg bij de cliënt weg te nemen, dit is wat een chirurg doet die een ontstoken 
appendix verwijdert, een ander, minder fraai voorbeeld hiervan is dat van de student die in 
iemand anders plaats een paper schrijft of een examen aflegt, dit is iemands werk uit handen 
nemen en doen voor de ander wat hij zelf moet (of zou kunnen) doen

zorg 2= we gaan niet de problemen van de cliënt oplossen maar ze steunen → louter 
psychotherapeutische zorg is anders, de therapeut laat de zorgen als het ware in eerste 
instantie intact, neemt ze serieus en probeert zich samen met de cliënt ertoe te verhouden, we 
spreken van een realisatie van de moeilijkheden in de dubbele betekenis, zowel een 
bewustwording of besef (zich realiseren) dat bepaalde moeilijkheden zich voordoen, als het 
tot een gedeelde realiteit maken van deze moeilijkheden

jargon van Heidegger
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voorzorg = het omgaan met elkaar, of enger, het zorgen voor elkaar

zorg = de zorg die mensen hebben voor zichzelf, datgene waar mensen voor zorgen, of waar 
ze zich om bekommeren of zich zorgen over maken

bezorgen = voor iets zorgen

terhande= gebruiksvoorwerpen 

Hoofdstuk 2: Concept communicatie
Communicatieperspectief deel 1: De Palo Alto groep

inleiding

Sullivan → eigen therapeutische/psychiatrische benadering van een interpersoonlijk 
model/ in dialoog en discussie met de Freudiaanse psychoanalyse

hechtte al heel veel belang aan (non-verbale) communicatie

Mental Research Institute: groep onderzoekers in Palo Alto (California)

Don D. Jackson was een psychiater → hij werkte van 1953 tot 1962 en droeg bij aan de 
ontwikkeling van gezinstherapie, ‘brief therapy’, systeemtheorie en communicatietheorie 
→ bekend geworden door het ontwikkelen van de theorie van de dubbele binding bij 
schizofrenie → in 1958, stichtte hij het Mental Research Institute in Palo Alto, 
California, en was de eerste directeur

Watzlawick was een filosoof, taalkundige en Jungiaans analyticus

Janet BeavinBavelas was een Canadese psychologe

rijkdom aan invalshoeken → gaat over psychiatrie, psychologie, psychotherapie, 
taalkunde, wiskunde, communicatietheorie...

communicatie= de basis voor een interpersoonlijk model →je kan niet niet communiceren 
→ hun communicatieopvatting maakt van alle situaties waarin meerderen aanwezig zijn een 
interpersoonlijke situatie → zodra er twee of meer personen aanwezig zijn, kunnen die niet 
anders dan met elkaar communiceren, waardoor situaties interpersoonlijk/communicatief 
worden → het interpersoonlijke valt hier dus samen met het communicatieve → want omdat 
je niet niet kan communiceren worden alle situaties met meerdere personen interpersoonlijke 
situaties

hun model beschrijft en verklaart → psychische gezondheid (= de communicatie verloopt 
succesvol), psychopathologie (= er zijn stoornissen in de menselijke communicatie) en 
psychotherapie (= op basis van analyses van wat communicatief mis loopt)



Samenvatting interpersoonlijke modellen in de psychologie 20

kunnen examenvragen zijn! 
→ 

the frame of reference (referentiekader)

concept context

smalle contextualisatie (als men relatie van het fenomeen met bredere matrix/context niet 
overziet dan wordt men geconfronteerd met mysterieuze zaken, of gaat men aan het 
onderzoeksobject eigenschappen toedichten die het niet heeft)

= kritiek op toenmalige gedragswetenschappen met monadische visie op psychopathologie → 
van monadische visie naar systemische visie

monadische visie

= identiteit op zichzelf genomen

het subject isoleren en afleiden wat er 
aan de hand is met de psyché van de 
persoon → je leidt dingen af over de 
geest van de persoon zonder dat je het 
weet

de effecten van het gedrag van anderen 
in rekening nemen en de context 
waarin alles gebeurd → niet enkel 
kijken naar een persoon maar ook naar 
de omgeving van die persoon

geen theorieën ontwikkelen over de 
binnenkant en verklaringen te zoeken 
maar je moet kijken naar wat er zich 
afspeelt, hetgeen je echt kan observeren 
namelijk het gedrag

psychopathologie= bestudeerd in 
isolatie (zonder context)

onderzoek betrekking op aard van 
aandoening en aard van de menselijke 

systemische visie

psychopathologie= onderzoek omvat 
de effecten van dit gedrag op anderen, 
hun reacties erop en de context waarin 
dit allemaal plaatsvindt

focus op de relatie tussen delen van een 
groter systeem

de studie van de waarneembare 
manifestaties van relaties (door een 
waarnemer van menselijk gedrag)

voordelen= communicatie is 
zichtbaar/bestudeerdbaar/observeerbaar

nadelen= psyché is niet rechtstreeks 
observeerbaar, subjectieve wordt 
opzijgeschoven
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geest

focus op artificiële, geïsoleerde monade

inferentiële studie van de geest

de studie van menselijke communicatie kan opgedeeld worden in 3 area's (niet zo belangrijk 
voor examen-achtergrondinformatie)

1. syntaxis= problemen bij het verzenden van info, codering, kanalen, capaciteit, ruis, 
redunatie en andere statische eigenschappen van taal

2. sematics= betekenis → vind je in een woordenboek

3. pragmatics= communicatie beïnvloedt het gedrag → alle gedrag is communicatie

focus op de zonder-ontvangerrelatie, gemedieeerd door communicatie

bidirectionaliteit= er is altijd invloed vanuit beide richtingen → van A op B en van 
B op A

zeggen dat hun kijk meer verwant is met wiskunde dan met traditionele psychologie

epistemische bron= bron van kennis is wat observeerbaar is → je kan alleen maar 
weten van buitenaf en niet van binnenuit

de notie van functie en relaties (achtergrondinformatie)

gaat over verwantschap die ze hebben met de klassieke wiskunde → getal= positieve 
grootheid, moderne wiskunde= werken met variabelen → variabelen hebben geen betekenis 
op zichzelf, enkel in relatie tot anderen

informatie en feedback

1. paradigmashift van energie (psychoanalyse) naar informatie (bv. schoppen tegen een 
steen, de energie wordt overgezet van voet naar de steen waardoor de steen beweegt, 
uitwisseling van energie maar bij schoppen tegen hond is het anders want de hond zal de 
energie om te bijten niet uit de schop halen maar hem zelf → hond heeft boodschap 
ontvangen en reageert hierop) en dit is anders dan de psychoanalyse

determinisme

= A veroorzaakt B, B 
veroorzaakt C, C 
veroorzaakt D

teleologie

= omgekeerd van 
determinisme, D is een 
invloed op A (bv. je 
diploma krijg je door te 
studeren)

cybernetica

= 2 principes (determinisme 
en teleologie) samen in een 
meer omvattend kader = 
ontdekking feedback (bv. 
stuurman) → wanneer het 
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circulair is (bv. d koppelt 
terug naar a, het is 
circulair)

menselijke systemen opvatten als systemen gereguleerd door feedbacklussen → 
aangezien het gedrag van elke persoon invloed heeft op en wordt beïnvloed door het 
gedrag van iedere andere persoon

homeostase

positieve feedback= verandering (bv. iemand met alcoholverslaving krijgt pintje op 
café van vrienden)

negatieve feedback= evenwicht, probeert om een afwijking dichter naar een norm 
te brengen (bv. iemand met alcoholverslaving gaat naar een psycholoog)

gevolg van deze gedachtegang → problemen in gezinnen hebben functies, pathalogie 
heeft een functie → maar foute redenering want onbewust aan het verklaren in plaats van 
naar gedrag te kijken!

redundantie (= overlopen, overvloed)

= gaat over bepaalde patronen in een gezin → omweg om iets te zeggen over menselijke 
systemen → menselijke en andere natuurlijke systemen zullen succesvolle wijzen om zich 
aan hun omgeving aan te passen onthouden, zodat ze een volgende keer hetzelfde zullen doen 
→  ontstaan herhalingen/patronen → inperken aantal mogelijke gedragingen (bv. gezin plaats 
aan tafel, er zijn vijf stoelen aan tafel voor vijf mensen → er zijn 125 mogelijkheden om de 
mensen te plaatsen aan tafel maar we zien dat er telkens maar 1 bepaald patroon gekozen 
wordt)

betekenisregels en grammatica moeten niet telkens opnieuw uitgevonden worden → bij 
pragmatische aspecten van de mensen (=axioma's) en de regels daarvan moeten niet 
telkens opnieuw uitgevonden worden maar die zijn nog niet bestudeerd, er was nog geen 
woordenboek voor tussenmenselijke communicatie

metacommunicatie en het concept van de calculus
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calculus= het systeem bestaat maar het is nog niet geïnterpreteerd  → als je de regels volgt 
dan is het in orde, als je de regels niet volgt is er sprake van psychopathologie

black box concept

= je kan enkel kijken naar input en output → enkel kijken naar gedrag want binnenkant 
kunnen we niet zien maar positionering van de onderzoeker is iets anders dan de 
positionering van de therapeut (auteurs suggereren dat therapeut ook buitenstaander moet 
zijn) → onderscheid tussen bewust en onbewust is in deze opvatting zinloos voor de 
observator (bv. schopt iemand toevallig of perongeluk tegen iets maar is niet van belang voor 
de onderzoeker)

heden versus verleden

= verleden is niet interessant volgens deze auteurs, de patronen van het heden is vooral van 
belang

1. het zoeken naar oorzaken in het verleden is berucht voor zijn onbetrouwbaarheid

2. wat iemand zegt over zijn verleden kunnen we niet los zien van de relatie met de persoon 
met wie hij spreekt

3. groot geloof in de diagnostische en strategische betekenis van observeerbare 
communicatiepatronen

4. lage waardering voor (symbolische) betekenissen, oorzaken in het verleden, en motieven 
van mensen

→ functionele hypothese van buitenaf= interessanter om te weten wat het teweegbrengt dan 
wat het veroorzaakt

circulariteit van communicatiepatronen

in systemen met feedbackklussen heeft het geen zin om te zeggen dat A, B veroorzaakt → 
toch wordt fout gemaakt door deelnemers aan communicatie (interpunctie-axioma)

de relativiteit van normaal en abnormaal

verliezen betekenis

tegenover visie klassieke psychiatrie

ingrijpende gevolgen voor kliniek

de axioma's in het dagelijkse leven (goed kennen)

1. men kan niet niet communiceren

gedrag heeft geen tegengestelde + elk gedrag heeft een boodschap → loskoppeling 
van bedoelingen/intenties 
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van eenvoudig naar complex: een boodschap → een interactie → patronen van 
interactie

2. elke communicatie heeft een inhouds en relatieaspect, zodat de laatste de 1e 
classificeert en dus een metacommunicatie is

elke communicatie ompliceert een commitment en definieert dus een relatie

je kunt noch zinnen noch woorden spreken of daden stellen zonder dat er een 
betekenis is

belang van intonatie

bij gezonde relaties relatieaspect naar de achtergrond

bevelsaspect= metacommunicatie → succesvolle communicatie is goed kunnen 
meta-communiceren

maar verwarring bewust en onbewust meta-communiceren, blijven met het idee dat 
communicatie succesvol kan zijn, koppeling met paradoxen

3. de aard van de relatie is afhankelijk van de interpunctie van de communicatie reeksen 
tussen communicanten

gaat over interacties= uitwisselen van berichten tussen deelnemers aan de hand van 
communicatie

onenigheid over hoe de opeenvolging van gebeurtenissen worden benadrukt, ligt aan 
de basis van talloze relatieproblemen

onderscheid sociaal als interpersoonlijk en sociaal op vlak van een gemeenschap

de aard van de relatie wordt bepaald door de manier hoe die geordend wordt

4. mensen communiceren zowel digitaal als analoog, digitale taal heeft een zeer complexe 
en krachtige logische syntaxis, maar mist adequate semantiek op het gebied van relaties, 
terwijl analoge taal de semantiek bezit maar geen adequate syntaxis heeft voor de 
eenduidige definitie van de aard van relaties

een object representeren met een tekening is analoog, met een woord benoemen is 
digitaal 

digitaal is complexer, abstracter

analoog=  alle non-verbale communicatie zoals postuur, gezichtsuitdrukkingen, 
ritme
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als we bedenken dat elke communicatie inhouds- en een relatieaspect heeft, kunnen 
we verwachten dat 2 communicatievormen niet alleen naast elkaar bestaan, maar 
elkaar in elke boodschap aanvullen → verder kunnen we verwachten dat het 
inhoudelijke aspect digitaal wordt overgebracht, terwijl het relatieaspect 
overwegend analoog van aard zal zijn

5. alle communicatie-uitwisselingen zijn symmetrisch of complementair, afhankelijk van 
of ze gebaseerd zijn op gelijkheid of verschil

symmetrisch= gebaseerd op gelijkheid, communicatiepartners proberen elkaars 
gedrag te spiegelen, verschil zo klein mogelijk maken

complementair= gebaseerd op verschil, één partner gedrag vult gedrag aan van de 
ander door een andere vorm van gestalt-gedrag te stellen → verschil zo groot 
mogelijk maken

twee posities= one up en one down (bv. ouders en kinderen, arts en patiënt)

kan opgelegd zijn door cultuur of door een particuliere dyade (= tweetal) → 
verhoudingen die maatschappelijk al vastgelegd zijn

→ gaat over hypothetische calculus (=sluitend systeem) van de menselijke communicatie 

pathologische communicatie volgens deze opvatting

axioma 1: de onmogelijkheid om niet te communiceren

voorbeeld dilemma van de schizofreen →  ontkennen dat ze communiceren + ontkennen dat 
ontkenning communiceren is

schizofrenees spreken= de patiënt lijkt misschien te willen communiceren, zonder echter 
de toewijding te aanvaarden die inherent is aan alle communicatie

taal die het aan de luisteraar overlaat om zijn keuze te maken uit vele mogelijke 
betekenissen die niet alleen verschillen van maar zelfs onverenigbaar kunnen zijn met 
elkaar → zo wordt het mogelijk om een of alle aspecten van een bericht te ontkennen

omgekeerde → gekmakende communicatie (gaslighting= aan je eigen geestelijke 
gezondheid twijfelen doordat iemand anders je manipuleert)

disqualification= de poging om niet te communiceren

B wil een conversatie met A → A kan 4 dingen doen: rejection, acceptance, 
disqualification

4 mogelijke antwoorden: symptomen als communicatie (bv. faken dat je slaapt)
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iemand kan onbedoelde effecten hebben, iets wat we zelf niet in de gaten hebben → 
communication not only takes place when it is intentional, conscious or succesful that is 
when mutual understanding occurs

axioma 2: the level structure of communication

voorbeeld man nodigt vriend uit zonder te overleggen met vrouw

definitie van het zelf en de ander

op relatieniveau communiceren mensen niet over feiten buiten relatie, maar bieden 
elkaar definities aan van hun relatie

zelfbeeld moet voortdurend opgebouwd worden, dat gebeurt in de communicatie

P biedt O definitie aan van P: reacties O → confirmation, rejection, disconfirmation

belang van erkenning! → moeilijk wereld van iemand die psychotisch is begrijpen + 
omdat onze eigen wereld er nog dicht bij aanleunt

levels of interpersonal perception (bv. moeder bij psycholoog met klacht over zoon die 
’s nachts niet slaapt)

de valkuil is, omdat die relatieboodschappen bliksemsnel uitgewisseld worden en 
vaak op een niveau waar men zich niet bewust van is, dat de psycholoog op het zo 
begrepen bevelsaspect van de communicatie ingaat (en dus voorbijgaat aan het 
bedoelde bevelsaspect) en een ongevraagd advies geeft, of zich vrij voelt om 
feedback te geven op deze moeder
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O= ander

P= persoon

P biedt O definitie aan voor P: op inhoudsniveau P gaat naar O met verhaal over 
zoon en O geeft advies → op betrekkingsniveau: O merkt relatieboodschap niet op 
en negeert (disconfirmation) de niet opgemerkte relatieboodschap van P 

kan op drie manieren reageren: erkenning, verwerping of negatie

imperviousness= betrekkingsblindheid → gebeurd heel snel

kan ontstaan op 1e niveau van de hiërarchie: P’s idee over zichzelf wordt niet 
opgemerkt en genegeerd door O (blindheid)

op 2e niveau: P merkt niet op dat zijn haar boodschap niet is doorgekomen bij O 
(blindheid voor blindheid)

axioma 3: the punctation of the sequence of events

verschillende kijk op gebeurtenissen → kan zorgen voor beschuldigingen van elkaar 
(deficitdenken/tekortdenken) (bv. my name is Watzlawick die verstaan wordt als my name is 
not slavic)

omdat deelnemers aan de interactie niet over dezelfde info beschikken en dit niet weten 
(of niet opmerken)

speculatie dat oorsprong ligt bij overtuiging dat er maar 1 werkelijkheid is (zoals ik die 
zie)

