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Hoofdstuk 1: Intro+ Sullivan 

1.1 William James What pragmatism means… 

Williams James was een Amerikaans filosoof, psycholoog en eveneens docent 

psychologie. James was de eerste die het concept pragmatisme op de kaart heeft gezet 

  When the first mathematical, logical and natural uniformities, the first laws, were discovered, men 

were so carried away by the clearness, beauty and simplification that resulted, that they believed 

themselves to have deciphered authentically the eternal thoughts of the Almighty. (…) He made 

Kepler’s laws for the planets to follow; he made velocity increase proportionally to the time in 

falling bodies (…); he established the classes, orders, families and genera of plants and animals 

(…). [A]nd when we rediscover any one of these his wondrous institutions, we seize his mind in 

its very literal intention.  

*Vertaling citaat: In de 17 eeuw, meer bepaald op moment dat natuurwetenschappen 

ontdekt werden, vonden wetenschappers zoals Galilei en Newton, deze 

natuurwetten(planeet rond zon, versnellingswetten Kepler,…) zo mooi dat ze dachten 

het denken van God te hebben ontdekt. Men dacht dat deze wetten de objectieve 

werkelijkheid beschreven =het denken van God. Men dacht dat men de objectieve 

werkelijkheid beschreef, maar naargelang steeds meer wetten zich ontwikkelden 

ontdekte men dat deze wetten slechts benaderingen vormden van de werkelijkheid. 

Er zijn er ook zoveel bijgekomen, zoveel tegenstrijdige formuleringen in de takken van 

de wetenschap. Men realiseerde zich plots dat geen enkele theorie een perfecte 

beschrijving van de werkelijkheid impliceert. Echter zijn elk van de theorieën nuttig. 

Bovendien zijn theorieën talig, door de mens gecreëerd. Theorieën zijn manieren om 

de realiteit te beschrijven, om zaken te benoemen. Het is de mens die via taal de 

realiteit tracht te benoemen. Een afbeelding van de werkelijkheid is waar, indien deze 

bruikbaar is. Dit illustreert een instrumentele opvatting van waarheid. Theorieën zijn 

vooral nuttig, indien ze bruikbaar zijn in de praktijk.  

  But as the sciences have developed farther, the notion has gained ground that most, 

perhaps all, of our laws are only approximations. The laws themselves, moreover, have 

grown so numerous that there is no counting them; and so many rival formulations are 

proposed in all the branches of science that investigators have become accustomed to 

the notion that no theory is absolutely a transcript of reality, but that any one of them 

may from some point of view be useful. (…) They are only man-made language, a 

conceptual shorthand, as someone calls them, in which we write our reports of nature; 

and languages, as is well known, tolerate many choice of expression, and many 

dialects.  

  ‘[T]ruth’ means (…) that ideas (which themselves are but parts of our experience) become 

true just in sofar as they help us to get into satisfactory relation with other parts of our 

experience (…)  

  Any idea upon which we can ride, so to speak; any idea that will carry us prosperously 

from any one part of our experience to any other part, linking things satisfactorily, 

working securely, simplifying, saving labor; is true for just so much, true in so far forth, 

true instrumentally. This is the ‘instrumental’ view of truth (…), the view that truth in our 

ideas means the power to ‘work’ (…).  

 

Voorbeeld: een meisje van 16 jaar oud meldt zich aan in de praktijk. Het meisje is 

suïcidaal. Als clinicus wil men op dat moment zo snel mogelijk verandering 
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bewerkstellingen. Men wil zo snel mogelijk van de ene situatie(suïcidaliteit) naar 

andere situatie(geen suïcidaliteit meer) evolueren. Elk idee/theorie die hiertoe 

bijdraagt, is waar.  

Zowel in psychologische theorieën als vooral in de klinische praktijk moeten ( = 

normatief) modellen/theorieën waar zijn in de zin die pragmatici zoals W. James, 

eraan geven: “Waar is wat ons verder helpt!” Ware ideeën zijn die ideeën waar we iets 

mee kunnen in de praktijk. Met andere woorden, onze psychologische theorieën 

beschrijven NIET de bedoelingen of gedachten van God. Theorieën zijn daarentegen 

onze pogingen om een benadering van de werkelijkheid in woorden/ in taal te gieten. 

Maar van zodra we ze in taal gieten(theorieën zijn man-made), dan eigenen we ons 

deze theorieën toe.  Deze toe-eigening gaat gepaard met verantwoordelijkheid. Dit idee 

van toe-eigening/verantwoordelijkheid zien we ook terugkeren in literatuur van 

Stanley Cavell. 

 “It is as though we try to get the world to provide answers in a way which is 

independent of our responsibility for claiming something to be so (to get God to 

tell us what we must do in a way which is independent for our responsibility for 

choice); and we fix the world so that it can do this.” 

 Cf. we doen een ADOS [Autisme Diagnostisch Observatie Schema] en laten de 

test beslissen of iemand in het autism spectrum valt of niet!  

*Vertaling citaat: Een test moet beslissen of iemand al dan niet kampt met ASS. Met 

die test lezen we de gedachten van God, God heeft omschreven wat autisme is. Maar 

zo gaat het niet in de praktijk! Een test vormt slechts een deel van het verhaal. Als 

clinicus spreekt men met de patiënt, omgeving. Vervolgens neemt iemand de 

verantwoordelijkheid om op basis van de informatie te beslissen of iemand al dan niet 

in het autismespectrum valt. Vaak is dit de clinicus die deze verantwoordelijkheid op 

zich neemt. Dus het is niet zo dat louter een test beslist of iemand autisme heeft.  

Tot slot nog dit… Er zijn heel wat verschillende modellen in de psychologie en 

psychotherapie waarvan geen enkele dé absolute waarheid in pacht heeft. Geen ervan 

is WAAR in de absolute zin, of WAAR in de zin dat ze de gedachten van God beschrijft. 

Geen enkele theorie is volledig waar. De idee ‘dit model omvat de waarheid’ is foutief. 

Dit zou immers een naïef positivisme impliceren. Vanuit deze gedachte is integratie 

niet het meest zinvolle om doen, maar dient men vooral diversiteit en wederzijds 

respect te hanteren. Als we dit vertalen naar de praktijk dan kan het bijvoorbeeld 

nuttig zijn om samen te werken met andere therapeuten, mensen die vanuit een 

andere stroming/therapieschool zijn opgeleid( cogntieve gedragstherapie 

,psychoanalytisch, Laciaans).  1 

21.2 De interpersoonlijke benadering van Harry Stack Sullivan 

1.2.1 Biografie 

➢ (Lezen) 

 
1 Examenvraag: wat is recursiviteit? 

2 Deze cursus is vooral conceptueel van aard. Binnen deze cursus zullen we een aantal concepten bestuderen 
zoals recursiviteit, sociaal constructivisme, context, agency, communicatie, invloed, bidirectionaliteit. 
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➢ Geboren op 21 februari 1892 - Overleden 14 januari 1949. 

➢ Toevallig in contact gekomen met psychiatrische patiënten (1922). Hij is 

beïnvloed door zijn patiënten, geherinterpreteerd. Hij heeft vooral gewerkt met 

schizofrene patienten. Door het werken met shizofrene patiënten, werd 

Sullivan geinteresseerd in “Hoe mensen communiceren?” Sullivan zijn 

benadering is gegroeid vanuit zijn contacten met patiënten.  

➢ Als arts opgeleid aan een commercieel opleidingsinstituut met slechte 

reputatie. Werkte onder meer als bedrijsarts. Sullivan in eerste plaats clinicus, 

welke mensen wou helpen.  

➢ Worstelde met eigen problematieken ontstaan in zijn jeugd vermoedelijk 

omwille van zijn seksuele geaardheid.  

➢ Biografie lijkt van grote invloed op zijn denken en werken. 

1.2.2 Ervaringen in psychiatrische ziekenhuizen 

➢ Sullivan had vooral ervaring in het werken met/observeren van patienten met 

de diagnose schizofrenie. 

➢ Vanuit zijn ervaringen ontstond Sullivan zijn interesse in hoe begrijpen 

mensen elkaar (making sense), hoe komen mensen erachter wat de ander 

bedoelt? Sullivan begon met het observeren van ‘interacties in een sociaal veld’.  

➢ Hij ontdekte dat taal eerder een middel was voor shizofrene patienten om zich 

te verdedigen eerder dan om te communiceren [in de zin van ‘iets meedelen’]. 

Het spreken van deze patienten zorgde ervoor dat mensen op een afstand 

bleven én dat hun zelfwaardering (self-esteem) niet werd aangetast. Mensen 

met diagnose shizofrenie kennen een laag zelfwaarde gevoel. Ze gaan op zoek 

naar manieren om te vermijden dat dit nog lager wordt.  

➢ Hij ontdekte dat als mensen anxiety [= een technisch begrip bij Sullivan] 

ervaren in hun contacten met anderen, ze dan geneigd zijn zich uit die 

contacten terug te trekken. Dat terugtrekken kan via ‘physical distancing’, ‘zijn 

gedachten voor zichzelf houden’, of door zo te spreken dat de toehoorders 

verveeld reageren, of geïrriteerd geraken, of verbijsterd, waardoor ze hem of 

haar ‘gek’ gaan noemen. Schizofrene patienten doen dingen waardoor sociaal 

contact verbroken raakt. Sullivan stelt dat al dit soort technieken die mensen 

gebruiken, niet bewust worden toegepast maar zijn wel effectief.  

Voorbeeld: vrouw met mutisme. Deze vrouw sprak niet. Op een bepaald 

moment spreekt de vrouw, maar wat ze uitspreekt is complete wartaal 

waardoor clinici en verpleegkundigen niet goed weten hoe te reageren. 

➢ Patiënten doen dit niet bewust, maar is wel erg effectief! Ook mensen met 

psychose gebruik dit soort taalgebruik.  

➢ Mensen met een dwangmatige problematiek kennen een taalgebruik welke veel 

meer conventioneel en sociaal acceptabel is. Maar ook hun gebruik van taal 

kan opgevat worden als een verdediging tegen een afname van zelfwaardering 

(self-esteem) door wat een ander doet , gepaard met anxiety.  
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1.2.3 Algemene conclusies 

➢ Anxiety is een algemene ervaring. Iedereen ervaart anxiety.  