<-> gaat in tegen hun opvatting dat je niet mag speculeren en enkel objectieve 
observaties mag doen

daarom volgens hen beter kijken naar observaties van redundanties of patronen
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conflict gaat vaak over wat de oorzaak is en wat het gevolg → maar auteurs wijzen op 
voortdurende circulaire interactie → interessant fenomeen binnen gebied vd interpunctie 
= selffulfilling prophecy

gedrag A dat gedrag B teweegbrengt, waarop gedrag A een passende reactie zou zijn (A 
ziet geen eigen aandeel)

interpunctiemoeilijkheden → de overtuiging ligt dat er maar 1 werkelijkheid is, de wereld 
zoals ik die zie, en dat elke visie die van de mijne afwijkt het gevolg moet zijn van een 
gebrek aan redelijkheid of welwillendheid (goede wil)

cause and effect:

het conflict gaat vaak over wat is oorzaak en wat gevolg maar zeggen deze auteurs, het gaat 
hier niet om oorzaak en effect maar wel om een voortdurende circulaire interactie

self fulfilling prophecy:

= dit noemen ze misschien wel het meest interessante fenomeen binnen het gebied van de 
interpunctie, vanuit een interactioneel standpunt

gedrag dat een reactie teweeg brengt waarop dat gedrag een passende reactie zou zijn

gedrag A (‘Je houdt niet van mij!’) dat gedrag B teweegbrengt (‘neemt afstand omdat ze 
de verwijten beu is’), waarop gedrag A een passende reactie zou zijn. (= observatie)

P doet alsof het gedrag B eerst komt, terwijl zij of hij dit gedrag zelf oproept

axioma 4: fouten in de vertaling van analoog naar digitaal

uitgangspunten

zend-ontvanger opvatting van communicatie, boodschappen geven en ontvangen 
binnen een relationele context

er zijn twee talen: 

1. digitale taal

2. analoge taal 

→ vertaling tussen beide is nodig en mogelijk → beide kunnen zorgen dat de 
communicatie goed loopt of dat ze fout loopt → de vertaling van het analoge naar 
het digitale is problematisch en kan makkelijk foutlopen

moeilijkheden met het digitaliseren van analoge taal

omdat analoog berichtmateriaal een logische syntaxis ontbeert en daardoor erg 
dubbelzinnig kan zijn, moeten deze logische elementen ingebracht worden bij de 
vertaling
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als er interpersoonlijke controverse ontstaat over de betekenis van een bepaald 
stukje analoge communicatie, dan zijn betrokkenen geneigd om betekenis te 
verlenen die in lijn ligt met hun visie op de aard van de relatie → als mensen 
bepaalde ideeën hebben dan letten we zoveel mogelijk op zaken die daar mee in 
overstemming komen

psychotherapie

als therapeut ben je begaan met een correcte vertaling van digitalisering naar 
analoge taal → we willen dit vertalen naar de cliënt toe (bv. moeder kan denken dat 
kind automutileert omdat ze boos is op haar maar wij vragen aan kind want kan 
verkeerd geïnterperteerd zijn)

alle analoge boodschappen appelleren aan een bepaalde relatie of zijn voorstellen 
om de relatie in de toekomst op een bepaalde manier vorm te geven (bv. kind die 
zelfmoord wil plegen maar durfde niet zeggen 'ik kan niet meer' dus toont ze het op 
een andere manier, analoog, door te snijden, de therapeut benoemt het en vertaalt 
eigenlijk het analoge naar digitale 'zie ik het goed dat je op bent en mensen nodig 
hebt die je steunen?')

hysterische symptomen als hervertaling van digitaal naar analoog materiaal

(bv. hysterie over jongen van 10 die tegen zijn moeder schreeuwt dat hij haar gaat 
vermoorden, die dreigt dat hij gaat zwart rijden om ervoor te zorgen dat zij boetes moet 
betalen (terwijl er geen geld is), die zegt dat hij gaat stelen zodat zij met de politie te 
maken krijgt, die zegt dat hij zich gaat verhangen) → jongen kan niet uiten dat hij de 
moeder nodig heeft en uit het analoog op een andere manier, jongen wil verbinding

→ auteurs zeggen dat wanneer cliënten niet kunnen zeggen wat ze denken of willen 
zeggen dat die mensen gaan grijpen naar analoge taal en dit op een andere manier zullen 
uiten = het verloren gaan van de mogelijkheid om te metacommuniceren

axioma 5: potentiële pathologieën bij symmetrische en complementaire interacties

symmetrie en complementariteit zijn op zichzelf genomen niet goed of slecht, normaal of 
abnormaal – volgens deze onderzoekers → deze theorie bevat normatieve ideeën over 
‘gezond’ en ‘ongezond’

symmetrische escalatie= de pathologie, wordt vooral gekenmerkt door verwerping (bv. 
jij bent fout) → kan leiden tot heel zware ruzies, zelfs tot punt waar ze stoppen met ruzie 
maken omdat ze uitgeput zijn

rigide complemetairiteit= psychopathologie → voorbeeld jongen die zelf niet naar de 
wc kan gaan, niet alleen kan slapen zonder moeder terwijl hij 13jaar is
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symmetrische en complementaire relaties kunnen elkaar stabiliseren (homeostase) → 
hierop inzetten in therapie

enkele conclusies

gelijkenissen Sullivan

wetenschappelijke benadering

conceptualiseren van geestelijk gezond en ongezond

zoeken naar therapeutische toepassingen → geloof in de mogelijkheid en nut van 
observeren buitenkant

belang communicatie

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

verschillend van Sullivan

persoon zelf/informatie binnenkant niet betrouwbaar

subject-object problematiek worden ‘opgelost’ in plaats van ‘omarmd'

de auteurs staan op grotere afstand van psychoanalyse

niet alleen interpersoonlijk, ook bovenpersoonlijk (systeemniveau)

erg beïnvloed door wiskunde, informatietheorie, cybernetica & algemene 
systeemtheorie

vervreemding wordt communicatie-theoretisch begrepen vs vanuit persoonlijkheid 

interdisciplinaire benadering (psychiatrie, psychologie, taalkunde, filosofie, 
informatietheorie, cybernetica …)

opmerkingen over auteurs:

vraag of er zo een scherp onderscheid kan gemaakt worden tussen ‘gezonde’ 
communicatie en ‘pathologische’ communicatie

is deze benadering niet te eenzijdig? → ze kijken alleen naar communicatieve processen 
terwijl er meerdere zaken een rol spelen (biopsychosociaal)

vooral epistemologie is probleem: kan je in menselijke systemen de eigen 
betekenisverlening zomaar ad kant schuiven? → bovendien lijkt hen dat niet echt te 
lukken: relatieboodschappen = betekenissen; interpunctiemoeilijkheden gebaseerd op 
(foute) overtuiging dat er 1 wereld is, namelijk de wereld zoals jij die ziet

Deel 2: systeemtheorie en cybernetica van de eerste en tweede orde
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deel 1: introductie systeemdenken in Pragmatics of Human Communication

→ wordt teruggegrepen omdat ze zo invloedrijk geweest zijn → nu: the patterning of 
recurring (herhalen), ongoing communications = the structure of communication processes

1. 2 uitgangspunten:

interactie kan opgevat worden als een systeem

de algemene systemen theory (general systems theory) geeft inzicht in de aard van 
interactionele systemen

→ zonder tijd heb je geen interactionele systemen

systeem= een set van objecten samen met relaties tussen de objecten en tussen hun attributen 
OF 2 of meer communicanten in het proces van, of op het niveau van, het bepalen van de 
aard van hun relatie

2. omgeving en subsystemen:

moeilijkheid rond de grenzen leggen rond een systeem

wat is de relevante omgeving voor een systeem? de verzameling van alle objecten 
waarvan wijziging in de attributen van

invloed is op het systeem en ook die objecten waarvan de attributen worden 
gewijzigd door het gedrag van het systeem → =alles wat effect heeft op systeem en  
waar systeem effect op heeft

indeling: supra-systeem, systeem, sub-systeem (maar indeling willekeurig en 
afhankelijk van waarnemer)

open systeem vs gesloten systeem

subsystemen kunnen elkaar overlappen (aangezien elk lid van een dyade betrokken 
is in dyadische subsystemen met anderen)

communicerende individuen wordt gezien in horizontale én verticale relaties met 
andere personen & andere systemen

3. eigenschappen van open systemen:

wholeness (totaliteit)

elk deel van een systeem verhoudt zich zo tot andere delen, dat verandering in 
één deel verandering in alle delen zal veroorzaken → systeem gedraagt zich niet 
als eenvoudige samenvoeging van onafhankelijke elementen, maar als een 
samenhangend en ondeelbaar geheel → er is hier sprake van oorzaak (≠ 
invloed)
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1. niet optelbaarheid= systeem kan je niet optellen als de som der delen

2. niet eenzijdigheid= altijd invloed van A op B en ook omgekeerd van B op A

feedback

als delen van een systeem niet via optelbaarheid en niet via eenzijdigheid 
verbonden zijn, hoe worden ze dan één geheel

feedback en circulariteit → belang kijken naar het nu en niet naar hoe het 
vroeger liep

equifinaliteit= hoe de dingen lopen hebben meer te maken met wat het proces is op 
dit moment dan wat het oorspronkelijk was

<-> visie gaat in tegen simpele lineaire causale relaties

vooral naar nu kijken en niet naar verleden → therapeutisch belang: je kan nu 
interveniëren!

stellen eerder de vraag 'hoe lopen de dingen' dan 'waarom lopen de dingen zo'

4. lopende interactionele systemen:

voor keur van de onderzoekers voor interactioneles systemen die langdurig zijn → 
meeste kans om pragmatiek te bestuderen

maar realiteit: vooral gezinnen en partners: versmalling!

waarom blijven mensen in niet-bevredigende relaties? → interactionele 
verklaring: hoe (=beschrijvend) <-> waarom (verklarend)

artikel Paul Dell: verschil tussen niveau van de verklaring (altijd 
bidirectionaliteit~Bateson) en niveau van de ervaring (voor mensen bestaat 
de ervaring wel dat er eenzijdige macht kan zijn)

als onderzoekers kiezen om niet te luisteren naar verklaringen van 
participanten en enkel te observeren als buitenstaander dan ontkenning ze 
de menselijke ervaring

probleem voor systeem theoretische therapeut: hoe kan hij deze twee 
perspectieven tegelijkertijd hanteren

limitaties en een impliciete omschrijving van ‘recursiviteit’

limiting effect van communicatie: in een communicatie, elke uitwisseling van 
boodschappen versmalt het aantal mogelijke zetten daarna
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context bestaat uit externe factoren en interpersoonlijke context: het zijn de 
manifeste boodschappen die deel worden van de interpersoonlijke context 
en de mogelijkheden beperken of bepalen

recursiviteit: communicatie is recursief

in een voortdurende beweging verandert de waarneming van een 
communicatieve boodschap de informatie die personen hebben → door 
deze veranderde informatie worden de communicerende personen zelf weer 
beïnvloed → elke uitwisseling buigt naar communicerende 
participanten,verandert hun waarnemingen hun communicatie → sluit meer 
aan bij CMM, maar is hier enkel beperkend geformuleerd

verbreding concept “pragmatics” :alle communicatie beïnvloedt 
gedrag → de zetten in de communicatie vormen recursief mee de context 
waarbinnen de volgende zetten zullen plaatsvinden

regels in een relatie

in elke communicatie probeert men aard van de relatie te bepalen (zie axioma 2)

systeem zal zich ‘zetten’ na verloop van tijd (dit proces dient tot stilstand te 
komen in langer bestaande systemen)

gezinnen = regelgeleide systemen => gesitueerd op continuüm optelbaarheid – 
totaliteit

auteurs vooral nadruk op totaliteit

totaliteit in gezinnen: gedrag van elk individu binnen de familie is 
verbonden met en afhankelijk van het gedrag van anderen → vooral bij 
gezinnen waarbij ze geïsoleerd leven van buitenwereld → “geïdentificeerde 
patiënt”

visie dat veel van de individuele kwaliteiten van de leden worden gezien 
als kenmerken van het gezin/het systeem

systemic therapist’s fallacy

vervanging begrip homeostase door steady state of stabiliteit → positieve 
feedback

deel 2: systeemtheorie en cybernetica van de 1ste en 2de orde (Fritjof Capra, The web of life)

als je definitie op examen geeft moet je de naam er ook bij geven!
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systeem= een geïntegreerd geheel waarvan de kenmerkende eigenschappen voortvloeien uit 
de relaties tussen zijn onderdelen → er zijn fysische systemen (bv. een piano), levende 
systemen en sociale systemen (bv. gezin, roedel, buurt)

eigenschappen:

het vermogen om je aandacht beurtelings te richten op verschillende systeemniveaus

systemen als onderdelen van andere systemen, en door dezelfde begrippen toe te 
passen op verschillende niveaus – bijvoorbeeld het begrip ‘stress’ op een organisme, 
een stad of een economie – komen we vaak tot belangrijke nieuwe inzichten

we moeten wel beseffen dat verschillende systeemniveaus in het algemeen 
verschillende niveaus van ingewikkeldheid vertegenwoordigen

het verwarren van de meest zichtbare context met de meest werkbare context:

verwarren van systeemniveaus= iets wat zich op het niveau van het systeem voordoet 
wordt toegeschreven aan een individu of omgekeerd, het systeem zelf wordt 
beschouwd en benaderd als een individu

verwarren van contextualisaties= de meest zichtbare context wordt verward met de 
meest werkbare

cybernetica= de circulaire causaliteit:

→ biedt modellen die bruikbaar zijn in het 
benaderen van menselijke 
samenwerkingsproblemen → biedt een 
alternatieve visie op causaliteit van een 
terugkoppelingskring

→ de cybernetici onderscheiden twee soorten 
terugkoppeling: zelfdempende (negatieve) en 
zelfversterkende (positieve) → als de afwijking te 
groot wordt zal er zelfdemping optreden en als de 
afwijking te klein wordt zal er zelfversterking 
optreden

schatting van de koersafwijking + tegenstuur geven → verandering van de afwijking + 
schatting van de koersafwijking

sociale systemen:

Norbert Wiener was er zich van bewust dat terugkoppeling een belangrijk begrip is voor 
het modelleren van zowel levende organismen als van sociale systemen → zonder twijfel 
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vormt het sociale systeem net zo’n soort organisatie als het indidivu, dat door de 
systeemcommunicatie wordt bijeengehouden en een dynamiek vertoont waarin 
terugkoppelingsachtige processen een belangrijke rol spelen

verandering opzetten betekent dus: zorgen dat er iets nieuws gebeurt → dat vraagt soms 
een uitgebreide analyse (wat doen belangrijke derden precies wat blijkbaar eerder zorgt 
voor een verder zetten van het probleemgedrag? Wat zouden zij anders kunnen proberen 
te doen?)

voorbeeld hieronder van positieve en negatieve feedback → positief wil niet persee iets 
goed zeggen!

ten eerste een beperking: je kan maar overzien wat je kan overzien → je bent een 
deelnemer aan het gebeuren, je bent geïnvolveerd → er is geen ‘weten van buitenuit’, 
maar een weten van binnenuit, dat beperkt is, dat erbij betrokken is, dat er belang bij 
heeft, enz.

ten tweede een mogelijkheid: je vormt zelf een plus of een min voor een bepaalde 
verandering → anders gezegd, het zal erop aan komen om niet over te doen wat anderen 
doen, om dus iets nieuws te doen

Communicatieperspectief deel 3: de vertaling van een mededelingsopvatting naar een 
invloedsopvatting van communicatie

hermeneutische wende

→ laatste decennia van de vorige eeuw zagen een verschuiving van meer objectivistische 
benaderingen van bepaalde disciplines naar een meer interpretatieve benadering

mensen zijn gewoon in de wereld, er is geen onderscheidt tussen een subjectiviteit in je 
hoofd en de werkelijkheid aan de buitenkant

mensen interpreteren voortdurend zichzelf en de wereld

hermeneutische lezing van the pragmatics of human communication

wat je doet heeft zijn effect op anderen → het doet de ander wat, de ander geeft er 
betekenis aan, verstaat het op zijn manier → persoon A doet iets en het doet iets met 
persoon B want die gaat betekenis aan de boodschap geven



Samenvatting interpersoonlijke modellen in de psychologie 36

het doen en laten van de ene persoon doet de andere iets → als ik iets doe dan doet dat 
iets met anderen → we zijn er niet altijd bewust mee bezig maar het is wel zo

je kan deze invloed opmerken of niet opmerken, beseffen of niet beseffen, en men kan 
het hebben van die invloed ‘hebben’ of ‘niet hebben’ → invloed is bidirectioneel

deze invloed speelt in elke situatie waar meerdere mensen aanwezig zijn, ook hier-en-nu

al dan niet opmerken/beseffen van invloed heeft een impact op het gevoel van 
welzijn/geestelijke gezondheid

niet alleen mensen hebben invloed maar ook apparaten, dieren, de omgeving → invloed 
is niet alleen interpersoonlijk

context speelt een blijvende rol in betekenisverlening

Watzlawick

kijken als buitenstaander naar wat er 
tussen mensen gebeurde

namen een semiotisch perspectief in 
en beschouwden de wereld vanuit de 
tekenleer of semiotiek, met zijn 
belangstelling voor semantiek, syntaxis 
en de pragmatiek

van buitenaf de werking beschrijven in 
termen van positieve en negatieve 
feedback

geen weten van binnenuit → er is 
enkel weten van buitenaf

betekenisverlening hoort tot de black 
box die niet nodig is om 
tussenmenselijke fenomenen te 
verstaan: eigen betekenisverlening is 
slechts subjectief ipv objectief

observator heeft epistemische 
toegang tot relevante contexten → het 
weten en begrijpen van de persoon zelf 
is beperkt

Mattheeuws

wat de ene doet, doet iets met de andere 
(= de ander interpreteert het, geeft er 
betekenis aan), besef het

 ruilde externe perspectief in voor een 
intern perspectief van betrokkenheid 
of geïnvolveerdheid

de ‘waarnemer’ door het systeem op 
een bepaalde manier te interpreteren  
→ door eigen doen en laten kan je 
systeem wijzigen

geen weten van buitenaf → elk weten 
is gesitueerd en betrokken en 
geeft mee vorm aan onze werkelijkheid 
en die van de ander

onze eigen betekenisgevende 
achtergronden zijn nooit volledig en 
omvattend → we blijven altijd 
binnenstaanders die met een gekleurde, 
vooringenomen en betrokken blik 
kijken

het harde onderscheid subject/object en 
subjectief/objectief vervaagt
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berichtwaarde invloed of effect op 
gedrag buitenstaanderperspectief

je kan niet niet communiceren

om de cliënt te begrijpen heb je 
contextinformatie nodig die je krijgt 
als je de cliënt begrijpt → context is 
niet hetzelfde als omgeving, maar is 
altijd intern verbonden met de cliënt

als je iets over iemand weet en zegt dan 
gaat dat onderdeel maken met de 
interpretatie van de cliënt zelf, je oefent 
een invloed uit dus opletten met wat je 
zegt

binnenstaandersperspectief

wij hebben een invloed op de 
ander → onvoorziene effecten 
kunnen voorkomen

we kunnen gericht beïnvloeden 
waardoor de ander zich beter kan 
voelen

bedoelingen zijn niet 
doorslaggevend

er is ook plaats voor analoge taal 
of doe-taal

vergelijking van deze twee auteurs kan een examenvraag zijn!

causale invloed=  Watzlawick

circulair

trap tegen steen= energie van de trap 
wordt overgebracht naar de steen en de 
steen vliegt weg

hermeneutische opvatting van invloed= 
Mattheeuws

verder dan vervangen van lineaire 
causaliteit door circulaire causaliteit: ze 
verving causaliteit door invloed →  
verwijst naar interpretatie en 
betekenisverlening en kan dus nooit 
van buitenaf worden gekend, dit in 
tegenstelling tot causaliteit

trap tegen hond= de hond zal deze trap 
interpreteren en van betekenis 
voorzien, wil mijn baasje spelen? valt 
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iemand mij aan? → de hond 
interpreteert het gedrag en reageert

voorbeeld om verschil aan te duiden

de dominante kijk is nog steeds causaal → hermeneutische wordt minder gebruikt → 
causale kijk op ouders bijvoorbeeld kan schadelijk zijn

revisiting de verschillende axioma's

axioma 1: je kan niet niet beïnvloeden

Watzlawick bedoelden met ‘communicatie’ niet het uitzenden en ontvangen van 
boodschappen maar communicatie = gedrag → gedrag en berichtwaarde lijken dan 
entiteiten = op zich staande en objectief waarneembare gegevens

betekenis van gedrag (of communicatie) is afhankelijk van een overkant (een ander) en 
een context van betekenis

ik (of een observator) kan NIET uitmaken wat mijn gedrag voor een ander betekent

omwille van de link naar betekenis is uitdrukking veranderd in → je kunt niet niet 
beïnvloeden en je kunt niet niet beïnvloed worden

de dubbele niet is behouden om te benadrukken dat je je niet aan invloed kunt onttrekken 
en dat je niet geen invloed kunt hebben → je kunt dat niet wel of niet willen → invloed 
is geen intentioneel fenomeen → je kunt hoogstens je invloed aanwenden, invloed is in 
geen enkel opzicht bepalend
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interafhankelijkheid= we hebben andere mensen nodig om te weten hoe we overkomen

circulariteit is niet elkaar gelijk beïnvloeden → als je context mee in rekening neemt 
dan kan de invloed van de een, een ander gewicht hebben op de invloed van de ander → 
de context moet mee in rekening genomen worden!

er zijn 4 dimensies als we zien en beseffen dat we een invloed uitoefenen:

je kan het schema invullen op de cliënt zijn omgeving en gaat dan gaan nadenken wat de 
cliënt daar zelf over ziet → in therapie proberen inzicht geven in volledige schema → inzicht 
geven over blinde vlek

terminologie over binnenkant, buitenkant en overkant

linksbovenaan staat ook het woord context → context speelt altijd 
een bepaalde rol
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axioma 2: interpersoonlijke en sociale perspectieven

onderscheid tussen inhoud en betrekking

mensen zijn voortdurend bezig met hoe anderen zich zien en nadenken over wie ben ik 
→ ik kan weten wie ik ben door hoe de ander naar mij kijkt

het betrekkingsaspect= vele zienswijzen die continu inter-persoonlijk worden 
uitgewisseld en verbondenheid of vervreemding van elkaar creëren

interpersoonlijke perspectieven hebben een grote invloed, maar worden vaak niet 
opgemerkt (wel gevoeld)

ze zijn meestal niet gewild of bedoeld

twee soorten perspectieven

rechtstreekse perspectief= zo zie ik mezelf, zo zie ik jou, zo zie ik hem

onrechtstreekse perspectief= zo denk ik dat jij mij ziet, zo denk ik dat jij jezelf ziet 
(= metaperspectieven)

aspect van interafhankelijkheid → we hebben de ander(en) nodig om tot een 
rechtstreeks perspectief op onszelf te komen → zonder die ‘spiegels’ lukt het niet

als de dingen niet naar wens verlopen neemt de gevoeligheid aan van meta-perspectieven 
toe (bv. wat gaan ze van mij vinden? hoe kom ik over bij anderen?)

sociale perspectieven= spelen zich af op een ruimere schaal, hoe men over elkaar denkt 
→ systeemregels op gemeenschapsniveau die er al zijn (bv. een man is dominant en lost 
zijn eigen problemen op) → ze zijn zo vanzelfsprekend dat we er niet meer opletten

sociale representaties= systeemregels op het niveau van de anonieme gemeenschap of 
samenleving

klinische praktijk= groot belang dat we de invloed van sociale representaties opmerken

axioma 3: ieder heeft een eigen kijk op de dingen
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Watzlawick en anderen maken heel aannemelijk dat je niet anders kunt dan ergens een 
ingang nemen op een continue stroom van (relationele) gebeurtenissen

je positie in de ruimte bepaald hoe je de dingen dingen ziet vanuit die positie → positie 
kan ook figuurlijk opgevat worden (bv. hoe kijk je ernaar als psycholoog) → uitkijken 
met denken dat dus elke visie of kijk zomaar als evenwaardig kan opgevat worden

interpunctie axioma= beseffen dat verschillende mensen een verschillende kijk hebben 
op de dingen

verschil tussen meningsverschil en conflict:

axioma 4: de communicatieve 'werkwoorden'

voor examen bij de vraag over Antwerpse school alle slides geven over communicatieve 
werkwoorden → dia 53-57!

Watzlawick → kijk op zichzelf en op de ander kon met een confirmation, rejection en 
disconfirmation beantwoord worden → binnen Antwerpse school werd dit uitgebreid

ik  ervaar dat ik er mag zijn met mijn binnenkant en buitenkant in de ogen van de ander 

ik ervaar dat ik er niet mag zijn met mijn binnenkant en buitenkant in de ogen van de 
ander

ik ervaar dat ik niet besta met mijn binnenkant en buitenkant in de ogen van de ander

soorten ervaringen

erkennings ervaring= lichamelijke ervaring, van rust, opluchting, ontspanning, 
wegblijven van onprettige emoties
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verwerpings ervaring= lichamelijke ervaring van spanning, spiertonus stijgt, 
onaangename emoties

negatie- ervaring= ‘ervaring’ van perplexiteit, verbijstering … geen affect, zeer 
onaangenaam → niet echt een gevoel maar is onaangenaam

spiralen

spiralen van erkenning= wanneer mensen de ervaring hebben dat ze er mogen zijn 
van de ander zijn ze geneigd om zich zo te gedragen dat ook de ander deze ervaring 
krijgt

spiralen van verwerping= wanneer mensen de ervaring hebben dat ze fout zijn in 
de ogen van de ander, dat ze niet ok zijn, zijn ze geneigd om zich zo te gedragen 
(buitenkant) dat de ander(en) ook verwerping ervaren

spiralen van negatie= wanneer mensen ervaren dat ze er niet zijn in de ogen van de 
ander(en), zijn ze geneigd zich zo te gedragen dat de ander(en) ook negatie-
ervaringen hebben

belang voor de klinische praktijk:

psychopathologie gaat vaak gepaard met ernstige en veralgemeende negatie-ervaringen

conflictsituaties gaan gepaard met vaak veralgemeende verwerpingservaringen

heel belangrijk methodisch principe: doe niet over! 

met andere woorden: probeer je altijd zo op te stellen dat de kans op 
erkenningservaringen groot is (≠ je moet erkennen, want erkennen is geen activiteit, 
wegens geen directe verbinding tussen eigen binnenkant (bedoeling) en overkant (effect 
op de binnenkant van de ander!)

→ vergelijkbaar met de consensual validation van Sullivan → je kan geen therapeutisch 
effect hebben als je geen erkenning geeft

→ Sullivan zei CV is iets wat je methodisch inzet in therapie, zo gaat binnen dat 
communicatieperspectief vd Antwerpse school het inzetten van erkenning een noodzakelijke 
voorwaarde zijn om therapeutische effecten te bekomen → binnen deze strekking zal men 
zeggen dat je altijd erkennend moet zijn, over komen → ook binnen het 
communicatieperspectief van de Antwerpse school is het inzetten van ‘erkenning’ een 
conditio sine qua non voor therapeutische effecten

axioma 5: digitale en analoge taal

communicatie als beschrijvend en communicatie als ‘creërend’ (recursiviteit)

2 opvattingen van communicatie:
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toepassing van interpersoonlijke perspectieven (tweede axioma)

voorbeeld van denken over recursiviteit: hoe de deelnemers met elkaar omgaan creëert 
een context die van invloed zal zijn op de volgende ‘zetten’ in de interacties

klinisch belang: conceptualiseren van misverstanden en hoe die ervoor kunnen zorgen 
dat mensen vervreemding ervaren van elkaar → interventies zullen gericht zijn op 
verbondenheid ervaren.
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recursiviteit= herkaderen, een nieuwe context maken

hoe kan niet luisteren of het geven van suggesties tot een dergelijke spanning leiden in 
relaties? → omdat de gecreëerde realiteit bepalend is voor het IK van beiden + niemand 
ziet dat de ontstane realiteit een gevolg is van een ingang in de lus

moeilijk te stoppen gevechten omdat de weergave van de werkelijkheid gepaard gaat 
met de creatie ervan en zo een nieuwe context vormen waarbinnen men verder 
betekenis verleent = recursiviteit!

inleving als meerkanalenempathie (recursiviteit)

beeld= je kan luisteren naar verschillende ‘kanalen’, en je kan in stilte en luidop luisteren!

in stilte luisteren (met de koptelefoon) betekent dat je niet ingaat op wat er gezegd 
wordt

luidop luisteren betekent dat je ingaat op (‘versterkt’) wat er gezegd wordt

kanalen waarop je kan afstemmen:

kanaal 1: wat de cliënt ervaart, meemaakt hier-en-nu terwijl we met elkaar praten

kanaal 2: wat de cliënt verlangt, welke verandering hij wenst (onderliggend hoor je 
wat mensen willen)

kanaal 3: hoe de cliënt zichzelf ziet, de zelfdefiniëring of zelfomschrijving

kanaal 4: hoe de cliënt denkt dat anderen hem/haar zien

kanaal 5: hoe de cliënt andere mensen ervaart, zijn/haar definiëring van anderen, hoe 
hij/zij anderen omschrijft

kanaal 6: hoe de cliënt meent dat anderen zichzelf ervaren en wat anderen over 
zichzelf denken
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kanaal 7: hoe de cliënt denkt dat andere mensen denken hoe en wat hij/zij over 
zichzelf denk

kanaal 8: wat de cliënt zegt dat hij/zij doet, zijn/haar waarneming van zijn/haar 
gedrag

kanaal 9: wat de cliënt zegt dat hij/zij bedoelt, zijn/haar intenties naar anderen

kanaal 10: wat de cliënt merkt dat hij/zij bij anderen bekomt, zijn/haar waarneming 
van anderen hun reacties = zijn/haar effecten

de therapeut heeft ook 10 inlevingskanalen:

wat de therapeut ervaart hier-en-nu, in aanwezigheid van deze cliënt(en)

wat de therapeut verlangt, hier-en-nu, welke verandering  zij wenst

hoe de therapeut zichzelf ziet, hier-en-nu enzovoort

→ misschien is mijn veranderingswens niet hetzelfde als die van de cliënt

tussenpersoonskanalen:

kanaal 1: wat de therapeut merkt dat de cliënt doet, zijn communicatief gedrag, 
gegeven de context (BUITENKANT)

kanaal 2: wat de therapeut merkt dat de cliënt bij anderen bekomt, het communicatief 
effect van het gedrag van de cliënt, gegeven de context (OVERKANT)

→ systeemtheoretisch werken met setting individu! → vergt inleving in het ‘ginds’ van de 
cliënt

spreken over ‘ginds’(= echte leefomgeving, niet over hier-en-nu):

dit methodische handvat maakt het mogelijk om met de setting individu toch volgens 
de systeemtheorie te werken

therapie kan zich richten op het hier-en-nu in de therapeut-cliënt relatie, maar 
systeemtheoretisch werkende psychotherapeuten zullen zich richten op de leefwereld 
van de cliënt

het meerkanalenempathie schema maakt het mogelijk om na te denken over hoe de 
communicatie/beïnvloeding 'ginds’ tot misverstanden leidt

de therapeut leeft zich dan niet in ‘in’ de persoon, maar ‘in de persoon in de situatie’ 
en ‘in anderen’ ginds, en ik hoe de beïnvloeding loopt ‘ginds’

vervreemding vs verbondenheid



Samenvatting interpersoonlijke modellen in de psychologie 46

geestelijke gezondheid wordt dan opgevat als samenhangend met het ervaren van een 
gevoel van verbondenheid met derden die betekenisvol zijn

misverstanden kunnen ervoor zorgen dat mensen het gevoel krijgen dat ze van elkaar 
vervreemden

we zoeken dan ook best naar hypothesen die ervoor kunnen zorgen dat mensen opnieuw 
een ingang kunnen nemen in de werkelijkheid (een interpunctie of ordening) die gepaard 
gaat met een gevoel van verbondenheid, die de afstand doet verminderen

De vertaling van een mededelingsopvatting naar een invloedsopvatting

Communicatieperspectief deel 4: Coordinated management of meaning

betekenis CMM

= coordinated management of meaning

to co-ordinate= bring together so as to act as an efficient whole

to manage= be in charge of

2 aspecten → enerzijds overstijgt het ons, anderzijds kan je er toch grip op krijgen

CMM is een interpersoonlijke benaderingswijze van psychologische fenomenen die stelt 
dat 

betekenissen niet in onze hoofden bestaan maar in communicatieve processen vorm 
krijgen

hoe we met elkaar omgaan, welke beslissingen we nemen gevolgen heeft voor hoe 
onze wereld er gaat uitzien

er dus ook sprake is van een ethisch aspect aan communiceren of omgaan met elkaar

conceptuele tools kunnen helpen om stil te staan bij wat we doen, en welke 
beslissingen we nemen

dit model bruikbaar is in onderzoek en in hulpverlening

dat betekenissen niet vast staan maar voortdurend veranderen doorheen het leven

situering

is ontwikkeld vanaf een tiental jaar na de publicatie van Pragmatics of human 
communication → CMM gaat over alledaagse communicatie en de moeilijkheden en 
mogelijkheden die zich daarin voordoen

is ook een ‘pragmatische’ opvatting in de dubbele betekenis die we al zagen bij 
Watzlawick: gedrag beïnvloedt gedrag (+ betekenisverlening) en de interacties 
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creëren recursief nieuwe contexten die een invloed hebben op de verdere interacties

kadert in de ruimere problematiek van ‘het individu’ of ‘de persoon’ in de 
systeemtherapie/systeemtheorie

is één van de mogelijke uitwerkingen van het concept communicatie

past binnen een sociaal-constructionistische traditie

hoe het begon

terugkijkend op begintijd van CMM (eind jaren 70) schrijft Sheila McNamee → ze 
waren bezig met hoe een patroon tussen mensen bestaat en hoe je dit in kaart kan 
brengen en gaat over het vastzitten en hoe je verandering tot stand kan brengen

van intrapsychische mentale toestanden naar interacties

idee van recursiviteit wordt uitgewerkt maar niet langer zoals van Watzlawick

communicatieve processen bestaan uit acties die als interacties nieuwe betekenissen 
voortbrengen, die op hun beurt weer aanleiding geven tot bepaalde acties

gaan ervan uit dat het samenwerken van mensen tot conflict kan leiden

CMM neemt "een communicatieperspectief" in en gaat weg van psychologische 
verklaringen en verstaanswijzen van sociale interactie, waarbij individuele 
gepsychologiseerde "mentale toestanden" worden vervangen door wat mensen samen 
doen (interactie) - waardoor we kunnen zien wat voor soort levenswerelden ons doen en 
laten creëert

van mededelingsopvatting naar communicatie als bron van betekenis

van communiceren van betekenissen van zender naar ontvanger naar communicatie als 
bron van betekenis = proces van gezamenlijk genereren van betekenissen