➢ Anxiety vindt zijn oorsprong in interpersoonlijke relaties   

➢ Defensieve patronen (veiligheidsactiviteiten))worden ontwikkeld als antwoord 

op anxiety 

➢ In extreme gevallen ontstaan psychiatrische symptomen 

➢ Psychiatrische patiënten zijn niet essentieel verschillend van andere mensen. 

Ze lijken meer op ons, dan ze van ons verschillen. 3 

Hét belang van Sullivan is dat hij een aantal ideeën en klinische praktijken heeft 

ontwikkeld als pionier. Sullivan vormde een belangrijke inspiratiebron, bijvoorbeeld 

voor Alan Carr. We zien heel veel van Sullivan zijn ideeën later terugkeren bij anderen. 

Sullivan was in dat opzicht een systeemtherapeut avant la lettre.  Hij heeft heel grote 

invloed gehad op Amerikaanse psychiaters, vooral via onderwijs en het geven van 

opleidingen. Sullivan zette zich af tegen psychoanalyse MAAR 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. Voor de hedendaagse lezer komt 

Sullivan dan ook erg analytisch over. Sommige van zijn concepten zijn 

herinterpretaties van de originele, waarbij het voorbijgaan van de tijd ondertussen 

het onderscheid doet vervagen. Denken we maar aan het psychoanalytische 

sublimering, of onbewuste, ‘parataxische vertekeningen’ doen wel heel erg denken 

aan wat analytici ‘overdracht’ noemen.   

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).  Dit is 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(cfr. les 2) Sullivan leek een goede 

middenweg gevonden te hebben tussen het subjectieve en het objectieve, waar later 

de onderzoekers van het Mental Research Institute opnieuw het spoor bijster waren. 

1.2.4 Opvattingen over interpersoonlijke relaties 

➢ Def: Persoonlijkheid = de voor hem of haar karakteristieke manier waarop een 

mens met andere mensen omgaat in zijn of haar interpersoonlijke relaties . 

Sullivan spreekt in tegenstelling tot latere psychologen over persoonlijkheid.  

➢ De benadering die Sullivan heeft van de psychiatrie berust op het bestuderen 

van karaktertrekken die onmiddellijk geobserveerd kunnen worden binnen het 

geheel van interpersoonlijke relaties.  Een karaktertrek bestaat maar indien 

deze observeerbaar is.  

➢ Observatie kan door middel van a) gesprek b) beoordelen van relatie tussen 

therapeut en client c)  gesprekken met derden met wie de client een nauwe 

band heeft 

 
3 Dit is een idee dat we later ook bij anderen zullen zien terugkeren. 
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➢ Observeerbaar staat hier tegenover de ‘psychè’ waarover enkel allerlei 

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

verifieerbaar zijn.  

Voorbeeld: een jongeman is opgenomen in een ziekenhuis. De jongeman trekt 

zich terug in zijn kamer. Hij kruipt weg in de hoek van de kamer en fluistert 

dat mensen hem buiten zijn kamer kwaad willen. Hij heeft last van soort 

paranoïde waan.  

‘Hoe kunnen we de toestand van de jongen beschrijven of verklaren?’  

 

Sullivan zal NIET stellen dat deze theorie vanuit de psychoanalyse foutief is, maar 

men kan de speculaties niet verifiëren door iets wat men kan zien, horen of voelen.  

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.  

Vanuit de interpersoonlijke benadering is er duidelijk een toestand van paniek. Die 

jongeman trekt zich terug omdat deze het contact pijnlijk en bedreigend vind. Het is 

door het niet spreken met mensen dat men waanideeën ontwikkelt. Op moment dat 

mensen zich isoleren, worden ze gek. De therapeut moet bijgevolg de interpersoonlijke 

kloof te overbruggen, nieuwe/ andere relaties m.b.t de werkelijkheid opnieuw 

ontwikkelen. Er moet contact gemaakt worden met de persoon.  De verklaring voor 

problemen schuilt in het verleden,  dingen die zijn gebeurd, welke nu in interactie 

met actuele spanningen aanleiding geven tot problemen.  

1.2.5 Geen houvast 

➢ Sullivan staat zeer kritisch tegenover therapeuten die verklaringsmodellen 

hanteren welke hen als therapeut geruststellen en in het gelijk stellen op 

moment dat het fout loopt binnen therapie. Vaak is het zo dat therapeuten bij 

wie het contact moeilijk verloopt met de patiënt, of bij wie weinig verandering 

wordt vastgesteld, deze neigen tot rationaliseren.  Zijn model wil in geen geval 

houvastbieden. Men mag de verantwoordelijkheid niet bij het model leggen. In 

tegendeel, Sullivan zijn benadering beklemtoont dat geen twee cliënten gelijk 

zijn. We kunnen niet teruggrijpen naar een model en zeggen ‘het ligt daaraan’. 

Soms lopen dingen verkeerd, ook binnen de klinische praktijk. Veel 
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interessanter is om op dergelijke momenten als therapeut aan zelfreflectie te 

doen. ‘Hoe kan ik het volgende keer beter doen, waar liep het concreet fout?’  

➢ 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. Dit wil zeggen dat de therapeut, omdat hij/zij een 

mens is, altijd ook een onvolmaakte waarnemer is. De therapeut ziet, hoort en 

voelt dingen vanuit zijn of haar perspectief(= tegenoverdracht vanuit 

psychoanalyse). Als analyticus heb je zelf ook ideeën over je patiënt.  

➢ 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. De therapeut kan enkel 

terugvallen op de dialoog met patiënt welke een onvoorspelbare richting kent.  

We weten vooraf niet hoe therapie zal verlopen. 

1.2.6 Gecontextualiseerde opvatting over ontwikkeling persoonlijkheid.  

➢ De persoonlijkheid wordt gevormd door de interpersoonlijke relaties die een 

individu heeft, in het bijzonder met mensen die hem zeer nabij zijn, heel zijn 

leven lang. Niet alleen als kind, ook op latere leeftijd. Ontwikkeling als 

levenslang. 

➢ Er is geen sprake van onbewuste intrapsychische factoren 

➢ Er is geen eindpunt aan de ontwikkeling, als zijn de kinderjaren wel 

doorslaggevend. De ontwikkeling stopt nooit.  

➢ Concrete omstandigheden beïnvloeden de persoonlijkheid (bijv. gelukkig 

huwelijk, kinderen, al dan niet professioneel succesvol zijn …). Sullivan houdt 

rekening met context.  ‘Heeft iemand een gelukkig huwelijk, heeft iemand een 

goede job?’ 

➢ Ook ruimer opgevat dienen effecten van samenleving en cultuur in rekenschap 

worden gebracht. Sullivan hield rekening met feit dat iemand steeds deel 

uitmaakt van bepaalde samenleving of cultuur wat zijn impact kan hebben op 

iemand zijn zelfwaarde of ontwikkeling van persoonlijkheid. Denk hierbij aan 

de impact van racisme. 

1.2.7 Belangrijkste theoretische concepten 

1.2.7.1 Angst 

➢ Def. = alle grondvormen van emotioneel lijden:  bezorgdheid, schuld, 

schaamte, vrees, gevoelens van waardeloosheid, afschuw, en andere 

pijnlijke gevoelens.  Angst is vanuit Sullivan zeer ruim begrip. Angst is een 

ruim gevoel van onbehagen. 

➢ Angst = waarschuwingssignaal – signaleert dat er interpersoonlijk iets mis 

loopt. De eigenwaarde wordt bedreigd. De persoon wordt bijgevolg onzeker.  

➢ Angst is steeds interpersoonlijk van oorsprong. Angst treedt op wanneer 

mensen zich bedreigd voelen door anderen op vlak van eigenwaarde 

➢ Gradatie erger = paniek = iemand die voelt dat hij zijn persoonlijke 

omgeving niet meer aankan, of vreest uitgestoten of uitgesloten te worden. 

Voorbeeld: jongen die kamer niet meer uit wil.  
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➢ ‘vicieuze cirkel’: Angst (emotioneel onbehagen) wordt veroorzaakt door 

dingen die verkeerd gaan of gegaan zijn in iemands interpersoonlijke leven. 

Tegelijkertijd zorgt angst 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. Men zal bepaalde zaken zich niet 

meer herinneren, bijvoorbeeld wat wel nog goed loopt of feit dat er mensen 

zijn die je steunen.  

➢ Doel van psychotherapie: de angst verminderen (omdat de angst het 

bewustzijn en het waarnemingsvermogen van de mens beperkt) 

1.2.7.2 Veiligheid en veiligheidsactiviteiten 

➢ Def: = 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.  

➢ Veiligheidsactiviteit = interpersoonlijke handeling of houding om angst kwijt te 

geraken en emotioneel rustig te worden, vaak onbewust gebeuren.  

➢ Kan gezond of ongezond zijn. Allebei bereiken hun doel. Een gezonde VA 

bereikt zijn doel maar ongezonde zorgen voor onbehagen en onaangepast 

gedrag.  

➢ Een gezonde VA bereikt zijn doel, het verminderen van angst en het vergroten 

van veiligheid, zonder dat de interpersoonlijke competentie van het individu in 

de knel komt en zonder dat een emotioneel onbehagen veroorzaakt wordt. 

➢ Ongezonde VA brengen een heel scala van interpersoonlijke afwijkingen, 

emotioneel onbehagen en onaangepast gedrag teweeg, wat volgens Sullivan 

kenmerkend zijn voor psychiatrische symptomen en psychiatrische ziekten.  

➢ Elke VA 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. Het is niet iets wat 

in de menselijke geest afspeelt 

➢ Voorbeelden:  

➢ Sublimatie: de persoon reageert onaangename gevoelens af, en 

brengt ze tot uitdrukking op een interpersoonlijk aanvaardbare 

manier. Denk hierbij aan wat de prof vertelt. Hij kan al dat online 

lesgeven beu zijn. Eenmaal thuis reageert hij deze frustraties af op 

zijn gezinsleden.  