Sigman= overstap van idee dat communicatie betekenissen overbrengt naar idee dat 
betekenis ontstaat in communicatieproces zelf

betekenis is dus gerelateerd aan wat zich afspeelt tijdens de actuele momenten van 
interpersoonlijk engagement

zender ontvanger → samen betekenis maken
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communicatie is performatief en heeft gevolgen

performatief= het doet iets, creëert de kwaliteit van relaties, sociale werelden

als we stap terug doen en de patronen die we creëren in het voortdurende 
communicatieproces bekijken, benoemen en kaderen, kunnen we bewuster zijn in 
onze "prestatie" om te helpen bij het maken van betere relaties en sociale werelden

het heeft gevolgen= elke beslissing die we nemen over hoe we wel of niet actief moeten 
communiceren, is beslissend

hoe we anderen betrekken, leidt tot resultaten in de vorm van hun reactie. We 
reageren op deze reacties, wat vervolgens de volgende afslag beïnvloedt en de 
cyclus verder gaat. Bij elke keuze die we maken, creëren we gevoelens, attitudes en 
actie. Deze continue heen en weer stroom creëert patronen in onze relaties met 
anderen. Sommige patronen zijn destructief, andere constructief; sommige willen we 
behouden, andere willen we veranderen.

reflexiviteit in twee betekenissen

= begrip reflexief komt uit taalkunde → is wederkerend persoonlijke voornaamwoord 

wordt binnen CMM in twee betekenissen gebruikt

1. communicatie= reflexieve cyclus waarin acties betekenissen creëren en betekenissen 
op hun beurt acties vormgeven → hoe we situatie begrijpen geeft vorm aan onze 
reacties in de situatie en onze reacties geven vorm aan hoe we die zien → reflexief= 
acties slaan terug op betekenissen slaan terug op acties

2. we kunnen communicatieperspectief innemen door reflexief naar dit interactieproces 
te kijken → reflexief= kijken vanuit ons standpunt als een proces dat op ons 
terugslaat hoe onze acties betekenissen genereren die weer aanleiding zullen zijn tot 
nieuwe betekenissen

maakt mogelijk om na te denken over onze conversaties, te anticiperen op 
mogelijke ongewenste effecten en te bekijken welke keuzemogelijkheden er 
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zijn om ongewenste interactiepatronen te wijzigen

gunstige uitkomsten geven meer energie

van meer van het ongewenste zelfde naar meer van het gewenste zelfde

recursief creëren van sociale werelden → we creëren ze in en met communicatie en de 
werelden creëren ook ons (linken tussen verschillende benaderingen, verband tussen 
CMM en recursiviteit en recursiviteit bij Watzlawick → schaakidee van vorige 
zetten en volgende zetten hier → creëeren van een wereld betekenissen!)

het slaat recursief op ons terug en wijzigt onze communicatieve context en dus hoe 
we aan onszelf en onze wereld betekenis geven

recursiviteit= het scheppen van een wereld van betekenissen

examenvraag: vertel de lotgevallen van het concept recursiviteit in de cursus aan de 
hand van tekst

kernprincipes: coordination, coherence, mystery

1. coordination= we coördineren met anderen in het turn-by-turn relaties van onze 
communicatie → stemmen gedrag op elkaar af en hebben dit vaak niet door

2. coherence= we streven naar interne samenhang, een afstemming van onze 
betekenisgevende processen met de ontvouwende interactie

3. mysterie= in al onze interacties in onze sociale werelden, beheren we voortdurend een 
gevoel van het onbekende, een gevoel van mysterie → het is onvoorspelbaar

nauwe verbinding tussen betekenis en acties → betekenis beïnvloedt wat iemand doet, en 
wat iemand doet creëert betekenis → cirkels ipv lineaire verband

constitutieve regels= betekenisregel= meaning rule= zegt als wat een act telt, wat die 
act betekent

regulatieve regel= action rule= legt vast hoe iemand moet antwoorden of reageren op 
een andere act

deze twee types van regels leiden een individu in het begrijpen en zich gedragen binnen 
een episode of interactie

deelnemers kunnen hun contexten van betekenis wijzen wanneer ze bijvoorbeeld merken 
dat communicatiepatronen niet werken of niet het gewenste resultaat hebben

voorbeeld: twee vriendinnen zijn aan het wandelen. A wou een diepgaand gesprek 
hebben met B, en wou gebruik maken van de wandelsituatie om rustig wat dingen te 
bespreken die volgens haar moeilijk lopen tussen hen. Dit vanuit de hogere context 
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dat zij de vriendschap erg belangrijk vindt, gecontextualiseerd binnen de nog hogere 
context van autobiografische waarden. Pogingen om een gesprek op gang te zetten 
lopen echter op niks uit. B blijft vooral spreken over allerlei dieren en planten die zij 
opmerkt. A verandert het plan, en besluit te genieten van het moment samen, en het 
samen wandelen op te vatten als ook een bijdrage aan de vriendschap.

contextualisaties zijn hiërarchisch geordend, maar die hiërarchie is niet statisch → in 
het voorbeeld komt de situationele context, samen genieten van de wandeling, hoger te 
staan dan het idee om van de gelegenheid gebruik te maken om te metacommuniceren

contexten beïnvloeden elkaar

contextualisaties zijn hiërarchisch geordend maar die is niet statisch

contexten zorgen voor logical force → hebben een soort dwingend karakter= de druk 
om gegeven bepaalde betekenissen in bepaalde contexten tot bepaalde acties over te gaan

voorbeeld van een CMM analyse van een waargebeurd verhaal

betekenis van situatie niet zozeer in de woorden maar in wat we gecontextualiseerd door 
de interacties voordien en door te stappen die vervolgens worden gezet

overgang van resonantie naar dissonantie van een context van gastvrijheid naar een 
context van opgelegde regel

de nieuwe info zorgt ervoor dat er iets verandert, ze overwogen om de regel uit te dagen, 
maar als ze beseffen dat dit tot het ontslag kan leiden v deze mensen verandert dit de 
context →het welzijn van de medewerkers in het restaurant wordt de context die hun 
keuzes en handelen zal bepalen (de hoogste context)

opmerken is de eerste stap → gevoel dat er iets niet klopt, we willen dingen begrijpen

conceptuele toolbox

1. NOREN= acroniem dat een methode beschrijft om reflexief over interactiepatronen 
na te denken en om ze te wijzigen

noticing= opmerken of beseffen dat er iets niet klopt, dat je iets niet snapt
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observing= een stap terug zetten → belang van derde persoons perspectief aan 
de hand van meta-communicatie

reflecting= keuzes identificeren

engaging= bedacht zijn op wat we samen aan het creëren zijn

noticing again= opnieuw door de cirkel

2. serpentine model= wordt gebruikt om een conversatie of een episode te analyseren

ordent de zetten in een conversatie volgens een tijdlijn die de vorm heeft van 
een slang 

voorbeeld van het maken van een episode
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vanuit het CMM communicatie-perspectief kan elk aantal beurtwisselingen (turntaking) 
gegroepeerd worden tot een ‘episode’ → wat tot een 'episode' behoort hangt dus af van 
hoe we als observator ‘interpungeren’

Jeremy en Joanna merken op dat er iets gebeurd is → plotse overgang van een context 
van samenwerken naar een context van het in vraag stellen van hun samenwerking

beide merken dat er iets gebeurd is of veranderd is waar ze aan het samenwerken waren 
wordt deze samenwerking nu in vraag gesteld

opmerken (noticing) vanuit een metaperspectief opent mogelijkheden om te checken 
wat de uitkomsten zijn en de consequenties van hun verdere interacties (coordination)

White (zie hf agency) → als mensen in problemen komen dan betekend dat vaak dat 
mensen dingen aan het doen zijn die veraf staan van hun intenties

invloedstheorie → interpuncties= beseft dat jij de werkelijkheid op een bepaalde manier 
ervaart maar iemand anders dit op een andere manier kan ervaren

resonantie en dissonantie

resonantie= we zitten op dezelfde golflengte

dissonantie= we zijn niet meer afgestemt op elkaar

conversaties of interacties zijn gekenmerkt door een afwisseling, een ritme van 
dissonantie en resonantie → nieuwe info doet de resonantie verdwijnen en zorgt voor 
dissonantie, die we niet goed verdragen omdat we op zoek zijn naar coherentie → 
dissonantie zorgt ook voor acties en re-acties die een ongewenste werkelijkheid 
realiseren of verwerkelijken

besef → elke volgende actie maakt verschil
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verklaring voor het blijven bestaan van ongewenste patronen

het probleem van Watzlawick en zijn collega’s

hoe kunnen we begrijpen dat mensen in relaties blijven die pathologisch zijn, waar 
geweld in zit

Sullivan en hoe hij verklaarde dat mensen vastdraaien in steeds weer hetzelfde 
vertrouwde maar onaangename – onbewuste parataxische vertekeningen

het streven naar interne coherentie wat maakt dat mensen blijven vasthangen in 
ongewenste patronen → dissonantie zorgt ervoor dat we verder verwijderd zijn van 
coherentie → de wereld moet kloppen

aannames loslaten → aannames en gewone manieren van kijken loslaten betekent 
experimenteren met het onbekende teweeggebracht door het niet weten

conceptuele toolbox 3: notion of episode framing

door aandacht te besteden aan de naamgeving en kadrering van een episode kunnen we 
situaties vanuit verschillende perspectieven bekijken → daardoor kan andere informatie 
beschikbaar worden, en andere betekenisverlening en andere acties in relatie tot anderen

verschillende hiërarchieën van contextualisaties
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aandacht besteden aan naamgeving en kadering van episodes, zorgt dat we kunnen 
kijken vanuit verschillende perspectieven → daardoor wordt andere info beschikbaar + 
andere betekenisverlening en andere acties in relatie tot anderen

hoogste is meeste betekenis verleent en 
meest dwingend is → bij Paul is dat dit 
workshop planning

framing en reframing

het framen (kaderen) en re-framen (her-kaderen) van episodes

we ‘maken’ betekenis gebaseerd op hoe we onze contextualisaties in een altijd weer 
verschuivende hiërarchie ordenen

een bepaalde framing van een episode kan iemand in moeilijkheden brengen, maar een 
conversatie kan ervoor zorgen dat er een verschuiving (shift) komt in deze 
contextualisaties

op elk moment van de dag gaan we om met verschillende types van complexiteit, die 
beïnvloeden hoe we betekenis geven aan ons leven, of wat erin gebeurt

in het volgende voorbeeld wordt een voorstel eerst opgevat als een episode waarin 
iemand vreest beoordeeld worden, en een vriend in de steek zal laten. Maar door een 
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gesprek te hebben met die vriend veranderd de framing van de episode drastisch, 
waardoor ze op het voorstel kan ingaan zonder zich er slecht bij te voelen

voorbeeld van verschuivende hiërarchieën (reframing)

Elisabeth  presenteert haar onderzoekswerk op een congres in de VS. Ze spreekt Ed, een 
toponderzoeker binnen haar onderzoeksdomein, aan met het voorstel om een boek van 
haar te bespreken in een academisch tijdschrift. Hij stelt voor dat ze contact houden en 
elkaar zo snel mogelijk ontmoeten om haar vraag verder te bespreken.

De volgende dag lopen ze elkaar tegen het lijf en Ed vertrouwt haar toe dat hij eigenlijk 
vroeger het congres wil verlaten omwille van een ziek familielid. Hij stelt haar voor om 
een taxi te delen, voor een zes uur durende rit naar zijn thuisstad, omdat hij liever niet 
het vliegtuig neemt wegens teveel geregel. Ze zouden de tijd dan kunnen gebruiken om 
over het boek te praten.

ze besprak dit met haar collega en hij zei dat ze geen zorgen moest maken en deze 
gelegenheid moest nemen om met Ed te spreken → zorgde voor re-framing bij Elisabeth

door één gesprek kan je een volledig nieuwe context creëeren

conceptuele toolbox 4: the logical forces that influence meaning

= logische krachten → beïnvloede betekenis en daardoor ook interacties beïnvloeden

mensen hebben vaak een gevoel dat je bijna niet anders kan reageren op dezelfde manier 
als iemand op een bepaalde manier iets zegt tegen je → gevoel van niet anders kunnen 
dan op zelfde manier te reageren

oughtness= het is een aandrang, je kan het niet tegenhouden

in klinische settings kan het van groot belang zijn om zicht te hebben op deze logische 
krachten die vaak verandering verhinderen of bemoeilijken

verschillende vormen
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1. prefiguratieve kracht - prefigurative force= voorgevormde figuur, we gaan op 
onze beurt iets zeggen of doen binnen een conversatie die al bezig was en we 
bouwen verder op iets die al bezig was (bv. omdat mijn broer mij altijd pestte, ben ik 
nu verlegen of iemand stelt een vraag dus ik moet wel antwoorden)

2. praktische kracht - pratical force= wanneer mensen iets moeten doen om iets 
gedaan te krijgen in de toekomst (bv. ik moet nu studeren om mijn diploma te halen)

3. contextuele kracht - contextual force= versterkt hoe mensen zoals wij een bepaald 
type gesprek voeren in een bepaalde context → op basis van de situatie waarin we 
ons bevinden moeten we iets doen

4. implicatief/reflexief - implicative or reflexive force= beschrijft hoe resultaat van 
een episode is verbonden met en het gevolg is van de volgende episode → we willen 
de context van onze acties beïnvloeden dus we moeten x doen

conceptuele toolbox 5: charmed and strange loops

charming loop= iemand zijn acties van invloed op zijn betekenissen maar zit goed

Ik ben een alcoholist, dus sta ik machteloos tegenover alcohol (betekenis) en ik kan 
best niet drinken (actie). Ik drink niet (actie) want ik ben een alcoholist (betekenis). 
De actie en betekenis ondersteunen en versterken elkaar.

strange loop= betekenissen en acties die niet overeenkomen

Ik ben een alcoholist (betekenis) dus drink ik niet (actie) dus ben ik geen alcoholist 
(betekenis) en kan ik dus drinken (actie), dus ben ik een alcoholist (betekenis) 
enzovoort.

Hoofdstuk 3: Het concept sociaal constructionisme
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kritisch denken verwijst naar het oud Griekse woord κρìνεìν = krinein of 
‘(onder)scheiden’

we gaan concepten bespreken die onderscheid aanbrengen en daardoor heel wat 
informatie geven over de verschillende strekkingen binnen de wereld van de 
systeemtherapie en gezinstherapie m.i.v. onderzoek

Situeren van het sociaal constructionisme

binnen het brede veld van de systeem-en-gezinstherapieën: epistemologie

situering van het sociaal constructionisme in het brede veld van de gezins- en 
systeemtherapie: Carr (2012) onderscheidt drie grote stromingen binnen het veld van de 
systeem- en gezinstherapie:

gebaseerd op gedragspatronen

gebaseerd op belief systems (overtuigingen)

gebaseerd op historische, contextuele en constitutionele dispositionele factoren

als belangrijkste factor die probleemgedrag in stand houdt

de stromingen gebaseerd op belief systems= de Milanese school, sociaal-
constructionistische benaderingen, oplossingsgerichte en narratieve therapievormen

verwerpen het positivisme als epistemologie

epistemologie

1. filosofische discipline= kennisleer – bestudeert fundering, beperkingen, validiteit en 
methoden van menselijke kennis

2. wetenschappelijke discipline= experimentele epistemologie (positieve wetenschappen) 
bestudeert de wijzen waarop organismen of groepen van organismen kennen, denken en 
beslissen

3. gezinstherapeuten/systeemtherapeuten in navolging van Bateson= ‘de’ of ‘een’ 
epistemologie = een paradigma, een ‘model’. Een kentheorie of wereldbeeld → maken 
onderscheid tussen positivisme, constructivisme en sociaal-constructionisme

positivisme= onze waarnemingen van de wereld weerspiegelen de wereld zoals 
die is

er is één ware werkelijkheid, die direct kan waargenomen worden

gezinstherapie/systeemtherapie:
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er is één ware definitie van het probleem die ontdekt kan worden d.m.v. 
rigoureus diagnostisch assessment en het probleem kan opgelost worden 
door het toepassen van technieken die na wetenschappelijk onderzoek als 
effectief werden beschouwd

discussies over wat het probleem is, kunnen beslecht worden door 
therapeuten die expertise hebben over de ware aard van het probleem

vooral gedragsmatige gezinstherapieën en psycho-educatie zijn gebaseerd 
op positivisme

is verwant met empirisme, representationalisme, essentialisme en realisme

constructivisme= gaat ervanuit dat individuen hun eigen voorstellingen van de 
wereld construeren → zijn bepaald door de aard van zintuigen, zenuwstelsel, 
mogelijkheden  om informatie te verwerken en overtuigingen en deels door 
voorwerpen en gebeurtenissen in de wereld bepaald → elk individu bouwt actief 
representaties, in plaats van ze passief te ontvangen

radicaal constructivisme= het brengt de opvatting met zich mee dat de kennis 
van de wereld van ieder mens voornamelijk wordt bepaald door zijn of haar 
persoonlijke kenmerken en dat de omgeving van verwaarloosbaar belang is → 
als dit het geval zou zijn, zou zinvolle communicatie en gecoördineerde 
samenwerking, het kenmerk van de menselijke samenleving en inderdaad 
gezinstherapie onmogelijk zijn

gematigd constructivisme= iemands kijk op de wereld vergelijkbaar is met die 
van anderen voor zover deze wordt beïnvloed door een gemeenschappelijke 
omgeving, maar verschilt van die van anderen in zoverre iemands interpretatie 
van gebeurtenissen wordt beïnvloed door zijn of haar unieke perspectief en door 
zijn of haar beoordeling van deze gebeurtenissen

sociaal constructionisme= ik maak mijn werkelijkheid zelf maar de sjablonen is 
aangereikt door de gemeenschap

de waarheid is niet ontdekt, maar geconstrueerd; maar niet geconstrueerd door 
geïsoleerde individuen, maar door gemeenschappen van mensen die in 
conversatie zijn met elkaar

de kennis die het individu heeft van de wereld is geconstrueerd binnen een 
sociale gemeenschap door middel van taal

waarnemingen van objecten en gebeurtenissen bepaald door

de objecten en gebeurtenissen zelf
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de fysiologische constitutie van de persoon (bv. persoon die blind is, 
beleefd een andere wereld)

de psychologische opmaak= vermogen om informatie te verwerken

overtuigingen (belief systems) van een persoon sterk beïnvloed zijn door 
de sociale interactie binnen de gemeenschap

historisch overzicht

1. cybernetica van de eerste orde en systeemtheorie

2. constructivisme samen met tweede orde cybernetica

3. sociaal constructionisme - hermeneutische wending - linguistische wending - 
poststructuralisme

filosofisch (postmodernisme)

modernisme → postmodernisme (constructivisme en sociaal constructionisme)

1. modernisme

wereld is kenbaar en volgt universele wetten die door systematisch onderzoek 
ontdekt kunnen wordt

rigoureus onderzoek zal leiden tot geleidelijke accumulatie van waardenvrije kennis

taal heeft representationeel karakter; wetensch. verslagen zijn accurate weergave van 
de werkelijkheid

idee van rationeel individu

zou leiden tot een betere wereld

mislukt → hooggespannen verwachtingen w niet ingelost: betere wereld blijft een 
verre droom

Kuhn= wetenschap is niet rationeel en niet waardenvrij → beïnvloed door 
waarden van wetenschappers → paradigmashifts als en slechts als voldoende 
grote/invloedrijke groep wetenschap met nieuw model komt waarbinnen tot dan 
toe onderdrukte wetenschappelijke ontdekkingen een plaats vinden

2. postmodernisme als antwoord

verwerpt idee dat enkelvoudige, rationele uitleg/verklaring vd wereld mogelijk is → 
accepteert dat wereld bestaat maar niet dat hij accuraat gekend kan worden → 
gelooft dat wereld sociaal geconstrueerd is in en door gemeenschappen

gevolgen voor onderzoek systeemtherapie
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alles omvattend theoretisch model niet mogelijk

bevindingen van wetenschappeliljk onderzoek naar therapie resultaten zijn geen 
weerspiegeling van de waarheid

geen universeel bruikbare principes: contextuele variabelen in rekening brengen

gevolgen voor praktijk systeemtherapie

verwerpt idee van ware/juiste diagnoses, idee dat probleem van 1 gezinslid 
meer geldig zou zijn dan van  andere gezinsleden, idee dat visie therapeut te 
verkiezen is boven gezinsleden

voorkeur aan de hand verkennen van meerdere visie op probleem en oplossing

wijzen om naar probleem te kijken zijn atlijd voorlopig, gesitueerd in de tijd en 
tentatief

voorkeur aan collaboratieve benadering van de therapeut-cliëntrelatie

onderschrijft idee dat alle pogingen om cliënten te helpen om hun problemen te 
omschrijven op een nuttige, bruikbare manier ethische praktijken zijn ipv 
waardenvrije praktijken

erkent dat individu als “iemands context” dient opgevat te worden en niet als 
intrapsychische eenheid

samenvatting modern vs postmodern:

postmodernistische opvatting komt vaak ook neer op een poststructuralistische opvatting

modernistische traditie= achter manifeste, zichtbare dingen ligt een diepere latente 
structuur, die de echte betekenis van deze dingen herbergt. Deze moet worden ontdekt 
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door juiste interpretatie, waarvoor een elite van specialisten nodig is =structuralistische 
gezinstherapie/milanese gezinstherapie/contextuele gezinstherapie → =echte 
werkelijkheid gaat schuil achter de uiterlijke verschijningsvorm → zoals Minuchin 
gezinstherapie bekijkt

effecten van structuralistische therapieën:

achterliggende ‘echte werkelijkheid’ werkt vaak als een normaliserende 
waarheid die zegt wat gezond/ongezond is

gevolgen → individueel verhaal vergelijken met achterliggende waarheid werkt 
pathologiserend, persoon verliest stem om eigen verhaal te vertellen, maakt 
cliënt inferieur aan therapeut

illustraties in de klinische praktijk

1. Houston Galveston instituut 

artikel waarin de vertaling wordt gemaakt van sociaal constructionistische benadering 
naar de klinische praktijk

vertrekt van kritiek op de idee dat sociale systemen (als structuren) bestaan

kritiek op systeemtheorie en cybernetica gehanteerd in die tijd:

sociale systemen zijn cybernetisch gelaagd → elk systeem wordt ingeperkt door 
systeem er boven

als een systeem zich problematisch gedraagt, dient therapie gericht te zijn op boven 
liggend systeem

deze systemen zijn gericht op homeostase waardoor verandering onvoldoende kan 
verklaard/begrepen worden

probleem → individuele problemen dienen behandeld te w via bovenliggende 
structuren die eigenlijk gericht zijn op evenwicht

oplossing → alternatief homeostase-idee

1. taal als betekenisbepalende interactioneel gebeuren, dat verandering mogelijk 
maakt

2. probleemgedetermineerde systemen= idee van een vaste structuur 
waarbinnen een probleem ontstaat gaan verlaten

van sociale systemen naar taalsystemen:

uitgangspunten
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realiteit is een door middel van taal geconstrueerde sociale constructie

concept permanentie, of niet-verandering, is slechts de creatie door middel van taal 
van onafhankelijke en duurzame entiteiten iemands ervaringswereld die altijd in 
beweging is en verandert

taal = bepalen van betekenis

er is alleen taal als er die identiteit is die we betekenis noemen

taal kan alleen betekenis krijgen ih menselijk handelen, en daarom is betekenis 
interactioneel, lokaal van aard en altijd veranderlijk

menselijke systemen zijn betekenisgenererende systemen

→ linguistic turn= taalkundige wending → Westerse filosofie zal zich in de 20e eeuw steeds 
meer richten op het belang van de taal als een medium dat niet langer de werkelijkheid 
weerspiegelt maar de werkelijkheid structureert en zelfs schept

Heider = structuralistische variant van linguistic turn

doel → alledaagse psychologische taal analyse en op basis daarvan een 
systematische wetenschappelijke taal ontdekken die de psychologische 
wetmatigheden/structuren meer accuraat weergeeft

Watzlawick → niet enkel geïnteresseerd in wat mensen zeggen en probeerden 
onderliggende structuren in omgang te pakken te krijgen

verwijzing naar Wittgenstein

mogelijkheden voor therapie

taal is interactionele coördinatie, het dialogisch creëren van intersubjectiviteit

taal is de transformatie ervaring, en tegelijkertijd transformeert het wat we 
kunnen ervaren 

de identificatie van een bepaalde actie is aan een oneindige herziening 
onderhevig

creërt de basis voor zowel formuleren van wat als probleem telt als voor 
therapie en verandering

we leven ons leven in termen van interpretaties → het attribueren is niet meer 
dan taalkundige inventarisaties die de dingen benoemen die we als echt 
aannemen → we creëren onze realiteiten door het benoemen en vervolgens 
acties te ondernemen obv deze identificaties → het is ons handelen dat het 
interactief maakt
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toepassing op psychotherapie

problemen zijn niet meer dan een sociaal gecreëerde realiteit 

theoretische of therapeutische vaardigheden liggen meer in onze keuze of gebruik 
van woorden, dan in onze kennis van sociale systemen en structuren

therapie= talige activiteit

vragen door overgang naar sociaal constructionisme

wat gebeurt er als we het concept van ontologische onafhankelijk hiërarchisch 
sociaal systeem loslaten?

als we afzien van een dergelijke kerntheorie met een deterministische sociale 
structuur, vernietigen we dan de discipline en de wetenschap van de therapie?

wat gebeurt er als we het concept van familie als de bron van problemen en de 
eenheid van de behandeling loslaten?

wat als psychologische behandeling zou gezien worden als de ontwikkeling van co-
evoluerende de talen van gecoördineerde uitwisseling

post-structuralisme = domein van multiversa die enkel in taal bestaan

want  uitgaan van sociale systemen als referentiepunt zorgt voor beschouwing van 
onze realiteit als meer correcte, voor het doen alsof onze beschrijvingen en 
verklaringen geen invloed hebben op de gang van zaken 

alternatief voor klassieke systemen = probleemgedetermineerde/gerelateerde 
systemen

middel om therapie te conceptualiseren binnen sociaal constructionisme

therapeut wordt een gespreks(be)geleider naar aanleiding van en over een lokaal 
gedefinieerd probleem ipv de expert in de psychologische realiteit

werken met sociaal systeem dat afgebakend wordt door probleem & bestaat uit 
mensen die talig betrokken zijn bij probleem

probleem definieert het systeem

deze probleem-gedetermineerde systemen bestaan alleen in taal

zijn in voortdurende staat van verandering

lid en probleem-gedetermineerd systeem zijn allen die talig betrokken zijn

aantal leden is onbepaald
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elk lid heeft eigen objectieve definitie van het probleem

verandering komt er door conversaties of communicatieve uitwisselingen

therapeut wordt onderdeel van het probleemgedetermineerde systeem: dialogische 
ruimte creëren → eindeloos herzien/herbekijken en ontwikkelen van betekenissen 
mogelijk maken en aanmoedigen 

nieuwe betekenissen samen creëren

≠ expert, moet cliënten positioneren als experten v hun eigen leven

problemen met deze radicale benadering

idee dat betekenissen constant veranderen is klinisch niet zo heel goed: soms is 
stabiliteit/rust nodig

Carr= gooien we niet te veel kennis weg als we helemaal komaf maken met 
systeemtherapie?

ze kunnen zeggen dat er geen objectieve werkelijkheid is →vaak is dit wel een 
dominante visie bij cliënten en therapeuten

2. deconstructiedenken in filosofie en postmoderne therapie

deconstructie= geen concept of een methode → Derrida heeft geweigerd een definitie te 
geven → deconstructie vindt altijd plaats in een tekst, alles wat impliciet aanwezig is, 
een transformatief gebaar → is een leeswijze waarmee gepoogd wordt 
vooronderstellingen te ontdekken in teksten

verwijzing naar differentiedenken filosofie

alle postmoderne discoursen zijn deconstructief in die zin dat ze helpen om afstand 
te nemen van en ons sceptisch te maken tegenover onze overtuigingen met 
betrekking tot waarheid, kennis, macht, het zelf en taal die meestal als 
vanzelfsprekend worden aangenomen en dienen als een legitimering voor onze 
hedendaagse Westerse cultuur

Derrida → taal= systeem van telkens op zichzelf geen positieve of negatieve waarde 
hebben

différance → ze krijgen waarde door proces van betekenisverlening 

er is het gezegde en niet gezegde → spanning tussen de twee → spanning creërt 
mogelijkheid om nieuwe betekenissen te doen opduiken

therapeut zien als co-auteur
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therapie is een proces om een gesprek te blijven voeren met de bedoeling een nieuw 
verhaal te faciliteren de cliënten zonder hen een verhaal op te dringen

het uitgangspunt is altijd het verhaal van de cliënt over zijn of haar begrip van de 
wereld in de context van het vertellen aan de therapeut als deelnemer → het kan niet 
het verhaal van de therapeut zijn dat bovenop dat van de cliënten komt

de therapeut= geen expert maar een facilitator van het gesprek

3. het narratieve in de postmodern/sociaalconstructionistische therapie

narratieve visie = proces van het ontwikkelen van een verhaal over iemands leven wordt 
basis voor identiteit en daagt dus de opvatting uit dat er een onderliggend concept zou zijn 
van een eengemaakt of stabiel zelf

verwerpen positivisme en zitten iets dichterbij de hermeneutische wende

ontwikkelen narratief samen met anderen → samen met anderen definiëren wie we zijn 
in interactie met andere mensen door ons waargenomen verstaanswijzen van wie wij zijn

recursief proces= scheppen mee de wereld waarin we leven en creëren onze eigen 
realiteit binnen de contect van een gemeenschap van mensen

grenzen aan narratieven geconstrueerd door politieke, economische, sociale en culturele 
beperkingen en mogelijkheden

dit verhaal of gevoel een zelf te zijn ontstaat niet alleen door het discours met anderen, 
maar is het discours met anderen → er is geen verborgen zelf om te interpreteren

verdere articulering van het narratieve paradigma → a proposal for re-authoring therapy

sociale wetenschappen: hermeneutische wende

minstens in de sociale wetenschappen is het nu algemeen erkend dat het niet 
mogelijk is voor personen om direct kennis te hebben van de wereld; dat een 
objectieve beschrijving van de wereld niet beschikbaar is voor ons, en dat 
niemand een bevoorrechte toegang heeft tot het benoemen van de werkelijkheid 
en wat we van de wereld weten, weten we door onze ervaring ervan; onze 
ervaring van de wereld is alles wat we hebben, en is alles wat we kunnen weten

we kunnen de ervaring van de wereld van iemand anders niet kennen

het beste wat we kunnen doen, is de ervaring van anderen interpreteren

om de uitdrukkingen (en dus interpretaties) van anderen te interpreteren → 
vertrouwen op onze eigen geleefde ervaring en verbeelding
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empathie is dus een cruciale factor bij de interpretatie of het begrip van de 
ervaringen van anderen

verhalen maken tijdsbeleving mogelijk

verhalen maken het mogelijk voor mensen om ervaringen te verbinden met 
elkaar doorheen dimensie van de tijd

doorheen verhalen kunnen we gaan voelen dat onze levens veranderen

als we een verhaal hebben over ons verleden dan helpt dat ons dat bij ons 
toekomst perspectief

verhalen leggen een begin en een einde op aan ervaringen

verhalen spelen een cruciale rol in de organisatie van onze ervaringen

verhalen bepalen de betekenis die we geven aan onze ervaringen

verhalen bepalen welke aspecten van onze ervaring we uitdrukken

verhalen bepalen op welke manier we uitdrukking geven aan onze ervaringen

verhalen hebben echte effecten en bepalen de richting ons leven en van het 
verloop van onze relaties

consequenties voor therapie

het is de uitvoering van deze verhalen die het leven van mensen verandert

deze uitvoeringen moeten gebeuren voor een relevant publiek of bekend 
gemaakt via een of andere vorm van publicatie

het is niet voldoende om bepaalde zaken te beweren → de beweringen moeten 
in handelingen worden omgezet

de ervaring structureert de uitdrukking en omgekeerd → de uitdrukking 
structureert de ervaring

die omkering zorgt ervoor dat het uitdrukken van onze ervaringen in verhalen, 
mee vorm gaan geven aan ons leven en aan onze relaties

onze levens krijgen vorm in dat proces van interpretatie in de context van de 
verhalen waarin wij terechtkomen, en de verhalen van anderen waarin we 
figureren

Hoofdstuk 4: Gastspreker onderzoek kinderkanker in gezinnen
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Soorten onderzoek

kwantitatief onderzoek

vragenlijsten

cijfers

genereert statistieken

doel= generaliseren

kwalitatief onderzoek

interviews of focusgroepen

focus op ervaring en beleving

diepgaander

doel= beter begrijpen van bepaalde 
ervaringen/groepen

→ ze zijn beide gelijkwaardig en even wetenschappelijk maar keuze is afhankelijk van je 
onderzoeksvraag voor welke methode je kiest, elke methode heeft specifieke sterktes en 
zwaktes en soms is combinatie van beide mogelijk (= mixed method studies)

kwantitatief onderzoek

= kwantitatieve data worden uitgedrukt in getallen, tabellen, grafieken en diagrammen → dit 
type onderzoek wordt gebruikt om theorieën en hypothesen te bevestigen of te verwerpen → 
kan worden ingezet om feiten te verzamelen die kunnen worden gegeneraliseerd naar een 
grotere populatie 
→ niet op specifieke ervaringen

gebruiken bij 

gerichte voorkennis aanwezig + toetsen van theorie of hypothese

grote groep respondenten beschikbaar

belang van generalisatie

kwalitatief onderzoek

= bij kwalitatief onderzoek achterhaal je diepgaande informatie over motivaties, gedachten en 
verwachtingen van mensen → draait om woorden en niet om cijfers

→ niet op kwantiteiten zoals hoeveelheid, omvang en frequentie

gebruiken bij

weinig voorkennis aanwezig (exploratief onderzoek)

de onderzoekproblematiek is complex, onoverzichtelijk, gevoelig of taboe

respondentengroep is moeilijk te bereiken

gaat over beleving of betekenisverlening

gaat over interacties
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vormen van dataverzameling

interview

open interview

volledig ongestructureerd

één beginvraag en doorvragen

weinig voorbereiding maar moeilijk om te vergelijken in analyse

semi-gestructureerd interview

half-gestructureerd

topiclijst met onderwerpen vastgelegd: per onderwerp een beginvraag

gestructureerd interview

zo goed als volledig gestructureerd

voornamelijk gesloten vragen

minder ruimte om af te wijken

observatie

observeren in het veld

onderzoeker is aanwezig

door deel te nemen leert hij hoe dingen in elkaar zitten

focusgroep

groepsinterview

meestal 6-10 deelnemers

moderator die begeleidt

notulist zorgt voor opname en notities

focus= op voorhand opgesteld discussietopics

data= alles wat de respondenten zeggen

data-analyse

thematische analyse

interpretatieve fenomenologische analyse
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...