➢ Het alsof proces. Bij een ‘alsof’ VA gedraagt iemand zich ‘alsof’ zij/hij 

iemand anders is in een interpersoonlijke situatie. Zij neemt een rol 

op zich[bijvoorbeeld onderdanig of volgzaam zijn] en speelt deze, 
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maar deze rol past haar niet, maar zorgt ervoor dat een anderszins 

pijnlijke interpersoonlijke situatie mogelijk en zelfs aangenaam is.   

1.2.7.3 Zelf-Systeem 

➢ Begrip sluit heel nauw aan bij persoonlijkheid. Het is alles om conflict te 

vermijden.  

Voorbeeld: zoon die Youtube video’s kijkt en vader vliegt uit. Dit is een 

voorbeeld van een zelfbeschermingssysteem.  

➢ Een zelfbeschermingssysteem 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. Alles wat iemand doet om angst te vermijden, er vanaf 

te geraken.  

➢ Hoe komt het dat de meeste interpersoonlijke relaties goed lopen?  

➢ 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.4 

➢ the tendency towards health  

➢ 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. Problemen 

ontstaan door de complexiteit van de zelfsystemen d.w.z. problemen ontstaan 

doordat er iets verkeerd loopt mb.t zelfsysteem  

1.2.7.4 Bewustzijn en onbewustzijn 

➢ !Andere visie dan Freud! 

➢ Centrale begrippen in Sullivans psychiatrische systeem. 

➢ Verschillend van Freudiaanse en andere psychoanalytische stromingen. 

Freud= blikken doos (dingkarakter) → Sullivan= eb en vloed(procesmatig) 

➢ Chapman beschreef het onderscheid zo:  

Freud invulling onbewuste Sullivan invulling onbewuste 

De ‘onbewuste geest’ als blikken bus waarin 

gevoelens, gedachten, driften en complexen 

zitten opgesloten en die alleen maar kan 

opengemaakt worden met de sleutel van de 

psychoanalyse 

 

Eb en vloed. Soms is de mens zich bewust 

van interpersoonlijke ervaringen en soms 

niet… 

 

 

 

 
4 Men weet natuurlijk niet of de ideeën die Sullivan heeft ontwikkeld, zijn axioma’s, 

tot stand zijn gekomen door observatie of..? 
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Onbewuste is onafhankelijk van de 

interpersoonlijke wereld. De geest of psychè 

is een biologisch ding, dat deel uitmaakt van 

het centrale zenuwstelsel en een eigen 

wetmatigheid kent.  

 

 

 

Onbewuste kent dingkarakter  

Bewustzijn en onbewustzijn zijn steeds 

gecontextualiseerd, interpersoonlijk van 

aard. Los van specifieke voorbije of bestaande 

interpersoonlijke gebeurtenissen en 

emotionele processen hebben bewustzijn en 

onbewustzijn geen betekenis 

 

 

Minder dingkarakter. 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 

 

1.2.7.5 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.  

➢ Voorbeeld: klinische praktijk: patiënten die zich aanmelden bij de klinische 

praktijk en die zich slecht voelen hebben vaak enkel oog voor zaken die fout 

lopen, niet langer voor dingen of personen waar men steun aan heeft. Dingen 

die goed lopen verschuiven naar de achtergrond. 

➢ Hoewel (on)bewustzijn enkel in het ‘nu’ bestaat, beïnvloedt het sterk iemands 

inzicht in het verleden, en diens visie op de toekomst. ‘Wat loopt er goed, wat 

loopt er fout? Wat zou u zelf veranderen? De mens verhoudt zich tov heden en 

verleden 

➢ 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. Als men teveel in angst ‘vastzitten’ dan is 

een therapeut nodig om patiënten te bevrijden.  

1.2.7.6 Participant observation 

➢ Def: het proces waar wie werkzaam is op het gebied van de geestelijke 

gezondheidszorg in is gewikkeld IN de observatie met verstand van zaken van 

een of meer interpersoonlijke relaties waarin hijzelf actief participeert 

➢ De therapeut is gewikkeld in een interpersoonlijke relatie waarbij de therapeut 

nauwlettend observeert wat er zich afspeelt tussen hemzelf en de patiënt én 

tegelijkertijd beïnvloedt hij de relatie door de manier waarop hij erin 

participeert. Wat men doet als therapeut, hoe men zich opstelt, heeft een 

invloed. Volgens Sullivan moet een therapeut steeds tussenkomen op een 

manier die de patiënt vooruithelpt. Het is heel belangrijk dat mensen met een 

‘goed gevoel’ de praktijk verlaten. Als therapeut is het niet louter een rol van 

observator welke je aanneemt, je participeert/beïnvloedt eveneens.  
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Voorbeeld: een patiënt die zich aanmeldt met depressie en die na een gesprek 

van 2 uur nog meer depressief is = foute boel       

Ander voorbeeld: therapeut die vraagt aan patiënt ‘hoe gaat het met Spaanse 

les?’ waardoor de patiënt zich even beter voelt.  

➢ Therapeut= geïnvolveerdheid d.w.z. 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.  Als therapeut 

moet men aandacht hebben voor de manier waarop men patiënten ontvangt, 

men moet zich vriendelijk en welwillend opstellen. Wat is de eerste zin die de 

psychiater uitspreekt? Welke toon slaat hij aan? Vriendelijk, belangstellend? 

Is hij er zelf met zijn aandacht bij, of is hij afwezig? Is hij koel en gereserveerd, 

of warm en nabij? Verder spelen situationele omstandigheden mee, maar ook 

gebaren, gelaatsuitdrukking, allerlei non-verbale uitingen. Dit 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!). Informatie komt vanuit 

gespreksvoering met patiënten. Informatie moet men, als clinicus, verkrijgen 

vanuit normale gesprekken met patiënten.   

➢ Rol van therapeut? 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 bij uitstek is de relatie met de patiënt. De relatie 

tussen client en therapeut staat centraal.(Dit is niet het geval bij 

systeemtherapeuten die we later zullen bespreken!)5 

➢ De invloed is wederzijds: ook de patiënt beïnvloedt de manier waarop de 

therapeut voelt, denkt en zich gedraagt( bidirectionaliteit!). De patiënt 

verandert ook de therapeut.  

➢ Door die relatie ervaart de therapeut gevoelens, en die leren iets over de cliënt.  

Voorbeeld:  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’= wat therapeut niet direct 

waarneemt). Stel een patiënt vertelt hoe ze uitgesloten wordt in dagdagelijks 

leven. Hoe zou deze persoon in interpersoonlijke relatie overkomen? Hoe komt 

 
5 Sullivan wil tot waarheid komen maar beseft dat de waarheid steeds vertekend is omdat men als therapeut 
geinvolveerd is, maar in tegenstelling tot Watzlawick en collega’s zal Sullivan geen buitenstaandersperspectief 
hanteren en zich blijven engageren in functie van de relatie met de patient. Sullivan zal trachten door zelf te 
participeren , zich te engageren , van binnenuit tot waarheid te komen, door met patient te spreken en een 
relatie aan te gaan. → Watzlawick buitenstaandersperspectief: patient zijn spreken is onbetrouwbaar en dus 
onnuttig 
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persoon over bij mij, als therapeut. Het ginds is wat de therapeut niet ziet. 

Bijvoorbeeld meisje met autisme die zegt moeite te hebben met contact. ‘Hoe 

komt dit?’ en dit trachten te begrijpen. Sensitiviteit(hoe komt iemand bij mij 

over?) als therapeut is noodzakelijk, gevoel van therapeut. Niet enkel 

observeren, maar ook stilstaan bij eigen ervaringen in contact met patiënt.  

➢ 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 psychotherapeut 

➢ Participant Observation definieert of maakt de wezenlijke kern uit van de 

psychotherapie volgens HS Sullivan.  

➢ Sullivan worstelt met spanningsveld tussen objectieve en subjectieve.  Hij 

worstelt met de distinctie tussen subjectief en objectief. Hij maakt van het 

‘tekort’ (subjectiviteit, betrokkenheid) een ‘voordeel’: informatie moet vanuit 

gewone menselijke interpersoonlijke betrokkenheid verkregen worden.  

1.2.7.7 Parataxische vertekeningen 

➢ Heel centraal concept binnen benadering van Sullivan. Het concept doet 

denken aan het idee van overdracht vanuit de psychoanalyse. 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 

consensual validation  

➢ De client vervangt de therapeut door iemand anders. Sullivan legt nadruk op 

communicatie. Misschien wil client iets begrijpen, iets communiceren waar 

therapeut gevoelig moet mee omgaan, sensitief voor zijn, aandachtig voor zijn. 

Voorbeeld: meisje die in therapeut haar overleden vader ziet.  

1.2.7.8 Consensual validation 

➢ Def: 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 therapie is. 

➢ Hij gebruikt het concept om antwoorden te formuleren op drie fundamentele 

vragen voor de clinicus als: (drie fundamentele vragen voor elke clinicus 

ongeacht welk model/theorie) 

• 1. Wat is geestelijke gezondheid? 

• 2. Wat is psychopathologie? 
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• 3. Hoe zet je stappen van psychopathologie naar geestelijke gezondheid 

(methodische vraagstukken)? 

➢ Het begrip is nauw verbonden met begrippen angst (anxiety) en parataxische 

vertekening. CV is het proces waarmee parataxische vertekeningen worden 

gecontroleerd.  

Voorbeeld: jong kind en hond. 

➢ CV is 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.  

Voorbeeld: Een tweejarige bereikt met zijn gezinsleden consensus over het feit 

dat het harige kwispelstaartende ‘ding’ in huis ‘hond’ genoemd wordt. Iedereen 

deelt in deze consensus en verdere ervaringen bevestigen deze consensus.  

➢ CV kan pas ervaren worden vanaf de leeftijd van 12 maanden. 

Voorbeeld: 

Stel een kind van drie jaar speelt in de tuin. 5 jarig buurjongetje komt in de tuin en neemt 

de bal af. De 3-jarige loopt naar mama.  

Als de moeder het kind au sérieux neemt en troost dan ontstaat er consensual validation 

dat er iets vervelends gebeurd is. Het kind hoort later moeder tegen vader zeggen wat 

er gebeurd is en de CV breidt uit. Later zullen we dit erkenning noemen/confirmatie. Iets 

wat je meemaakt, bestaat in de ogen van de ander. 

Als ze het kind NIET au sérieux neemt, dan kan het emotionele spanning 

ervaren/anxiety. ’Het was misschien je eigen schuld!’, ‘Wat heb jij gedaan?’, ‘Waarom 

kan jij nooit je speelgoed delen met anderen?’ Dit heeft een impact op de kijk op zichzelf 

en op anderen, en op de verhouding met anderen. Als herhaaldelijk geen bevestigde 

overeenstemming ontstaat dan kan een parataxische vertekening ontstaan. Er ontstaat 

vervreemding tussen hemzelf en zijn moeder en dit gevoel blijft hangen. Het risico is dat 

men dit gevoel transfereert naar latere relaties.  

  Dit kan een uitzonderlijke gebeurtenis zijn, of de relatie met zijn moeder kan gekenmerkt 

zijn door dergelijke gebeurtenissen.  

  In het tweede geval kan een ongezond interpersoonlijk patroon, met veel angst, deel 

worden van zijn leven.  

  Gezond: als iemand zich door ervaringen van CV meer en meer thuis gaat voelen in zijn 

interpersoonlijke relaties met mensen dan heeft hij meer contacten, relaties, die meer 

kansen bieden op gezonde CV waardoor de betrokkene zich nog meer comfortabel voelt 

bij mensen enzovoort.  

  Ongezond (vicieus): aanvankelijke interpersoonlijke relaties brengen hevige angst 

teweeg waardoor de persoon afgesloten geraakt van potentieel corrigerende ervaringen; 

omdat hij zich niet openstelt voor nieuwe mensen blijft hij opgesloten in de 

oorspronkelijke kring van angst, parataxische vertekening en intermenselijk isolement.  

Iemand heeft zodaning veel angst, waardoor vertekeningen alleen maar sterker wordt 
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waardoor mogelijks psychopathologie ontstaat. Vaak vloeit CV 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. (cf. belang 

van ‘naam geven’ in de narratieve therapie van Michael White!) 

➢ Sullivan beklemtoont het belang van de ruimere sociale context: breder dan 

het interpersoonlijke. Bepaalde omgevingen zullen grotere kans bieden op CV 

dan andere. Validation is ook iets sociaal, maatschappelijk niet enkel iets 

individueel. Het is meer dan enkel het interpersoonlijke(bijvoorbeeld racisme). 

Als clinicus dienen we eveneens maatschappelijke verandering teweegbrengen. 

Enkel therapie bieden is niet voldoende. 

➢ De therapeut gaat zelf ook erkennend proberen zijn en aan CV doen.  

➢ CV is een fenomeen dat zich in het alledaagse leven voordoet, én welke 

psychotherapeuten expliciet kunnen inzetten als methode. ‘Systematische, 

weloverwogen CV is een van de belangrijkste technieken in Sullivans 

psychotherapeutisch systeem.’ 

1.2.7.9 Het principe van de wederzijdse emoties 

➢ Def: 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+ vormt iedere persoon zich verwachtingen over 

bevrediging of afwijzingen in verband met zijn behoeften in de toekomst 

➢ Iedereen heeft nood aan erkenning, consensual validation 

Voorbeeld:  werkloze man die niet luistert naar vrouw die even wil ventileren 

over werkproblemen. In deze situatie kan mogelijks conflict of ruzie ontstaan.  

➢ 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 CV 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. 

1.2.7.10 Integratie 

➢ Stel: een vrouw komt thuis van haar werk, waar ze kritiek kreeg vanwege haar 

leidinggevende. Ze heeft behoefte aan een luisterend oor consensual validation. 

Of een man die tijdelijk werkloos is heeft vooral behoefte aan vrolijkheid en 

leuk gezelschap na een lange dag alleen thuis.  

➢ Ook in de therapeutische relatie is sprake van integratie.  

➢ Gezond interactiepatroon: partner reageert met bemoediging, geruststelling, 

aandacht. Vrouw haar toekomstverwachting is ok. Ze krijgt het idee dat haar 

partner in staat is om aan te voelen wanneer ze steun nodig heeft, en dat stelt 

haar gerust voor de toekomst. In Sullivans terminologie: ze zijn goed 

‘geïntegreerd’.  

➢ Ongezond interactiepatroon: partner reageert ontstemd. Wordt boos. Zegt dat 

ze steeds zeurt. Dat ze misschien ander werk moet zoeken dan. Ze eindigen 

met ruzie/conflict. Sullivans woorden is het koppel slecht ‘geïntegreerd’.  
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1.2.7.11 Integrerende krachten 

Vanaf zuigeling tot latere leeftijd zijn er een aantal krachten die spelen:  

➢ De behoefte van de zuigeling aan contact met andere mensen om aan 

biologische noden te voldoen (voedsel, warmte, …) zorgt voor de eerste 

interpersoonlijke relatie van het kind. Niet enkel biologische behoeften.  

➢ De behoefte van de zuigeling aan tederheid, die tederheid in de moeder 

oproept, of wie ook haar plaats inneemt 

➢ De 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 vaardigheden (technieken van het sociale leven). Het 

kind ontwikkelt interpersoonlijke ervaringen.  

➢ De behoefte aan relaties met kinderen van dezelfde leeftijdsgroep buiten het 

gezin – verwerven interpersoonlijke vaardigheden en compenseren van 

eventuele persoonlijkheidsstoornissen via CV 

➢ De behoefte om door andere kinderen en volwassenen buiten het gezin 

geaccepteerd te worden als een geacht en gewaardeerde persoon binnen de 

groetere sociale groepen waar hij deel van uitmaakt  

➢ 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. 

➢ In de adolescentie = de laatste integrerende kracht: lust, die een individu 

aanzet tot een intieme (seksuele) relatie met iemand van het andere* geslacht  

➢ Deze integrerende krachten zijn nodig om goede persoonlijkheid te 

ontwikkelen maar indien dit niet geval is, kan dit later nog aangepast worden. 

Sullivan zijn theorie wordt gekenmerkt door bepaald positivisme.   

1.2.7.12. Dynamieken 

➢ Kritiek op Freudiaanse psychoanalyse: gebaseerd op mechanistische ideeën 

ontleend aan de natuurlijke wereld (Newton). 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. Botsende krachten. 

Voorbeeld:  Een kracht van het Uber-ich die naar beneden tegen het Ich slaat 

veroorzaakt schuldgevoelens en een inval van het Es in het Ich veroorzaakt 

angst.  

➢ Sullivan wil een meer dynamisch concept of theorie. Dynamieken als 

alternatief concept. Dynamieken bestaan uit energie-transformaties. (= 

moeilijker te bevatten omdat energie niet grijpbaar is in tegenstelling tot 

mechanische objecten)  
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A dynamism is a relatively enduring pattern of energy transformations which 

characterizes the interpersonal relationships and emotional functioning of a 

person.  

➢ De bron van energie van een dynamiek ligt in de fysieke processen (behoeften) 

van het 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.  

➢ Voorbeeld uit de babytijd: biochemische processen in een zes maanden oude 

baby doen dit kind zich hongerig voelen. Kind gaat huilen. Dit huilen activeert 

moeder. Moeder geeft de baby de fles, pakt het kind uit bedje,… 

➢ Suikerspiegel gaat omlaag, maag trekt samen, … Deze processen zijn de bron 

van de energie van de dynamiek. 

➢ De energie brengt een toestand teweeg van lichamelijk en emotioneel 

onbehagen. 

➢ Het kind wordt onrustig en gaat huilen. 

➢ Dit activeert moeder. 

➢ = zo veroorzaakt de energiestroom intermenselijk contact tussen moeder en 

baby 

➢ Ze neemt hem op en geeft de fles of de borst en voedt hem. 

➢ Terwijl ze dit doet knuffelt ze hem, zegt ze lieve woorden: wat ze doet, doet hem 

ontspannen en tevreden reageren.  

➢ = een dynamiek van de biologische bron van het gebeuren tot een 

intermenselijke gebeurtenis. Een biologische bron zorgt voor een 

interpersoonlijke dynamiek. 

➢ Wordt ingewikkelder in de adolescentie als ook seksualiteit een rol speelt. 

1.2.7.13 Seksualiteit, lust en intimiteit 

➢ Sullivan (contra Freud): seksualiteit speelt geen rol van betekenis voor de 

adolescentie. Heel andere opvatting dan Freud. Hij distantieert zich van 

Freudiaanse ideeën.  

➢ 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.  

➢ 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 dingen. 

➢ 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.   
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 1.2.7.14 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) 

➢ De overeenkomsten tussen mensen zijn groter dan de verschillen. Ook al 

hebben mensen een verschillende culturele achtergrond.  

➢ 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. Voorbeeld Jim Van Os ook psychotische 

ervaringen situeren zich op een spectrum. Maar de ene is hier meer gevoelig 

voor dan anderen. Er is geen radicale breuk tussen pathologie en gezondheid.  

We lopen allemaal het risico op pathologie.  

1.3. Implicaties voor een psychotherapeutische praktijk:  hoe moet psychotherapie eruit 

zien?  

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

➢ Setting: patiënt en therapeut moeten mekaar kunnen zien. 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, …Niet recht tegenover mekaar 

zitten.  

➢ 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 … 

enzovoort.  Zeer goed luisteren is heel belangrijk voor Sullivan. Niet enkel 

inhoudelijk luisteren maar ook observeren. Aandacht voor communicatieve 

aspecten naast het visuele.  

➢ Start van de therapie: therapeut neemt door wat hij weet van de patiënt, 

therapeut probeert de patiënt niet te bruuskeren (bijv. ‘ik merk dat u suïcidaal 

bent’); belang van de patiënt op zijn gemak stellen; Patient laten weten wat je 

wet. Probeer client op je gemak te stellen. Voorzichtig met mensen omgaan.  

➢ 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: participerende observator. Iemand die 

opgeleid is om te observeren maar tegelijkertijd in relatie treedt met de client.  

➢ 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 eigen persoonlijke hulpbronnen het middel om het emotionele 

probleem van de patiënt op te lossen.  De relatie als instrument.  

➢ Psychotherapie is moeilijk, veeleisend werk. Psychotherapie is niet iets wat 

leuk is, lastige job. Het is nooit leuk om te werken met mensen die in miserie 

zitten. Waarom is dit zo? De therapeut moet waarnemen en tezelfdertijd tot op 

zekere hoogte emotioneel betrokken durven zijn. Je mag niet zien als gewone 

relatie. De voldoening volgt uit het kunnen bieden van hoop.  