Onderliggende theoretische modellen

zonder theoretisch model is je selectie heel arbitrair en is er een willekeurige interpretatie 
van resultaten

alle interpersoonlijke modellen kunnen basis zijn voor onderzoek (bv. sociaal ecologisch 
model, ABCX-model...)

1. sociaal ecologisch model

2. (dubbel) ABCX model

rechterkant is het dubbele, eerst enkel 
linkerkant

3. interpersoonlijk vrees 
vermijdingsmodel
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4. pediatrisch psychologisch 
preventie model

Opgelet!  
Belangrijk is om bij kwalitatief een model te gebruiken want kwalitatief onderzoek is veel 
minder gebaseerd op een onderliggend theoretisch model want weinig literatuur en/of 
geschikte modellen en gaat over ervaring en is dus subjectief en dus moeilijk om te 
generaliseren

Voorbeelden

UGent doctoraatonderzoeken

Dr. Van Damme, J. → over abortus

Dr. Pylyser, C. → over nieuwsamengestelde gezinnen

Dr. Van Schoors M. → kinderkanker in gezinnen

kinderkanker heeft een grote impact op het gezinsfunctioneren

toch vaak veerkracht

helpende factoren zijn aanvaarden van negatieve gevoelens en gedachten, een 
sterke partnerrelatie en externe sociale steun

gezinsfunctioneren hangt samen met individuele uitkomsten 

extra aandacht voor broers en zussen en mama's

grote impact op de partnerrelatie vooral op vlak van intimiteit

belang van partnerrelatie voor individuele adaptatie

familieplatform: onderzoek

individu is ingebed in sociale context

we beïnvloeden en worden beïnvloed door

rekening houden met de context
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= kennis en expertise centrum die de belangen van familieleden behartigt en 
hulpverleners ondersteunt

= koepelorganisatie voor verschillende familieorganisaties in Vlaanderen

ze vertegenwoordigen de stem van de familie en familieorganisaties bij 
zorgorganisaties, beleid en overheid

familiereflex maken

bejegening, informatie, steun en participatie

takenpakket

vormingen, samen opkomen voor familiebelang, stem vertolken bij overheid, 
nieuwsbrief, ondersteuning management organisatie, projectuitwerking en 
onderzoek

buddy project

familielid met meer ervaring in ggz gelinkt aan iemand met minder ervaring, 
emotionele ondersteuning, laagdrempelige en informele manier en één op één 
lotgenotencontact

familievertrouwenspersoon

luisterend oor voor familie en naasten, informeren, doorverwijzen, bemiddelend 
en klachtafhandeling

Hoofdstuk 5: Het concept agency
= het individuele handelen, actorschap van leden van het systeem

= betekent dat men naar mensen kijkt als autonome personen die de capaciteit hebben om 
over hun omgeving en zichzelf te reflecteren, en bovendien doelgericht en intentioneel 
kunnen handelen

Probleemstelling

de systeemtheorie als structuralistische theorie die individueel gedrag verklaart vanuit 
systeemregels, interactiepatronen en feedbacklussen kon niet goed overweg met het 
individu 
→ Anderson & Harry Goolishian = aan individuen toegeschreven problemen ontstaan 
door defecte structuren op het hogere niveau, en dienen daar ook behandeld te worden.
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systeemtherapeuten van het cybernetische type, structuralistische type, lijken geen plaats 
te vinden voor agency = het individuele handelen, het actorschap van leden van het 
systeem

het spanningsveld tussen individu en systeem, tussen het persoonlijke en het 
interpersoonlijke, constitutief (= juist in die spanning ontstaat het interpersoonlijke 
denken) is voor het interpersoonlijke denken → beide niveaus van beschrijving  zijn 
nodig → het is belangrijk om die spanning tussen die twee polen als het ware ‘uit te 
houden’

‘agency’ maakt het mogelijk voor onderzoekers en voor therapeuten om de persoon als  
'systeemniveau’ te herstellen

een tegenbeweging ontstaat wanneer men het gevoel krijgt dat de balans doorslaat in de 
richting van het individuele

Enkele filosofische perspectieven

mensen hebben geen agency?

Jonathan Edwards → hoe kan iets mentaal nu een uitwerking hebben in de materiële 
wereld? Hoe kan geest materie in beweging zetten want er is geen verband tussen de 
twee

occasionalisme = de leer dat de geschapen dingen, die schijnen in te werken op elkaar, 
in werkelijkheid niet inwerken op elkaar, maar dat hun samenkomen een gelegenheid 
→(occasio) is voor God om als enige ware oorzaak die werkingen te doen plaatsvinden

alleen god is in staat om dingen te doen (bv. als je gaat bellen naar iemand en je neemt je 
gsm denk je dat jij dit doet maar alles doet god)

aan wie schrijven we agency toe?

in deze tijd zijn we geneigd om net aan mensen agency toe te schrijven → het standpunt 
van Edwards was ook al in zijn tijd radicaal

de attributie van agency is historisch (verschillend in de loop van de tijd) en lokaal 
(verschillend in verschillende culturen)(bv. lang hadden vrouwen geen ziel en dus geen 
agency vroeger) 

maar een Batesoniaanse interpretatie van de systeemtheorie lijkt geen plaats te geven aan 
de persoon, aan personal agency, aan verantwoordelijkheid

→ de vraag blijft: in welke mate geven interpersoonlijke modellen een plaats aan de 
persoon, en aan personal agency?

voorbeeld van een filosofische definitie van agency (zie ook hermeutic turn!)
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Charles Taylor vroeg zich af wat een mens tot een mens maakt → wat is het dat we 
onszelf als menselijke agents zien die we niet zien bij dieren?

1. as human agents we are self-interpreting subjects 

2. bevinden zich altijd in een wereld die gekenmerkt wordt door een hiërarchie van 
waarden → mensen leven in een wereld van waarden → we gaan bijvoorbeeld niet 
stelen omdat de waarde eerlijkheid hoger staat (bv. als we eerlijkheid belangrijk 
vinden vermijden we om te liegen)

Psychologische perspectieven: Bandura en Agency

°1924 in Canada (overleden 2021)

verdienstelijk op vlak van de ontwikkeling van:

sociaal leren

social-cognitivetheory of sociallearning

self-efficacy

belangrijkste evolutie in het denken van Bandura: van gedrag naar cognitie

toen Bandura doctoreerde werd de psychologie gedomineerd door het  behaviorisme (= 
mensen kunnen geconditioneerd worden om op specifieke wijzen te reageren op 
specifieke stimuli)

volgens het strikte behaviorisme is de persoonlijkheid van een mens de totale som van 
de gedragingen die hij/zij geleerd heeft gedurende dit proces van conditionering → 
als men de stimuli en responses volledig zou begrijpen dan zou men gedrag van 
individuen en van ganse culturen kunnen voorspellen en controleren

centraal concept in behaviorisme is bekrachtiging = een gebeurtenis die een gedrag 
sterker maakt en meer waarschijnlijk dat het zich in de toekomst zal voordoen

gedrag als functie van stimuli, beloning en straf

klassiek behaviorisme

belonen = positieve bekrachtiging produceert aangename gevoelens → negatieve 
bekrachtiging doet onaangename gevoelens verdwijnen

bestraffen = iemand gaat zich slechter voelen na het stellen van een bepaald gedrag 
→ bekrachtiging(belonen) heeft meer effect dan bestraffen

klassiek behaviorisme= mensen zijn geconditioneerd of getraind door middel van het 
toepassen van beloningen en straffen om op bepaalde manieren te reageren
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Bandura vond dat dat een veel te omslachtige manier was om alles wat een mens kan te 
leren en suggereerde dat mensen ook kunnen leren door naar anderen te kijken, 
waardoor ze niet alles moesten leren dmv ‘trial and error’

innovaties

1. Bandura argumenteerde tegen conditionering als de belangrijkste methode om nieuw 
gedrag te leren → belang van observationeel leren en modeling (= je leert door te 
kijken naar een ander) → is de meer efficiënte methode om te leren in de meeste 
situaties

2. conditionering is geen ‘mindless’ gebeuren → bekrachtiging werkt omdat het denken 
wijzigt over dingen → Bandura was geïnteresseerd in het innerlijke denken dat de 
twee verbond → dit was het cognitieve stuk van zijn sociaal-cognitieve theorie

3. Bandura was het dus al vroeg oneens met de behavioristische focus op de controle van 
menselijk gedrag door middel van uitwendige beloningen en straffen → benadrukte al 
vroeg de kracht van zelf-regulering → geloofde dat mensen hun eigen gedrag kunnen 
controleren door zichzelf standaarden te stellen en zich te belonen als ze de 
zelfopgelegde doelen bereiken en niet dat er enkel controle van buitenaf is → 
ontwikkelde verder tot het bredere concept van human agency (= mensen hebben tot 
op zekere hoogte controle over wat ze meemaken in hun leven)

social cognitive theory

human agency= om een agent te zijn moet je intentioneel dingen laten gebeuren door 
een actie → mensen hebben intenties en willen iets en gaan acties ondernemen 

dit vereist:

zelfregulerende vaardigheden (gedrag)

bepaalde overtuigingen (beliefs)(cognities)

waardoor er aanpassingen zijn aan veranderende omstandigheden en biedt een middel tot 
zelfontwikkeling en self-renewal

kenmerken van agency: wat het betekent om een mens te zijn

1. intentionality= mogelijkheid om plannen te maken en heeft te maken met 
doelgerichtheid

2. forethought—dat je kan anticiperen → welke stappen ga ik zetten om er te geraken → 
moet je voor kunnen vooruitdenken → we stellen doelen, anticiperen op de verwachte 
uitkomsten van verschillende acties, en kiezen een handelwijze waarvan ze verwachten 
dat ze positieve gevolgen zal hebben en negatieve gevolgen zal vermijden
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3. self-reactiveness= in staat zijn om je eigen gedrag te controleren → je moet het gedrag 
ook zelf uitvoeren → 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. self-reflectiveness= niet alleen actoren tot handelingen maar ook tot denken → we 
kunnen reflecteren (= vergelijking met Charles Taylor en hoe hij kijkt wat het 
betekend om een mens te zijn) → mensen zijn niet alleen actoren m.b.t. acties, maar 
ook m.b.t. hun denken → beschikken over het vermogen om te reflecteren over eigen 
denken, motivatie, waarden, en de betekenis van hun levens

belang van human agency en zijn sociaal cognitieve theorie

= als je in onderscheidt zit van materie en geest dat de geest niet zomaar zit te kijken naar wat 
de materie allemaal doet → je bent niet te gast in je eigen lichaam,  je kijkt niet naar hoe je 
spieren en hersenen werken en je ziet niet wat je zelf allemaal doet → nee we gebruiken het 
lichaam om alles wat we doen

achtergrond social cognitive theory

in de jaren 1980 ontwikkeld door Bandura

menselijk functioneren= dynamische wisselwerking van persoonlijke, omgevings-en 
gedragsfactoren → elk van de drie factoren beïnvloedt de andere en wordt door hen 
beïnvloed → daardoor zijn mensen niet enkel product van hun omgeving, maar 
produceren ze die omgeving ook (recursiviteit!)

verandering opzetten (therapie of sociaal programma) kan via:

1. de toename van meer positieve overtuigingen, gevoelens en motivaties

2. het versterken en doen uitbreiden van gewenst gedrag, en het ontmoedigen en doen 
afnemen van ongewenst gedrag

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

kernconcepten van SCT: self-efficacy (Remée van concept context!)

perceived self-efficacy = in staat zijn een gewenst effect te bereiken + self = door eigen 
acties → het geloof dat je zelf door je eigen acties bepaalde gewenste concepten kan bereiken

mensen met een high sense van self-efficacy= kunnen zichzelf makkelijk motiveren, 
grote inzet, durven zichzelf moeilijke taken opleggen,

mensen met een low sense van self-efficacy= moeilijke taken vermijden, weinig 
zelfgeloof, als het fout loopt gaan ze jammeren, beklagen, terugtrekken, gaan geen 
risico's nemen
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self-efficacy beliefs: cruciaal in de sociaal cognitieve theorie

geloof in eigen efficacy is een kernidee van self-efficacy bij Bandura → geloof in 
persoonlijke effectiviteit

opmerkingen

een dergelijk individualiserend perspectief kan beschuldigend overkomen → jij 
hebt geen geloof in je eigen effectiviteit dus wordt je daardoor depressief → is dus 
moeilijk om zo maar deze theorie te vertellen

een impliciete achtergrond hier is wellicht de Amerikaanse cultuur, die op 
persoonlijk succes gebaseerd is → Amerikaans idee dat als je gelooft in jezelf je er 
zelf wel zal komen

het is/lijkt een erg voluntaristische benadering → als je maar wil dan komt het wel 
goed maar dat kies je niet altijd voor jezelf

samenvattend

sociaal cognitieve theorie= combinatie van leren door waarneming en ideeën over 
human agency → je handelingen is een combinatie van de buitenwereld en de 
binnenwereld, het is niet alleen de buitenwereld (behaviorisme) → die handelingen 
zorgen ervoor dat er weer andere overtuigingen gedachten en gevoelens ontstaan 
waardoor er een cyclus wordt georganiseerd tussen buitenwereld en binnenwereld elkaar 
gaan beïnvloeden → je kan uit cyclus uitbreken door je self-efficacy beliefs te 
veranderen

Therapeutische perspectieven: Michael White

opmerking 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 Michael White het over ‘personal agency’ heeft, dan ligt het 
gebruik van die term nog heel dicht bij het alledaagse gebruik → het is zeer de vraag 
of White dit begrip als een technisch begrip beschouwde

2. de vraag van Charles Taylor → iemand die verantwoordelijkheid neemt en niet 
zomaar dingen doet

definitie's van personal agency bij White

verschil met Bandura → hier gaat over gevoel bij Bandura gaat het over persoonlijke 
effectiviteit
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1. a sense of personal agency= gaat over het gevoel om je eigen leven te controleren → 
wat in deze definitie naar voorkomt is het belang van knowledge of life en skills of 
living → denk aan axioma's → in therapie gaan we op zoek naar het gevoel om sense 
te herstellen en om deze sterker te gaan maken → gevoel dat je in staat bent om je eigen 
leven (niet alleen je gedrag) te reguleren

2. a sense of personal agency= een gevoel dat iemand die zelf in staat is om het eigen 
leven vorm te geven en een gevoel dat men in staat is in te grijpen in het eigen leven 
vanuit je waarden en vanuit je intenties → als je dingen kan doen die overeenkomen met 
je waarden en je intenties dan ga je sense of personal agency toenemen en dus een goede 
mentale gezondheid → en een gevoel dat ik wordt opgemerkt → zie artikel Kaspar→ 
therapeut gaat afwisselend vragen stellen over acties en betekenissen → gaat over 
landscape of action en landscape of identity → bedoeling is om tot rijkere verhalen te 
komen, waarbinnen iemand zichzelf ‘interpreteert’

James → we zijn niet alleen gezelschapsdieren maar hebben een aangeboren neiging om 
onszelf te doen opmerken en liefst op een aangename manier → als je niet meer bestaat dat is 
één van de ergste dingen die kunnen gebeuren

intentional understandings en hun rol in het ontwikkelen van rijkere verhalen

je zegt niet hoe de dingen zijn en zouden kunnen zijn → loosening the interpretive 
process in mind

White gaat afwisselend vragen stellen vanuit wat hij ‘landscape of action’ noemt en wat 
hij ‘landscape of identity’ noemt → vragen naar wat iemand doet/gedaan heeft, vragen 
over wie iemand is/wil zijn

mensen maken dingen mee en vertellen hun verhaal → ze gaan conclusies trekken en er 
negatief over gaan denken

je kan wat iemand doet begrijpen vanuit ‘interne toestanden’ ‘of vanuit intentionele 
toestanden’

vragen vanuit landscape of action

wat iemand doet, wat iemand gedaan 
heeft

voorbeelden vragen

verhalen vragen

vragen vanuit landscape of identity

acties begrijpen binnen interne 
toestanden (internal states of 
understanding)

dat komt door mijn genen, dat doe ik 
onbewust, dat is mijn karakter, dat 
komt door mijn sterrenbeeld
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acties begrijpen vanuit intentional 
states of understanding

dat komt door mijn waarden, door wat 
ik belangrijk vind, door datgene waar 
ik naar streef

bevordert a sense of agency

intentional understandings= wat iemand belangrijk vindt, waarin iemand gelooft, waar 
iemand op hoopt, wat iemands doelen zijn, waar iemand voor gaat … verwijst naar ‘a 
sense of agency' → deze vragen dragen eerder bij aan het (her)ontdekken van een sense 
of personal agency

verhaal over Penny en Liam → moeder en zoon waarvan de vader de moeder mishandelt 
→ Liam is depressief en de moeder maakt zich zorgen over hem en gaat naar Michael 
White

re-autoring= zelf weer auteur worden van je eigen verhaal

doel, geloof, aspiratie, hoop zijn allemaal woorden die wijzen op intentional state 
understandings of actions

Personal agency: een te individuele kijk?