➢ De therapeut mag geen verwachtingen hebben t.a.v. de patiënt zoals in 

‘normale’ relaties. Emotionele voldoening mag enkel volgen uit het gevoel als 

professional zijn of haar best te hebben gedaan.  
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➢ De therapeut moet een hoge mate van respect hebben voor de patiënt = heeft 

aandacht voor alles wat de patiënt verbaal en non- verbaal communiceert(= 

buitenkant); de therapeut houdt voeling met de beleving van de patiënt (angst, 

verslagenheid, opluchting, gekweld zijn , enzovoort) (= binnenkant) 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: 

• 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.) 

•  Aandacht voor interpersoonlijke crisissen. 

•  Relatie therapeut-patiënt  

• In langdurige therapie zal de patiënt de therapeut vaak behandelen alsof 

hij iemand is uit diens verleden = parataxische vertekening. Vaak kampt de 

client met een verlangen om bepaald onderwerp aan te kaarten 

Voorbeeld: jonge vrouw die therapeut ziet als vader.  

• De therapeut reageert (idealiter!) niet emotioneel op deze vertekening. Dit 

is belangrijk materiaal voor het therapeutisch proces. 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.  

• Psychotherapeutische genezing heeft te maken met volgende 

uitgangspunten: 

-Emotionele problemen ↔ beperking in gebruik van haar/zijn 

mogelijkheden 

- Wegnemen parataxische vertekeningen is een hoofddoel in de therapie. 

-Geleidelijk aan ongezonde veiligheidsactiviteiten vallen. 

-Geplande, systematische consensual validation is een centraal aspect 

van het psychotherapeutisch proces. Je moet mensen aux serieux 

nemen, aansluiten, volgen in hun verhaal.  

-Iemand is zich van zijn ervaring bewust, of begrijpt deze, 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. Het helpt mensen indien ze dingen onder 
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woorden kunnen brengen. Als therapeut moet je clienten ondersteunen 

in het onder woorden brengen.  

- Bijdragen aan iemand zijn emotionele gezondheid zodat hij zich van 

zijn interpersoonlijke relaties bewust wordt. 

1.4. De gevaren van psychotherapie 

In welke zin kan psychotherapie gevaarlijk zijn?6 

➢ 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 (meer geïnteresseerd) als er ‘materiaal’ verschijnt 

dat volgens hem van belang is, dan als er materiaal verschijnt dat volgens hem 

niet van belang is (doet er het zwijgen toe). Patiënten leren wat de therapeut 

belangrijk vindt en gaan onbewust selecteren wat ze zeggen. [Belangrijk om te 

kunnen denken/zeggen: ik heb mij vergist!]. Als patiënt iets zegt wat past in 

kraam, dan leidt dit tot tevredenheid bij therapeut. Vandaar belang van 

intervisie, om blinde vlekken bloot te leggen als therapeut. Belang is uiterste 

best doen om mensen te helpen.  

➢ 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. Cliënten stuk dragen, ook spreken over datgene wat goed gaat 

binnen therapeutische context.  

➢ 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 CV is waardoor angst en parataxische vertekeningen ontstaan.  Ook 

maatschappelijk moet er iets veranderen. Een beter beleid is nodig. Ook de 

politiek moet in gang schieten.  

1.5. Afsluitende opmerkingen 

➢ 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. ‘Hoe 

maak je contact met patiënten?’ 

➢ In de jaren 20 maakte Sullivan foto’s tijdens sessies om zicht te krijgen op de 

non- verbale aspecten van de communicatie, en op lichamelijke reacties. Later 

maakte hij gebruik van geluidsopnames 

➢ Hij was een scientist-practitioner!  

 
6 Sullivan als voorloper van Cecchin(reverence) 
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➢ 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. (Wat nu het geval lijkt 

te zijn: gevaar van psychologisering!. Niet louter individuele problemen, maar 

ook benaderd worden vanuit ruimere, maatschappelijke context.  

Hoofdstuk 2: Communicatie 

Wat het concept communicatie betreft zullen we verschillende visies bespreken: 

➢ Communicatieperspectief  1: De Palo Alto groep (Mental Research Institute) 

➢ Communicatieperspectief 2: de vertaling van een mededelingsopvatting naar 

een invloedsopvatting van communicatie (o.i.v. de ‘hermeneutic turn’) 

➢ Communicatieperspectief  3: CMM (idee recursiviteit) 

 

2.1 Communicatieperspectief 1 : De Palo Alto Groep (MRI) 

➢ Deel 1. The Pragmatics of Human Communication (1967) – Paul Watzlawick, 

Janet Beavin Bavelas en Don D. Jackson( Palo Alto Group)- 

Communicatieperspectief 1 

2.1.1 Inleiding 

➢ Harry Stack Sullivan kende reeds een opvatting omtrent communicatie. Hij 

hechtte al heel veel belang aan (non-verbale) communicatie. Naast Sullivan was 

er een groep onderzoekers genaamd Mental Research Institute welke zich ook 

over het concept boog. Deze groep onderzoekers bestond uit Don D Jackson, Paul 

Watzalwick en Janet Bavelas. 

➢ 7 Deze groep stelde dat communicatie de basis vormt voor het interpersoonlijk 

model d.w.z. deze groep onderzoekers  ervan overtuigd dat communicatie de basis 

vormde voor het interpersoonlijk model en menselijk gedrag. Ze hebben een 

opvatting over communicatie waar het altijd gaat om interpersoonlijke 

communicatie, gedrag tussen mensen.  

  [T]he impossibility of not communicating makes all two-or-more-person situations 

interpersonal, communicative ones (…) 

➢ Samengevat, hun communicatieopvatting maakt van alle situaties waarin 

meerderen aanwezig zijn een interpersoonlijke situatie. Mensen kunnen niet niet 

communiceren 

➢ 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 

net omdat men niet niet kan communiceren worden alle situaties met meerdere 

personen interpersoonlijke situaties.  

➢ Hun ‘model’ beschrijft/verklaart:  

 
7 Examen: Bateson.  
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  → psychische gezondheid (= de communicatie verloopt succesvol, geslaagd). 

Op moment dat communicatie goed verloopt dan is er gezondheid, op moment 

dat communicatie moeizaam verloopt ontstaat pathologie.  

  → psychopathologie (= er zijn stoornissen in de menselijke communicatie). Er 

loopt iets fout in menselijke communicatie en als gevolg daarvan ontwikkelen 

mensen psychopathologie. 

  → psychotherapie (= op basis van analyses van wat communicatief mis loopt)/ 

Therapeut is iemand die communicatieregels kent 

➢ Ook niet onbelangrijk om te vermelden is dat hun model een louter 

communicatie-theoretisch perspectief hanteert. Langs de ene kant heeft men 

enkel oog voor communicatie, langs de andere kant kennen ze een verklarend 

karakter toe aan deze communicatie. Communicatie als oorzakelijke factor voor 

psychopathologie. 

➢ Deze groep is bekend geworden omdat ze enkele axioma’s m.b.t. menselijke 

communicatie formuleerden.8 

Aandachtspunten bij de lectuur= POTENTIELE EXAMENVRAGEN        

➢ Wat bedoelen ze nu precies met pragmatisch? Het boek heet ‘The pragmatic…’? 

Er bestaan immers verschillende opvattingen over de term pragmatisch.  

➢ Waarom hechten deze auteurs zoveel belang aan hun observerende 

buitenstaanderspositie?  

➢ Lukt het deze onderzoekers/auteurs om hun observerende 

buitenstaanderpositie aan te houden?  

➢ Watzlawick et al. (1967) maken een beweging van binnen (de ‘subjectieve’ 

verklaringen van de deelnemers aan de communicatie) naar buiten (de ‘objectieve’ 

waarnemingen van een observator). Ze proberen te voldoen aan een bepaald 

wetenschappelijk ideaal. 9 Sterk buitenstaandersperspectief 

➢ Voorbeeld: iemand de vraag stellen ‘waarom ben je boos’ leidt tot foute informatie. 

We dienen enkel te observeren.  

2.2. Onderscheid tussen dagelijkse en wetenschappelijke taal(Van Peursen) 

➢ Een eerste verschil is te vinden in het evaluatieve karakter van de dagelijkse 

taal. Eigenlijk is de gewone taal onderdeel van het dagelijkse handelen van de 

mens; een uitdrukking als “Daar staat een stoel” wil meestal geen beschrijving 

geven van een stand van zaken, maar is eerder een uitnodiging om te gaan 

zitten. Daarachter liggen weer waardeoordelen. In de dagelijkse taal, 

beschrijving, handeling en waardering nauw samen, omdat standen van zaken 

beoordeeld worden in hun betekenis die zij ten opzichte van personen, en 

binnen een specifieke situatie en cultuur, bezitten.  

 
8 We zullen deze axioma’s één per één overlopen op kritische wijze 
9 Dit idee zagen we reeds optreden bij Sullivan. Sullivan maakte reeds die beweging van de binnen naar buiten.   
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➢ In tegenstelling tot dagelijkse taal tracht wetenschappelijke taal zoveel 

mogelijk waardenvrij te zijn. Het is gericht op een kanaliseren en inperken van 

deze taal.  

2.3. Inhoud van het boek 

(lezen)  

  Chapter 1: referentiekader – introduceert noties als functie, informatie en 

feedback en redundantie en postuleert het bestaan van een tot nog toe niet 

geformaliseerde code, een calculus van de menselijke communicatie; in 

succesvolle communicatie worden de regels gevolgd; in verstoorde 

communicatie worden de regels verbroken 

  Chapter 2: definieert enkele van de axioma’s van deze hypothetische calculus 

  Chapter 3: onderzoekt de pathologieën die verbonden zijn met deze axioma’s 

  Chapter 4: breidt deze communicatietheorie uit naar een meer overstijgend 

structureel niveau gebaseerd op een model dat relaties opvat als systemen; 

uitwerken en toepassen van een algemene systementheorie 

  Chapter 5: toepassing van hoofdstuk 4 op de theatertekst Who is afraid of 

Virginia Woolf? (Edward Albee) 

  Chapter 6: de effecten op gedrag van paradoxen (pragmatische paradoxen, 

dubbele binding)  

  Chapter 7: de therapeutische effecten van paradoxen 

  Epiloog: de communicatie van de mens met de werkelijkheid  

2.3.1. Concept context  

➢ De term context is heel moeilijk te omschrijven. Toch wagen we een poging aan 

de hand van een aantal voorbeelden (vossenbestand/konijnenbestand,  ‘mama 

taxis’ – Konrad Lorenz)  

[A] phenomenon remains unexplainable as long as the range of observation is not 

wide enough to include the context in which the phenomenon occurs.  

Vertaling citaat: me kan iets NIET begrijpen zolang men geen rekening 

houdt met context.  Op moment dat men NIET uitgaat van een bredere 

context, dan werkt men eerder individualiserend. ‘Die man is gek, die 

man is alcoholverslaafd’. Met andere woorden men kan een fenomeen( 

bijvoorbeeld pyschopathologie) niet begrijpen zonder ruimere context.  

➢ Voorbeeld: kind meldt zich aan met gedragsproblemen.  

➢ Als men de relatie van het fenomeen met de bredere matrix/context niet overziet 

dan wordt men geconfronteerd met mysterieuze zaken, of gaat men aan het 

onderzoeksobject eigenschappen toekennen welke het niet heeft. = smalle 

contextualisatie. Denk opnieuw aan voorbeeld van die man is gek, die man heeft 

een probleem in zijn hoofd, shizofrene moeder waardoor moeder-kind relatie 

verstoort raakt. 
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➢ Wanneer men geen rekening houdt met bredere context, dan neigt men eerder 

in de richting van wat men noemt een monadische visie . Vanuit een monadische 

visie wordt een patiënt in isolatie bestudeerd, los van context. Iemand vertoont 

verstoord gedrag. Het wordt een inferentie studie waarbij men zaken afleidt op 

basis van wat men vaststelt bij de patiënt.   

2.3.2. Naar een relationele, systemische benadering van gestoord gedrag

 

➢ De monadische visie staat haaks op een meer systemische benadering, waarbij 

de focus ligt op relaties tussen mensen welke een impact kennen op gedrag. 

Vanuit een systemische benadering ligt de focus op context, op zichtbare gedrag 

tussen mensen, wat zich afspeelt tussen mensen. Welke impact heeft iemand zijn 

gedrag, tot welke reactie leidt dit, binnen welke context speelt het gedrag zich af?  

   

➢ Voordeel: meer epistemische, op observatie gebaseerde kennis. Communicatie is 

zichtbaar, want communicatie= gedrag = observeerbaar/bestudeerbaar. Je kan 

zien wat er gebeurt, je hoeft het niet af te leiden uit wat je ziet. 10 

➢ Nadeel: Psyche is niet rechtstreeks observeerbaar en het subjectieve is  geen 

kennisbron. We moeten dus niet te vragen aan patiënten hoe ze zich voelen, hoe 

ze de wereld en zichzelf ervaren want dit leidt enkele tot foutieve kennis.  

 
10 Gelijkenis met Sullivan.  
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2.3.3. Drie deelaspecten van menselijke communicatie 

11 

Als we het hebben over menselijke communicatie dan kunnen we drie aspecten 

onderscheiden zijnde: 

➢ Pragmatiek. Binnen pragmatisch perspectief is gedrag gelijk aan 

communicatie. Communicatie beinvloedt gedrag. Beide zijn synoniemen voor 

mekaar. Alle gedrag is communicatie en alle communicatie beïnvloedt gedrag. 

Kortom, bepaalt het gedrag van de ene persoon, het gedrag van de ander. 

Eveneens wordt gedrag niet beperkt tot wat iemand zegt en wat iemand doet. 

Minder focus op zender-boodschap en ontvanger- boodschap aspect maar 

eerder focus zender-ontvanger invulling van communicatie. 

Mededelingsopvatting van communicatie: communicatie wil zeggen dat een 

boodschap vanuit een zender wordt doorgestuurd naar een ontvanger. 

Communicatie of gedrag wordt zeer ruim opgevat, ook communicatieve 

aanwijzingen in de onpersoonlijke context beïnvloedt gedrag. 

[F]rom the perspective of pragmatics, all behavior, not only speech, is 

communication, and all communication—even the communicational clues in an 

impersonal context—affects behavior.  

➢ Semantiek; betekenis van woorden. Wat betekent een woord?  

➢ Syntaxis: doorgeven van informatie, ruis, hoeveel informatie kan iemand 

doorgeven 

Bovendien is er steeds sprake bidirectionaliteit in de context van communicatie. 

[W]e are not only concerned (…) with the effect of a piece of communication on 

the receiver but (…) also with the effect the receiver’s reaction has upon the 

sender. Thus we would prefer to focus less on the sender-sign or receiver-sign 

relations and more on the sender-receiver relation, as mediated by 

communication.  

Deze groep gaat uit van een zender-ontvanger opvatting van communicatie. Er 

bestaan verschillende opvattingen over communicatie. We hebben het hier over 

 
11 Hier vinden we een antwoord op de potentiële examenvraag; wat betekent pragmatics? 



33 
 

klassieke zender-ontvanger structuur.12  Close reading/listening als therapeut d.w.z. 

aandacht hebben voor specifieke woorden die patiënt gebruikt, hoe iemand woorden 

uitspreekt 

➢ Focus op waarneembaar gedrag en niet op betekenis.  

➢ Kritiek op (wat ze) de traditionele psychologie (noemen)/monadische visie 

➢ Meer verwant met wiskunde dan met de traditionele psychologie 

➢ Epistemische bron  van kennis is wat observeerbaar is; De prijs die ze 

daarvoor betalen is dat ze het binnenstaandersperspectief opgeven als bron 

van kennis. Het is de buitenstaander, de observator die ware kennis 

verwerft; de binnenstaanders creëren mythes, hebben verklaringen die fout 

zijn. Er is alleen maar kennis van buitenaf. Binnenstaanders gaan zaken 

verzinnen, vanuit bepaalde belangen spreken, verhalen vertellen die 

onwaar zijn,… 

2.3.4 The Notion of Function and Relationship 

(Lezen) 

In dit deel legt uit men waarom men ervan uitgaat dat er verwantschap is met de 

klassieke wiskunde, eerder dan met de traditionele psychologie. Ook in de moderne 

wiskunde werkt men namelijk met variabelen en zal men de relaties of verhoudingen 

tussen variabelen trachten weer te geven. Het idee omtrent relaties binnen de 

psychologie leunt sterkt aan bij het idee van relaties vanuit de wiskunde.  

2.3.5 Information en feedback 

= cruciale concepten ! 

➢ Paradigmashift van energie naar informatie. 

  Psychoanalysis – behavior is primarily the outcome of a hypothesized interplay of 

intrapsychic forces considered to follow closely the laws of conservation and 

transformation of energy in physics (…)  

  On the whole, the interdependence between the individual and his environment 

remained a neglected field of psychoanalytic pursuit, and it is precisely here that the 

concept of information exchange, i.e. of communication, becomes indispensable.  

➢ Mensen zijn voortdurend in communicatie met anderen waardoor binnen de 

psychologie de focus dient te liggen op het bestuderen van deze communicatie.  

2.3.5.1 Van energie naar informatie 

➢ Er is bij levende wezens niet alleen sprake van uitwisseling van energie, maar ook 

van informatie.  

➢ Voorbeeld: Bateson : steen trappen vs hond trappen.  

 
12 Voor deze groep is communicatie gelijk aan het uitwisselen van boodschappen. Ze zitten in de opvatting dat 
communicatie gelijk is aan het uitzenden van boodschappen via een bepaald kanaal. Latere onderzoekers 
zullen hiervan afstappen en communicatie eerder opvatten als invloed. 
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  There is a crucial difference between the psychodynamic (psychoanalytic) model on the 

one hand and any conceptualization of organism-environment interaction on the other, 

and this difference may become clearer in the light of the following analogy: 

  If the foot of a walking man hits a pebble, energy is transferred from the foot to the stone; 

the latter will be displaced and will eventually come to rest again in a position which is 

fully determined by such factors as the amount of energy transferred, the shape and 

weight of the pebble, and the nature of the surface on which it rolls.  

  If, on the other hand, the man kicks a dog instead of the pebble, the dog may jump up 

and bite him. In this case the relation between the kick and the bite is of a very different 

order. It is obvious that the dog takes the energy for his reaction from his own 

metabolism and not from the kick.  

  What is transferred, therefore, is no longer energy, but rather information.  

  In other words, the kick is a piece of behaviour that communicates something to the dog, 

and to this communication the dog reacts with another piece of communication-behavior. 
13 

➢ In menselijke systemen wordt informatie uitgewisseld, in fysieke systemen is er 

sprake van uitwisseling van energie. Met andere woorden zal de hond de schop 

interpreteren als een boodschap.  

2.3.5.2  Van determinisme/teleologie naar cybernetica 

   

  Teleologie stelt dat een eindtoestand D wordt veroorzaakt door A 

   

  Determinisme: of linear causaal denken daarbij wordt vanuit gegaan dat A B 

veroorzaakt, B veroorzaakt C, C veroorzaakt D 

 
13 Zie later: zelfde voorbeeld na de ‘hermeneutic turn’ 



35 
 

  Cybernetica voegt beide samen(determinisme+teleologie)→ circulaire 

causaliteit. 

   

  Het woord cybernetica is afgeleid van het Oud Grieks, kubernètes of stuurman.  

2.3.5.3 Metafoor van de stuurman 

   

   

  Het concept feedback kent hier zijn oorsprong.  
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2.3.5.4 Originele betekenis van feedback 

➢ Menselijke systemen kunnen opgevat worden als gereguleerd door feedbacklussen:  

  Our main point is that interpersonal systems—stranger groups, marital couples, 

families, psychotherapeutic, or even international relationships, etc.—may be 

viewed as feedback loops, since the behavior of each person affects and is 

affected by the behavior of each other person. 

➢ Waarbij men een onderscheid maakt tussen positieve feedback en negatieve 

feedback. Positieve feedback zorgt voor verandering, negatieve feedback zorgt 

ervoor dat het systeem in evenwicht blijft (= homeostase).  