Michael White: een colloboratieve therapeutische benadering van personal agency

waar de psycholoog Bandura en de filosoof Taylor the experience of human agency and 
the capacity of responsible action als een individueel gegeven zien, ontwikkelt White 
een opvatting (in de context van therapie) die deze mogelijkheid in een sociaal, 
interpersoonlijk kader plaatst

White gaat zelf gaan nadenken of zijn theorie niet te persoonlijk is en verwijst naar 
Vygotsky → als hij nadenkt over hoe je mensen meer gevoel van personal agency kan 
geven en dan gaat hij kijken naar de ontwikkelingstheorie van Vygotsky → kinderen 
kunnen iets alleen en kunnen nog meer als het samen met anderen is, een zone waar er 
iets meer mogelijk is → therapeut kan deze zone proberen creëren waardoor cliënt 
verder kan dan wat hij alleen zou kunnen

samenwerken en de zone van nabije ontwikkeling

White ontwikkelt een benadering die hij scaffolding (=in de steigers zetten, 
langzaam opbouwen, voorbereiden) noemt→ door kleine stapjes te zetten, brengt hij 
de client van het domein van wat bekend en vertrouwd is (the known and familiar) 
naar het domein van wat mogelijk is (the possible)
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the zone of proximal development

Vygotsky was een Russische ontwikkelingspsycholoog

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 → de zone van 
nabije ontwikkeling= de afstand tussen 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

scaffolding the zone between what is known and familiar and what is possible to 
know and do → niveau's over afstand nemen van wat je kent

1. low-level-distancing tasks= je gaat het probleem een naam geven (bv. Ewout maakt 
zich grote zorgen over zijn toekomst; we onderhandelen een naam die dicht bij de 
ervaring ligt = de Grote Bezorgdheid)

2. medium-level-distancing tasks= bepaalde zaken in relatie brengen met elkaar en 
gaan vergelijken of categoriseren → mensen uitnodigen om verbanden te zien tussen 
bepaalde fenomenen

3. medium-high-level distancing tasks= evaluatie en reflecteren (bv. hoeveel grip heb 
jij op je leven en hoeveel grip heeft de grote bezorgdheid op je leven)

4. high-level-distancing tasks= ideeën over het leven en identiteit formuleren (bv. als 
ik weet waarvoor ik kan gaan in het leven, dan zijn de slechte dingen niet meer zo 
slecht)

5. very-high-level-distancing tasks= gaat over voorspellen en plannen van acties → 
wat ga ik in mijn leven doen (bv. Ewout gaat informeren over 
volwassenenonderwijs)

Jan De Mol et al: relational agency

= gaat over relational agency ipv over personal agency

vertrekken van concept agency zoals ontwikkeld door Bandura in de psychologie en 
door Michael White in de klinische praktijk

klinisch schiet dit concept, opgevat als een individualistisch concept van agency,  tekort 
omdat gezinstherapeuten/systeemtherapeuten focussen op interpersoonlijke processen
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theoretisch schiet dit concept tekort omdat hoe iemand handelt (acts) 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

behouden het idee van ‘a sense of agency’, maar ze werken agency uit als ‘relationeel’

elke persoon (in gezin of familie) die denkt en voelt is logisch, is een agent en elke 
persoon draagt bij aan een relatie → sense of relational agency wordt opgebouwd door 
processen van relationele invloed (maken gebruik van vier processen rond invloedsbesef 
van Antwerpse academie) → er is altijd bidirectionaliteit → een sense of relational 
agency gaat over 'er toe doen', mensen willen betekenen voor een ander en dat je een 
verschil maakt voor de ander en meebouwt met de relatie die je hebt met een ander

de drie componenten van relational agency

1. autonomie= het motivationele aspect van agency dat verwijst naar de nood die personen 
hebben om te voelen dat ze effectief zijn in hun interacties met anderen (= dat ze 
bijdragen aan het leven van anderen, aan de relatie met anderen) en om zichzelf waar te 
nemen als de oorsprong van hun eigen acties.

2. constructie= verwijst naar het vermogen van de persoon om het eigen gedrag en dat van 
anderen te begrijpen, en om nieuwe betekenissen te construeren op basis van deze 
ervaringen → dit proces van begrijpen omvat zowel emoties als cognities

3. actie= het vermogen van een persoon om effect te hebben op andere mensen door te 
handelen of door af te zien van handelen ten aanzien van anderen → door te handelen of 
door af te zien van handelen kan men effect hebben op anderen en kan men verandering 
teweegbrengen in de relationele dynamiek tussen zichzelf en anderen

→ belichaamde ervaringen=  je bent een actor er is actie maar je ervaart dat op een 
interafhankelijke manier (bv. als iemand zich erkent voelt doet dat iets met je lichaam)

afsluitende opmerkingen

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

invloedstheorie= er is geen direct verband tussen buitenkant/binnenkant (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
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we zien de slingerbeweging Bandura (individualistisch) naar White (personal agency, 
maar zoekend naar het interactionele via Vygotsky) en De Mol met het concept 
‘relational agency’ → nochtans de spanning tussen het persoonlijke en het gedeelde is 
constitutief voor het interpersoonlijke denken → het is belangrijk om niet toe te geven 
aan de verleiding om 1van de 2 polen als belangrijker of als doorslaggevend op te vatten

Hoofdstuk 6: Het concept context
context is verbonden met betekenis want zonder context hebben woorden en daden geen 
enkele betekenis

CMM zegt dat voor alle communicatie context nodig is want zonder context heeft het 
niets te betekenen en contexten verlenen betekenis doordat we ze classificeren

context wordt op verschillende manieren gebruikt

Betekenissen van context

context als omgeving

= vanuit een observatorstandpunt (observationele context)

om een bepaald fenomeen te begrijpen moet je je observatieveld verbreden

van belang zowel in de klinische praktijk als in het onderzoek naar psychologische 
fenomenen om het blikveld te verbreden

context als situationele omgeving

= voor wie deelneemt aan een interpersoonlijke interactie

context als elementen bevattend die invloed hebben op gedrag of betekenisverlening

wat is dan analoge communicatie? Watzlawick et al. → we stellen dat de term moet 
bestaan uit houding, gebaar, gezichtsuitdrukking, stembuiging, de volgorde, het ritme 
en de cadans van de woorden zelf, en elke andere non-verbale manifestatie waartoe 
het organisme in staat is, evenals de communicatieve aanwijzingen (bv. in een 
auditorium zijn) die in elke context waarin een interactie plaatsvindt, onverminderd 
aanwezig zijn

de relationele recursieve context (examen vraag over recursiviteit, zoek in ganse cursus de 
linken!)

= die gecreëerd wordt door de interactie zelf
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CMM → reflexief proces actie en betekenis, die recursief een context creëren 
waarbinnen bepaalde acties meer voor de hand liggen en andere minder

gaat over hoe draag je zelf bij aan de bepaalde acties en hoe kom je hier uit

context als onzichtbare betekenisverlenende achtergrond

de context waaruit je waarneemt en handelt

Taylor → hoe we de wereld ervaren, kennen is een functie van wie en wat we zijn

we kunnen bepaalde frequenties van licht zien en andere niet omwille van onze 
fysiologie

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

bijvoorbeeld we kunnen lezen omdat we deze techniek geleerd hebben en bijna niet 
meer niet lezen omdat we het geautomatiseerd hebben of door kleuren te benoemen 
kunnen we de wereld zien als een gekleurde wereld 

the world-shaping relationship comes down to an internal relationship that concerns 
the intelligibility of certain terms → we can only understand the words up and 
down, nearby and far away, from within our bodily experience → this relationship is 
internal: it requires an involvement, a Heideggerian being-in-the world; it requires 
the experiencing itself, from the inside as it were → een context die in ons zit en te 
maken heeft met betrokken zijn in de wereld

context in een postmodern perspectief

in het postmoderne denken worden tekst en con-text steeds opnieuw aan de orde gesteld 
→ het is een wijdverspreide gedachte dat de gesproken taal duidelijk afhankelijk is van 
een specifieke context terwijl de geschreven taal zich daaraan zou onttrekken → men 
doet alsof het schrijven een eeuwigheidswaarde heeft, een onveranderlijke essentie 
belichaamt. In het postmoderne denken is een dergelijk contextvrije, essentialistische, 
ahistorische visie op de tekst onhoudbaar → de tekst is doordrongen van een context die 
zowel in de ruimte als in de tijd voortdurend verandert → zo blijft degene die de tekst 
heeft geschreven, de ik figuur, niet dezelfde door de eeuwen heen → hij of zij wordt 
door een zich steeds wisselende context ‘besmet’, veranderd, of getransformeerd

het leespubliek verandert constant, zodat de tekst steeds vanuit een andere context, een 
andere ervaringshorizon wordt gelezen en bijgevolg ook anders zal worden begrepen of 
geïnterpreteerd → deze context-afhankelijkheid heeft tot gevolg dat de oorspronkelijke 
tekst of het oorspronkelijke kunstwerk van zijn oorspronkelijke context wordt ontdaan 
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(=decontextualisering) en in een nieuwe context (=recontextualisering) wordt 
geplaatst → in principe is dit een oneindig proces van verschuiving

belang

1. we lezen teksten soms van lang geleden en deze wijzigen → vaak hebben teksten 
een stilzwijgende achtergrond van betekenisverlening mee vormgegeven

2. kunst is om oude teksten met de ogen van nu te lezen en te ze zoeken naar wat ze 
ons nog kunnen zeggen

3. hoe mensen hun eigen levensverhaal lezen is als een tekst die eindeloos 
gedecontextualiseerd en gerecontextualiseerd wordt

Worstelen met context: enkele voorbeelden

met deze verworven achtergrond kritisch kijken naar de double bind theory, hechting 
en emoties

telkens vanuit de eerste betekenis van context (als omgeving) voor een observator 

belang van verbreden → valkuil van het verwarren van de meest zichtbare met de meest 
werkbare context

double bind en shizofrenogene moeder gekoppeld aan de context

schizofrenogene= schizofreen makend → dus een moeder maakt haar kind ziek → is in 
onze cultuur heel sterk aanwezig!

double bind= dubbele boodschappen → verwijst naar een situatie waarin → mogelijke 
verklaring voor schizofrenie → volgende vier opsommingen zorgen voor een double 
bind

1. de persoon geconfronteerd wordt met 2 tegenstrijdige boodschappen of eisen

2. de persoon krijgt deze boodschappen van een persoon die boven hem of haar staat

3. de persoon is zich niet bewust van de paradoxaliteit van de situatie → heeft niet 
door dat er twee verschillende dingen worden gevraagd

4. de persoon kan niet ontsnappen aan de situatie

de onderzoekers van het Mental Research Institute proberen een verklaring te bieden 
voor schizofrenie vanuit een communicatieopvatting → denken dat iemand schizofreen 
is omdat die in een bepaald interactie patroon is gekomen in een context

wat bedoeld was om de context kwam als een boemerang in het gezicht van de 
moeder en dus van de auteurs terecht
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moeilijkheid

schizofrenie wordt ook hier verklaard vanuit een smalle en zichtbare ‘omgeving’ → 
de verklaring wordt niet meer gezocht ‘in’ de persoon, maar in de ‘interpersoonlijke 
relaties’

het grote probleem hiermee is dat mensen vaak geen onderscheid maken tussen er 
iets mee te maken hebben en effectief schuld hebben aan→ in de wereld van de 
ervaring ontstaat dan heel vlug de neiging om de moeder te zien als de schuld van 
wat fout loopt

de term ‘schizofrenogene moeder’ bestond al

schizofrenogeen werd schizofrenie-veroorzakend bedoeld

Watzlawick → niet enkel moeder houdt kind vast in 'tanggreep' maar ook omgekeerd 
want bidirectionaliteit! → kinderen hebben ook een invloed op de ouders

bij het verbreden van de context dan leert ons dat misschien ook iets over hoe in onze 
sociale representaties de moeder als eerste verantwoordelijk is voor het welzijn van 
haar kinderen → omgekeerd, als er iets scheelt aan een kind, dan wordt er vaak eerst in 
de richting van moeder gekeken → valkuil vermijden in klinische praktijk

onderscheid tussen aandeel en schuld!

 hechting koppelen aan context

kinderen die een veilige hechting ontwikkelen met hun zorgfiguren doen het beter in het 
leven dan de kinderen die dat niet doen

veilige emotionele gehechtheid

ouders zijn afgestemd op hun noden

ouders zijn responsief= gaan op de signalen in die noden signaleren

kinderen leren dat hun ouders een veilige basis vormen van waaruit zij de wereld 
kunnen verkennen

Bowlby → hechtingsgedrag= attachment behaviour

genetisch geprogrammeerd

essentieel voor het overleven van de soort

wordt opgeroepen in kinderen tussen 6 maanden en drie jaar als ze met gevaar 
geconfronteerd worden

kinderen zoeken de nabijheid van hun zorgfiguren
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eens getroost/gerustgesteld kunnen ze verder de wereld rond de zorgfiguur 
verkennen

deze cyclus herhaalt zich telkens het kind een dreiging ervaart en hun 
hechtingsnoden voor tevredenheid, geruststelling (safety) en veiligheid (security) 
geactiveerd worden

na meerdere herhalingen van deze cyclus ontstaan interne werkmodellen van 
hechtingsrelaties gebaseerd op de manier waarop zorgfiguren met deze noden of 
signalen zijn omgegaan → artikel social construction → over cognitieve revolutie, 
niet enkel buitenwereld maar binnenwereld is van belang → er ontstaan interne 
werkmodellen

interne werkmodellen zijn cognitieve relatiekaarten (relational maps) die als een 
sjabloon dienen voor de ontwikkeling van latere intieme relaties

interne werkmodellen maken het mogelijk om te voorspellen hoe men zelf en hoe 
anderen zullen reageren in relaties

Mary Ainsworth en latere onderzoekers onderscheidden vier hechtingsstijlen

1. securely attached (B)

2. anxiously attached (A)

3. avoidantly attached (C)

4. children with disorganized attachment (D)

contextuele benadering van Crittenden

kinderen in situaties met een hoog risico zijn minder vaak veilig gehecht zijn dan 
kinderen die in gunstiger omstandigheden leven en opgroeien
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contextuele factoren zijn van groot belang = gezinnen waar gevaar is, armoede, 
psychopathologie bij de ouders, verblijven in een instelling bijvoorbeeld zijn 
factoren die ontstaan van veilige gehechtheid kunnen bemoeilijken

als men de stap zet van de vergelijking van kinderen in risicosituaties met kinderen 
in gunstige omstandigheden, waarbij men constateerde dat de eerste groep niet 
veilig gehecht was naar een onderzoek naar de eigenschappen van contexten die 
verschillende effecten hebben op de mentale en gedragsorganisatie van kinderenen 
de strategieën die kinderen gebruiken in bedreigende situaties dan wordt de vraag 
→ hoe reduceert de strategie van het kind het gevaar?

misschien wijzen de patronen (vier patronen hierboven: A, B, C en D) op 
pogingen van kinderen om het gevaar te doen reduceren in de context die 
gevaarlijk is en dat die niet pathologisch is → het is het kind die iets doet, en 
niet gewoon ondergaat

de hechtingstheorie is een theorie over bescherming tegen gevaar en 
gehechtheidspatronen om de situatie te voorspellen en zichzelf te beschermen 
tegen gevaar → geen goede en slechte patronen maar zijn een antwoord op een 
bepaalde context

je moet je inleven in het kind → er is niets mis met het kind, er is iets fout met 
de context

een interpersoonlijke kijk op emoties

emoties worden vaak opgevat als behorend tot de gedecontextualiseerde binnenwereld 
van mensen

Descartes: het zijn ideeën in de geest in de mens

vanuit interpersoonlijke psychologie echter →emoties zijn interpersoonlijke 
fenomenen