  Input into such a system may be amplified into change or may be counteracted 

to maintain stability, depending on whether the feedback mechanisms are 

positive or negative.  

➢ Voorbeeld: hoe mensen reageren op alcoholverslaving. Therapeutische interventie 

zal negatieve feedback installeren waardoor er een verandering in de patiënt zijn 

gedrag plaatsvindt.  

2.3.6 Functionele hypothesen: het probleem heeft een functie 

➢ Het MRI ging ervan uit dat problemen een functie hebben. Men baseerde zich 

hiervoor op studies met gezinnen waarin één van de leden kampt met shizofrenie. 

Men stelde vast dat deze gezinnen gekenmerkt werden door homeostase. De 

shizofrenie van het kind zorgt ervoor dat er geen verandering plaatsvindt binnen 

het gezin. Pathologie als een stabilisator.  

2.3.7 Redundantie  

➢ Def: Redundare (Latijn) = overstromen, overvloedig aan de dag treden, 

overladen zijn, overvloedig aanwezig zijn. 

➢ 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. Daardoor ontstaan herhalingen of patronen of 

inperkingen van het aantal mogelijke gedragingen. Datgene wat in het verleden 

al keer gewerkt heeft, zal men onthouden en herhalen waardoor patronen van 

gedrag ontstaan en bijhorend ook enkel bepaalde gedragingen in een bepaalde 

situatie mogelijk zijn. Men moet niet keer op keer iets ‘nieuws’ bedenken.  
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➢ Idee van een systeem van Ashby klopt NIET! Menselijke en natuurlijke systemen 

werken niet zoals Ashby het voorschrijft! Foutief denken! 

 

Voorbeelden van redundantie:  

➢ in een gezin gaat iedereen op dezelfde plaats zitten aan tafel. = systeemregel; 

in een team is het steeds dezelfde collega die het hoogste woord voert; in een 

buurt zie je . Elk systeem heeft voor dit systeem kenmerkende, 

idiosyncratische patronen.  

➢ taal: grammaticaregels moeten niet steeds opnieuw uitgevonden worden in een 

taalgemeenschap 

➢  taal (bis): de betekenis van het woord tafel moet niet telkens opnieuw 

overeengekomen worden in een taalgemeenschap  
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➢ studenten zitten doorgaans min of meer op dezelfde plek in de aula 

Redundantie in taalkunde 

➢ Redundantie (patronen) is onderzocht in twee van de drie taalkundige domeinen: 

syntaxis/grammatica en semantiek. Redundantie (of het voorkomen van regels) is 

nog niet bestudeerd binnen het domein van de pragmatiek.  Hoe mensen met 

mekaar omgaan/communiceren? Er zijn geen vaststaande regels over hoe mensen 

met mekaar communiceren. Dit werd nog niet bestudeerd, vandaar dat deze 

onderzoekgroep zich hierover zal buigen.  

➢ De regels van de grammatica zijn vastgelegd in handboeken, de regels van de 

semantiek zijn vastgelegd in woordenboeken.  

➢ Kennis van deze patronen, van de regels helpt ons om op een correcte manier te 

spreken, om iemands zinnen af te maken (= voorspellingen te maken), maar ook 

om inconsistenties (= fouten) op te merken, zonder dat we ons er noodzakelijk 

bewust van zijn dat we over deze knowhow beschikken en deze kennis kunnen 

toepassen.  

2.3.8 Enkel een observator/buitenstaander kan patronen ontdekken/beschrijven 

➢ We communiceren zonder te weten wat de regels zijn van de communicatie of 

zonder te kunnen metacommuniceren. We zijn ons, als deelnemers aan de 

communicatie niet bewust van de regels van de communicatie = cf. spreken van 

onze moedertaal.  

➢ Daarom heeft het voor onderzoekers geen zin om ons, om deelnemers aan de 

communicatie te bevragen. Enkel een observerende buitenstaander is in staat om 

patronen helder en objectief te beschrijven. Met andere woorden de patient 

bevragen( de binnenstaander) heeft geen enkel nut. Enkel 

buitenstaandersperspectief is relevant. Anders gesteld het subject is geen bron van 

wetenschappelijke kennis voor deze onderzoekers. Daardoor staan ze lijnrecht 

tegenover Harry Stack Sullivan.  

2.3.9 Binnenstaander geen bron van kennis 

➢ Deelnemers aan de communicatie zijn niet betrouwbaar (zeker als ze 

psychopathologie vertonen), omdat ze iets anders kunnen zeggen dan ze bedoelen, 

maar vooral omdat ze regels volgen die buiten hun bewustzijn bestaan.  

➢ Hij/zij ziet patronen, en het is belangrijk dat hij/zij geen betekenissen gaat 

toekennen aan deze patronen.  

➢ Beeld dat gebruikt wordt is dat van een schaakspel. Bij een schaakspel is het vrij 

haalbaar om de regels als buitenstaander te achterhalen. (De vraag is natuurlijk 

of dat ook geldt voor dagelijkse menselijke communicatie? Deze vraag stelden de 

auteurs niet.) 

➢ = radicaal buitenstaandersperspectief 

2.3.10 Analogie met observeren van een schaakspel door een buitenstaander 

➢ Deze onderzoekers hebben op basis van hun kennis een aantal 

metacommunicatieve statement of axioma’s bedacht.   

➢ OPM. De regels zijn de axiomata, en dit is een normatief model: je kan de regels 

volgen, of je kan ervan afwijken. Zoals we zagen bevat dit de veronderstelling dat 

psychopathologie te maken heeft met het zich niet houden aan de regels van de 
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communicatie. Deze opvatting vergt een expert, die de regels kent, en die cliënten 

kan helpen om er zich (opnieuw) aan te houden. Patiënten lopen vast op vlak van 

communicatie, respecteren de regels niet waardoor deze pathologie ontwikkelen. 

Vandaar dat we als therapeut zullen inzetten op het opnieuw aanleren van deze 

communicatieregels, als soort expert van communicatie. 

2.3.11 The black box concept 

➢ Je moet niet in het hoofd van iemand kijken, gewoon kijken naar wat men doet is 

voldoende. Je hoeft dan geen beroep te doen intrapsychische hypothesen.  

2.3.12 Opmerkingen 

➢ De positionering van de onderzoeker is iets anders dan positionering als therapeut 

of behandelaar. De suggestie lijkt dat ook de therapeut dergelijke 

buitenstaanderspositie dient in te nemen.  

➢ De therapeut zal toch geïnteresseerd moeten blijven in wat de dingen voor iemand 

betekenen. Cf. nood aan erkenning ≠ erkenning van patronen waar men zich 

(Sullivaniaans) niet bewust van is!!!  

2.3.13 Bewuste en onbewuste 

➢ Het gebruik van de black box analogie maakt het onderscheid tussen bewust en 

onbewust zinloos. Voor de deelnemer aan de communicatie maakt het wel degelijk 

verschil of iemand toevallig, dan wel met opzet op zijn tenen staat, maar de 

onderzoeker kan nooit met zekerheid te weten komen hoe de vork in de steel zit.  

➢ Spanningsveld kennis/ervaring van mensen zelf vs buitenstaander die daar 

uitspraken over doet.  

2.3.14 Present vs past 

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

Focus op het heden, niet op het verleden. Wat mensen over hun verleden zeggen 

is niet betrouwbaar.  → Sullivan: spreken, in relatie treden met patient.  

➢ Wat iemand zegt over zijn verleden kunnen we niet los zien van de relatie met de 

persoon met wie hij spreekt.  

  [W]hatever person A reports about his past to person B is inseparably linked to 

and determined by the ongoing relationship between these two persons. 

[Sullivan!] 

➢ Groot geloof in de diagnostische en strategische betekenis van observeerbare 

communicatiepatronen. Uit wat men ziet, kan een clinicus afleiden met welke 

pathologie iemand kampt, niet uit wat mensen zeggen! 

If (…) the communication between the individual and significant others in his life 

are observed directly (…) patterns of communication can eventually be identified 

that are diagnostically important and permit the planning of the most appropriate 

strategy of therapeutic intervention.  

➢ Lage waardering voor (symbolische) betekenissen, oorzaken in het verleden, en 

motieven van mensen.  

This approach, then, is a search for pattern in the here and now rather than for 

symbolic meaning, past causes, or motivation.  



40 
 

➢ [Michael White zal zich later heel expliciet verzetten tegen het impliciete verbod in 

de systeemtherapie om naar het ‘waarom’ te vragen! Nooit aan een patiënt waarom 

vraag stellen. Waarom doe je de dingen die je doet. Waarom vragen hebben al gauw 

een beschuldigend karakter, dus dienen we als therapeut hier voorzichtig mee om 

te gaan] 

2.3.15 Effect vs cause 

➢ I.p.v. te kijken naar de oorzaak van bepaald gedrag (een symptoom) is het 

interessanter om te kijken wat het teweegbrengt, het effect ervan 

 [A] symptom is a piece of behavior that has profound effects in influencing the 

surroundings of the patient. (…) [W]here the why? of a piece of behaviour remains 

obscure, the question what for? can still supply a valid answer.  

2.3.16 Circulariteit in communicatieve patronen 

➢ In systemen met feedbacklussen heeft het geen zin om te zeggen dat ‘a’ ‘b’ 

veroorzaakt. Maar deze foute logica wordt wel gebruikt door deelnemers van 

communicatie zelf( zie interpunctie-axioma. ) 

➢ Voorbeeld: persoon A zegt dat persoon B ruzie is begonnen. Klopt niet.  

 [T]his faulty logic is constantly used by the individual participants in human 

interaction when both person A and person B claim only to be reacting to the 

partner’s behavior without realizing that they in turn influence the partner by 

their reaction.  

2.3.17 Relativiteit van normaliteit en abnormaliteit 

➢ Omwille van circulariteit en context vervaagt onderscheid tussen ‘normaal’ en 

‘abnormaal’  

o termen ‘gezond’ en ‘pathologisch’ verliezen hun betekenis als attributies 

aan individuen  

 [O]nce it is accepted that from a communicational point of view a piece of behavior 

can only be studied in the context in which it occurs, the terms “sanity” and 

“insanity” practically lose their meanings as attributes of individuals.  

o Idem voor normaal en abnormal.14 

 Similar does the whole notion of “abnormality” become questionable.  

o Visie die tegengesteld is aan de klassieke psychiatrie.  