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 psychologisch onderzoek wordt het gezonde individu grotendeels gezien als iemand 
die "op zichzelf staat, onafhankelijk en zelfredzaam is, in staat is zichzelf te doen gelden 
en zijn omgeving te beïnvloeden"
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deze opvatting werd "ruig individualisme" genoemd= mens tegenover de elementen 
perspectief → deze opvatting stelt de mens tegenover de elementen in een 
overlevingsstrijd → in een dergelijke context worden controle en actie benadrukt, 
terwijl de sociale en gemeenschappelijke aspecten van het omgaan met situaties worden 
genegeerd

de huidige opvattingen impliceren dus dat individuen in de loop van hun ontwikkeling 
hun sociale afhankelijkheid elimineren → sociale afhankelijkheid achterwege laten

om volwassen te worden, moeten individuen aantonen dat ze in staat zijn om 
aanpassingsproblemen te reguleren, onafhankelijk van externe interventies → extreem 
hoge lat om volwassen te zijn want zeggen dat volwassenen genoeg hebben aan zichzelf 
om emotioneel in orde te zijn

een dergelijke veronderstelling past bij de heersende waarden van de westerse 
psychologische wetenschap die autonomie en scheiding hoger waarderen dan het 
relationele → gaat over interafhankelijk zijn, je kan maar onafhankelijk zijn als je 
mensen hebt die je steunen

Bernard Rimé → wat verbreding van emoties inhoudt

interpersoonlijke processen zijn bij kinderen ontwikkelingspsychologisch 
noodzakelijk om tot emotie regulatie te komen

interpersoonlijke processen blijven belangrijk in functie van emotieregulatie bij 
de verdere ontwikkeling als volwassene

SSE (=het delen van emotionele ervaringen) zorgt voor verdere ontwikkeling van 
collectieve kennis en representaties + voor samenhorigheid in sociale netwerken

ontwikkeling bij kinderen

kinderen leren dat interpersoonlijke processen

1. kalmerende of troostende capaciteiten hebben als ze emotioneel leed ervaren,

2. hen kunnen helpen bij het cognitief omgaan met en verwerken van datgene wat hun 
gemoedstoestand verstoort en helpt om de verstorende kracht van deze elementen te 
verminderen

3. hen kunnen 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
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5. in verhalen voorzien die informatie bevatten over wat er kan gebeuren en over hoe 
men zou kunnen omgaan met de betekenis van dergelijke situaties

6. hen de mogelijkheid bieden om hun emotionele ervaringen met anderen te delen, 
opmerkingen en standpunten over dergelijke ervaringen uit te wisselen en op hun 
beurt bij te dragen aan de gedeelde kennis over emoties

developmental course of emotion regulation

1. kinderen signaleren wanneer er iets is door emoties → de verzorgende reageert 
hierop  → hierdoor leert het kind als hij zich niet goed voelt, naar de verzorgende 
kunnen gaan

2. door kinderen gerust te stellen zorgen ze er voor dat ze bedreigende situaties kunnen 
verkennen en cognitieve tools kunnen ontwikkelen waardoor ze de wereld beter 
kunnen verkennen → wordt niet enkel gezorgd voor veilige verkenningssituaties 
maar ook de verkenning van de wereld 

3. in vergelijking met andere zoogdieren, komen kinderen altijd in een taalpad terecht 
→ lang voor een kind de taal begrijpt, praat de verzorgende in een taal en omkaderd 
het probleem hierdoor, ze benoemen de situatie en geven de oorzaak en gevolg aan 
terwijl het kind op dat moment niets van de taal verstaat

4. de verzorgenden moeten zeggen aan een kind wat er gebeurd (bv. het is sneeuw, het 
is maar bliksem, het is niet erg) → je vormt een schild voor de harde werkelijkheid 
door culturele zaken mee te geven

5. de conversaties van volwassenen zorgen voor een omgeving van verhalen en 
vertellen → om de 7 minuten hoort het kind, een volwassene een verhaal vertellen 
→ kinderen onderscheiden normale zaken met abnormale zaken en leren wat je mag 
verwachten in een bepaalde context → om te leren onderhandelen met 
gebeurtenissen die ze niet verwacht hadden, hoe moeten we bepaalde situaties 
verstaan

6. kinderen horen verhalen maar ze leren zelf iemand worden die verhalen verteld → 
zo kunnen ze de betekenis van een gebeurtenis onderhandelen na dat het gebeurd is

latere ontwikkeling: 2 contrasterende hypotheses

1. aan de ene kant heb je een individuele kijk dat voorspelt dat complexe processen in 
interpersoonlijke contacten en van collectieve constructies over emotieregulatie 
verdwijnt in de adolescentie → bij het opgroeien moet je onafhankelijk worden in 
het reguleren van je emoties → onderbreking van afhankelijkheid van kindertijd tot 
volwassenheid
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2. waarbij gezegd wordt waar interafhankelijkheid zal blijven → verschillende 
processen van interafhankelijke emotieregulatie die we gezien hebben bij kinderen 
gaan niet weggaan → kinderen hebben hechtingsfiguren maar die hebben ze niet 
gekozen en volwassenen hebben gekozen hechtingsfiguren (bv. vrienden en 
partners)

emoties hebben langdurige cognitieve en sociale gevolgen

= geldt zowel voor positieve als negatieve emoties

terugkerende pijl= feedback over je voorspelling of deze juist was of niet 
grijs= kennisbasis die we hebben

negatieve emoties

doen zich voor wanneer de 
omstandigheden deze activiteiten in de 
weg staan → als het nastreven van een 
doel wordt vertraagd of geblokkeerd, 
resulteert dit in een negatieve 
emotionele toestand

positieve emoties

gevolg van omstandigheden die 
doelgerichte activiteiten 
vergemakkelijken → ontwikkelen zich 
wanneer het nastreven van een doel 
aanzienlijk wordt versneld en eerder 
wordt bereikt dan verwacht → wanneer 
dit gebeurt, is de kennisbasis van het 
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het gevoel dat mensen hebben gaat 
hetgeen zijn waar we aan denken → 
negatieve emotionele toestand voedt 
het cognitieve werk → emotie is veel 
meer dan een gevoel, gevoel is maar 
topje van ijsberg → activeert het 
gehechtheidssysteem

zijn brandstof voor cognitief werk → 
doelgerichte activiteiten berusten op 
twee complementaire capaciteiten

1. het vermogen om toestanden van 
de wereld te voorspellen en de 
gevolgen van iemands handelen

2. het vermogen om situaties te 
beheersen en toestanden van de 
wereld die men gepland had voort 
te brengen

hiervoor heb je grote kennisbasis 
nodig → de stippellijnen in Figuur 1a 
geven  aan hoe een feedbacksysteem 
doelgerichte activiteiten en de 
kennisbasis met elkaar verbindt (grijs is 
kennisbasis)

wanneer omstandigheden het nastreven 
van een doel in de weg staan, zijn de 
onderdelen van deze kennisbasis dus 
ongeldig → wanneer elementen van de 
ervaring van individuen aspecten van 
hun schema's, modellen, theorieën of 
veronderstellingen ontkrachten (Figuur 
1b), leidt dit tot een toestand van 
cognitieve dissonantie → vandaar dat 
negatieve emoties aanzetten tot 
cognitieve inspanningen om 
dissonantie te verminderen

onderwerp bewezen efficiënt en 
worden zijn of haar theorieën en 
modellen ondersteund

op dezelfde manier (Figuur 1b) wordt 
het zelfsysteem versterkt en 
manifesteert het een groter 
zelfvertrouwen, sterkere gevoelens van 
zelfeffectiviteit en een hoger gevoel 
van eigenwaarde

zorgen voor twee verschillende 
manieren van positieve gevoelens:

1. positieve emoties zorgen ervoor 
dat je je beter voelt

2. je  uitgangspunten worden 
bevestigd, je wordt bevestigd wat 
je dacht

het opnieuw toegang krijgen tot eerdere 
positieve episodes gerelateerde 
gevoelens en sensaties herleven → het 
terugdenken aan of praten over een 
positieve emotionele ervaring uit het 
verleden roept plezierige emotionele 
gevoelens op → leidt tot de hypothese 
dat mensen gemotiveerd zijn om 
mentaal na te denken over positieve 
episodes die ze hebben meegemaakt

negatieve emoties, distress en gehechtheid
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wanneer een bepaalde toestand het nastreven of bereiken van een doel in de weg staat, 
breidt de daaruit voortvloeiende ongeldigverklaring (invalidatie) van elementen van de 
kennisbasis van de persoon zich uit tot het zelf-systeem dat de onderdelen van deze 
kennisbasis coördineert met plannen en acties (zie figuur 1b) → als gevolg daarvan 
wordt het zelf verzwakt → de deflatie manifesteert zich in een verminderd 
zelfvertrouwen, een verminderd gevoel van zelf-effectiviteit (self-efficacy) en een lager 
gevoel van eigenwaarde

traumatische situaties zijn in dit verband bijzonder schadelijk gebleken → kan je niet in 
je eentje te boven kome

maar elke emotie heeft enige invloed op deze symbolische architectuur omdat de 
emotie zich juist daar ontwikkelt waar er scheuren of barsten zijn in het verhaal, of waar 
onverwachte zaken gebeuren, of de dingen uit de hand lopen → de emotie maakt de 
zwakte van de constructie voelbaar, waardoor een golf van bijkomende emotionele 
gevoelens wordt opgewekt

negatieve ervaringen veroorzaken dus een subtiel cognitief effect → een effect dat 
meestal over het hoofd wordt gezien → negatieve ervaringen brengen een tijdelijke 
destabilisatie van de persoon met zich mee, een veralgemeende benauwende, 
verstorende toestand die een persoon in hoge mate aanzet of motiveert om het lastige of 
verstorende te verminderen

anderen opzoeken met het oog op - link met hechting

1. vermindering van angst en ongemak

2. toegenomen cognitieve helderheid

hechtingsonderzoek toont aan

1. tijden van onzekerheid en stress zoeken zowel kinderen van mensen als van 
primaten contact met anderen in periodes van onbehagen en onzekerheid

2. deze vroege vorm van contact zoeken heeft twee functies

(1) directe angstreductie

(2)toegenomen cognitieve helderheid, die in het ganse verdere leven belangrijk 
blijven

belangrijke conclusie van Rimé → het veralgemeende ongemak dat negatieve emoties 
produceren motiveert volwassenen om emotionele steun te zoeken en zich voor dit doel tot 
hun hechtingsfiguren te wenden

concluderend voor wat betreft negatieve emoties
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negatieve emoties zetten aan tot cognitief werk

negatieve emoties zetten aan tot sociale interactie

negatieve emoties veroorzaken een staat van cognitieve dissonantie en staan dus 
aan het begin van belangrijke cognitieve inspanningen om dissonantie te 
verminderen → er bestaan al voldoende gegevens ter ondersteuning van de 
algemene hypothese dat emoties cognitief werk voeden

we gaan op zoek naar informatie, gaan nadenken en piekeren → er zijn gedachten 
die ons binnenkomen en we proberen dit te snappen → stimuleert sociale interactie

stimuleren sociale interactie

social sharing of emotions

zowel positieve als negatieve emoties stimuleren sociale interactie = het delen van deze 
emoties → staan los van persoonlijke eigenschappen, gender, opvoeding, of cultuur

SSE= social sharing of emotion → proces dat minuten, uren, weken en soms jaren 
volgt op het emotionele episode

het delen van emoties kan ook in een dagboek of via brieven → je bent openlijk aan het 
spreken met iemand in een interpersoonlijke situatie

onderzoek toont aan:

zowel positieve als negatieve emotionele ervaringen lokken een proces van sociaal 
delen van deze ervaringen uit

de intensiteit van de emotionele ervaring is recht evenredig met de frequentie 
waarmee ze wordt gedeeld → als je emotionele zeer intens is, dat je die meer gaat 
delen

het delen van emoties is een basiscomponent van emotie → emotie is altijd ook 
delen van emotie, het is een onderdeel daarvan

emotionele interafhankelijkheid verdwijnt niet met de leeftijd

evolutie van de keuze van hechtingsfiguren

parental caregivers= bleken de bevoorrechte deelpartners onder kinderen te zijn

er blijven altijd hechtingsfiguren maar deze verschuiven naar gekozen hechtingsfiguren 
van niet gekozen hechtingsfiguren

gaat over partners en vrienden
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deze observaties daagden radicaal de individualistische kijk van de Lone Ranger uit, die 
voorspelde dat individuen tijdens de adolescentie voor altijd zouden afzien van sociale 
onderlinge afhankelijkheid in emotieregulatie

beperkingen aan SSE

onderzoek toont aan:

gevoelens van schaamte en schuld kunnen het sociaal delen verhinderen → dus we delen 
niet altijd onze emoties

een traumatische reactie op een intense emotionele episode kan zowel leiden tot frequent 
delen, als tot zwijgen

de personen tot wie men zich wendt beperken of vermijden dat emoties met hen worden 
gedeeld als ze denken dat ze zelf blootgesteld zullen worden aan pijnlijke emoties

lot van emotie

gewoonlijk bij het sociaal delen van de emotie vermindert de intensiteit en wordt deze 
uiteindelijk een slapende herinnering

hoe hoger de initiële intensiteit, hoe langer het delen doorgaat → maar het zijn vaak de 
zogenaamde targets (= andere mensen) die ervoor zorgen dat het delen niet eindeloos 
doorgaat

interpersoonlijke en collectieve gevolgen van het delen van emoties

1. degenen met wie de emoties zijn 
gedeeld zijn niet alleen bereid om te 
luisteren, maar gaan vaak zelf ook weer 
verder delen met hun eigen ‘sharing 
targets’

2. versterkt emotionele banden tussen 
mensen en dragen bij tot collectieve 
kennisbasis → persoon A ervaart 
emotie en deelt met persoon B, persoon 
B deelt met eigen sharing targets → 
hoe hoger de intensie, hoe meer we de 
emotie delen met anderen

interpersoonlijke gevolgen van SSE

als ze op de interactie ingaan dan 
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vertonen de toehoorders

belangstelling

emotionele ‘besmetting’

inleving en sympathie

hechtingsgedrag

toegenomen affectie voor de 
verteller → we creëren een band 
met de persoon waarmee we de 
emotie delen

collectieve gevolgen - sociale gevolgen

een gevoel van emotionele verbondenheid tussen verteller en toehoorder

toehoorders vertonen hechtingsgedrag

verspreiding van emotionele informatie: toehoorders worden op hun beurt ‘delers’ → 
ieder lid neemt waar met wat er met een ander lid is gebeurd dus emotionele informatie 
verspreidt zich in het sociale netwerk → verhalen doen de ronde

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

elk delen van dit verhaal in de verspreidingskring brengt verteller en toehoorder dichter 
bij elkaar → dit bevordert en verstevigt de sociale integratie binnen het netwerk

conclusie= individuele emotionele ervaringen dragen dus (via SSE) bijdragen aan sociale 
of gedeelde kennis en aan groepsintegratie

SSE en emotieregulatie: de duidelijke en de subtiele impact

wat maakt dat een emotie gaat uitdoven en net niet? dat deze herhaald wordt?

1. obvious impact= je gevoel wordt niet bevestigd dus ga je evalueren → cognitief werk 
helpt hierbij

2. subtile impact= vervreemding, zelfwaardering is weg, eenzaamheid → vraagt sociaal 
affective werk
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cognitief werk

als persoon B, persoon A stimuleert om 
cognitief werk te doen dus om anders te 
gaan denken

dit leidt tot emotioneel herstel

reframing van de situatie

socio affectief mode

iemand moet je troosten

noodzakelijk maar deze vorm van steun 
zorgt alleen maar voor tijdelijke 
opluchting

zorgt niet voor dat emotie gaat uitdoven

twee wijzen van delen van emoties

Jan De Mol

1. socio-affectieve mode gaat over het krijgen van sociale erkenning van de andere (het 
erkend worden door de andere omtrent wat men voelt), de validering door de andere van 
de eigen emoties, en het begrip dat men van de andere krijgt omtrent het verhaal dat men 
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brengt → gaat het over steun krijgen van de andere, troost krijgen, gelegitimeerd worden 
omtrent wat men voelt, de aandacht die men krijgt, een gevoel van hechting (veiligheid) 
dat men krijgt, de empathie die men ervaart van de andere

2. cognitief-symbolische mode wil zeggen dat door het delen van zijn emoties met 
anderen men de eigen cognitieve schema’s gaat aanpassen en nieuwe betekenissen 
omtrent de eigen gevoelens gaat creëren omdat men zijn eigen emoties sociaal gaat 
herkaderen

emoties wakkeren cognitief werk aan, en door het delen van zijn emoties met 
anderen kan men terug verbonden worden aan sociale representaties (het sociale 
discours) zodat men terug kan voelen wat men voelt (terug verbinding met de eigen 
binnenkant)

→ het verschil tussen beide modes: zijn belangrijk, maar de socio-affectieve mode heeft 
slechts een tijdelijk effect en doet niets met de emotie zelf (geen emotioneel herstel) → voor 
het reguleren van de eigen emoties heeft men behoefte aan de cognitiefsymbolische mode

→ vanuit een klinisch-therapeutisch perspectief: wanneer de therapeut enkel erkenning geeft 
(socio-affective mode) verandert er niets m.b.t. de emotie, hiervoor is de cognitief-
symbolische mode nodig

verklaring repetitiviteit

als er alleen maar affectief werk wordt gedaan krijg je herhaling → zorgt voor tijdelijk goed 
gevoel omdat sociaal-affectieve reacties de bron van de subtiele effecten van een eerdere 
negatieve episode niet doven, zou de impact van deze episode kort na de deelronde opnieuw 
de kop opsteken, wat leidt tot nieuwe herinneringen aan de episode en een hernieuwde 
behoefte om deze te delen