 When (…) psychiatric symptoms are viewed as behavior appropriate to an 

ongoing interaction, a frame of reference emerges that is diametric to the classical 

psychiatric view.  

 [Wat als zinloos/psychotisch/verward … gezien wordt in de klassieke 

psychiatrie WORDT opgevat als zinvol gedrag!] 

 
14 Dit zagen we reeds bij Sullivan die eveneens stelde dat er geen radicaal onderscheid is tussen gezond en 
pathologisch/normaal vs abnormaal. 
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2.3.18 Gevolgen voor de kliniek 

➢ Andere alternatieven melden zich aan voor de klinische praktijk, voor omgang met 

patiënten. Nieuwe manieren om patiënten verder te helpen. Het heeft ingrijpende 

gevolgen voor de praktijk (aldus de auteurs): 

 Thus, “schizofrenia” viewed as the incurable and progressive disease of an 

individual mind and “schizophrenia” viewed as the only possible reaction to an 

absurd, or untenable communicational context (…) are two entirely different 

things (…). [H]ence our interest in examining and stressing the communication 

point of view is not mere armchair exercise.   

➢ Onderzoekers hun interesse in het communicatieperspectief is wel degelijk bedoeld 

om de praktijk van het behandelen van ‘schizofrene’ patiënten vooruit te helpen.  

➢ Dit roept opnieuw de vraag op: hoe verhoudt zich de neutrale objectieve 

wetenschappelijke buitenstaanderpositie tot de positie van de therapeut die toch 

betrokken dient te zijn, en zijn cliënten [inclusief hun binnenkanten] best au 

sérieux neemt?  

Hoofdstuk 3: axioma’s 

3.1 De axioma’s in het dagelijks leven15 

➢ De vijf metacommunicatieve axioma’s van de menselijke communicatie:16 

 1) Men kan niet niet communiceren 

 2) Iedere communicatie bezit een inhouds- en betrekkingsaspect 

 3) De aard van de betrekking is afhankelijk van de interpunctie van de 

interacties tussen communicerende personen 

 4) Communicatie kan zowel digitaal als analoog 

 5) Communicatie tussen mensen is symmetrisch of complementair, 

afhankelijk of de relatie gebaseerd is op gelijkheid of verschil 

 

3.1.1  Axioma 1: Men kan niet niet communiceren 

[B]ehavior has no opposite. [T]here is no such thing as nonbehavior or, to put it 

even more simply: one cannot not behave.    

[I]f it is accepted that all behavior in an interactional situation has message value, 

i.e., is communication, it follows that no matter how one may try, one cannot not 

communicate.  

➢ Gedrag heeft geen tegengestelde 

 
15 Hypothetische calculus over communicatie maar in de psychologie is het niet evident om over 
calculus/sluitende set aan regels te spreken dus hele idee van axioma’s, regels over communicatie klopt niet 
volledig. 
16 Deze vijf axioma’s illustreren redundantie op vlak van pragmatiek, patronen/regels omtrent hoe mensen met 
mekaar omgaan. Men had vooraf redundantie omschreven op vlak van syntax en semantiek maar nog niet op 
vlak van pragmatiek= doel van MRI. De MRI ontwikkelt een set aan regels of patronen mbt menselijke 
communicatie 
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➢ Als “men kan zich niet niet gedragen” waar is + Als “elk gedrag heeft een 

berichtwaarde” waar is → dan is “men kan niet niet communiceren” ook waar! 

Kortom alle gedrag = communicatie en communicatie = gedrag. 

➢ Mededelingsopvatting van communicatie: zender + opvating. De zender stuurt 

een boodschap naar de ontvanger. 

[C]ommunication [not] only takes place when it is intentional, conscious or 

succesful, that is, when mutual understanding occurs.  

Vertaling citaat: Communicatie is niet altijd bewust of bedoeld of succesvol. 

Communicatie wordt losgekoppeld van bedoeling/intentie. Iemand kan 

onbedoelde effecten hebben. Dit is klinisch relevant. Wat zou die persoon zelf 

niet in de gaten hebben of mogelijks anders kunnen doen in interactie met 

anderen?  

3.1.1.1 Terminologische opmerkingen 

(Lezen) 

Van eenvoudig naar complex:  

➢ A message/boodschap (a communication) = a single communicational unit 

➢ Interaction/interactie = a series of messages exchanged between persons. 

Reeks boodschappen uitgewisseld tussen personen. 

➢ Patterns of interaction: systeempatronen 

➢ De onmogelijkheid om te communiceren wordt uitgelegd aan de hand van de 

paradox van de ‘schizofreen’ die probeert ‘niet te communiceren’.  Iemand met 

shizofrenie is iemand die niet wil communiceren alsook zal ontkennen dat men 

niet wil communiceren.  De shizofrene patient staat hier voor de onmogelijke 

taak om te ontkennen dat hij wil communiceren + ontkennen dat zijn 

ontkenning communicatief is. 

  If schizophrenic behavior is observed with etiological considerations in 

abeyance*, it appears that the schizophrenic tries not to communicate.  But since 

even non-sense, silence, withdrawal, immobility (postural silence), or any other 

form of denial is itself a communication [a message] the schizofrenic is faced with 

the impossible task of denying that he is communicating and at the same time 

denying that his denial is a communication.  

Vertaling citaat: een shizofrene persoon is iemand die niet probeert te 

communiceren= Sullivan= shizofrene patienten gebruiken taal niet als middel 

tot communiceren maar net om sociaal contact te vermijden. 

Communicatietheoretische opvatting van vervreemding.  Iemand draait vast in 

het onvermogen om geen boodschappen door te geven.  

  Since any communication, as we shall see, implies commitment and thereby 

defines the sender’s view of his relationship with the receiver, it can be 

hypothesized that that the schizophrenic behaves as if he would avoid 

commitment by not communicating. Whether this is his purpose, in the causal 

sense, is of course impossible of proof; that this is the effect of schizophrenic 

behavior will be taken up in greater detail in s.  
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➢ Wat bedoelen patiënten hiermee? Weten we nooit 100 procent zeker. De 

bedoeling van de patiënt is een black box.  

3.1.2 Axioma 2: Elke communicatie kent inhouds- en betrekkingsniveau 
  Every communication has a content and a relationship aspect such that the latter 

classifies the former and is therefore a metacommunication 

➢ Communicatie heeft een relatieaspect en inhoudsaspect in die mate dat het 

relatie aspect het inhoudsaspect classificeert  

➢ Communicatie gaat niet enkel over het uitwisselen van inhoudelijke 

boodschappen maar eveneens over identiteit. Communicatie gaat niet enkel 

over de overdracht van informatie maar het schrijft ook een bepaald gedrag 

voor. ‘Hoe ik zie mezelf? Hoe zie ik jou? Hoe denk ik dat jij mij ziet?’  

➢ Groot belang van intonatie. Manier waarop dingen gezegd worden.  Als je enkel 

focust op het inhoudelijke dan ga je voorbij aan heel wat relevante aspecten 

van communicatie.  

➢ Voorbeeld: collega zegt het is hier fris, waarop een andere collega spontaan het 

raam sluit. 

[R]elationships are only rarely defined deliberately or with full awareness! 

*Vertaling citaat: Onbewuste fenomenen. Er zijn dingen die een rol spelen 

tussen de lijntjes door, welke niet expliciet uitgesproken worden.  Relaties 

worden zelden expliciet en volledig bewust gedefinieerd er zijn eerder zaken die 

tussen de lijntjes door een invloed hebben. 

➢ Deze auteurs maken onderscheid tussen ‘gezonde’ en ‘pathologische relaties’. 

In gezonde relaties valt het niet op wat er zich ‘tussen de lijntjes afspeelt’, het 

relationele/betrekkingsniveau verdwijnt naar de achtergrond.  In ongezonde 

relaties wordt de relatie gekenmerkt door conflict en binnen dit soort relaties 

verdwijnt net het inhoudelijke aspect naar de achtergrond.  

[I]t seems that the more spontaneous and “healthy” a relationship, the more the 

relationship aspect recedes into the background. Conversely, “sick” relationships 

are characterized by a constant struggle about the nature of the relationship, 

with the content aspect of communication becoming less and less important.17 

➢ Het bevelsaspect van de communicatie is meta-informatie, en dus een meta-

communicatie.  Meta communicatie is het praten over communicatie.   

The ability to metacommunicate appropriately is the conditio sine qua non of 

successful communication [wat een boude bewering is!] intimately linked with 

the enormous problem of awareness of self and others  

3.1.2.1 Commentaren 

➢ Onderzoekers verwarren hier het beseft/ bewust metacommuniceren met het 

onbeseft/onbewust metacommuniceren. Volgens deze auteurs is elke 

communicatie (per definitie) een metacommunicatie, wat betekent dat de 

 
17 Wees voorzichtig met uitspraken als therapeut zoals ‘ik denk dat u in een zieke relatie zit’ 
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uitspraak ‘hij begon te metacommuniceren’ zinloos zou zijn, want tautologisch. 

Tezelfdertijd zeggen ze dat gepast metacommuniceren de sleutel is voor 

succesvolle communicatie. Elke menselijke communicatie is 

metacommunicatie?! Dus kan je dan nog spreken over metacommunicatie? 

➢ Communicatie kan succesvol zijn, kan ‘geslaagd zijn’, wat klopt binnen het 

paradigma van de zender-ontvanger, of de mededelingsopvatting van 

communicatie.  In een invloedsopvatting heeft het geen zin om te zeggen of 

communicatie al dan niet succesvol is. 

➢ Koppeling met paradoxen. Door gelaagdheid van communiceren kunnen 

paradoxen ontstaan(prof geeft geen verdere uitleg) 

3.1.3  Axioma 3 : De aard van een relatie is afhankelijk van de interpunctie of 

beoordeling die mensen geven aan het verloop van relatie 

The nature of a relationship is contingent upon the punctuation of the 

communicational sequences between the communicants.  

➢ Punctuatie. Deze term betekent letterlijk leestekens. Waar je ‘de leestekens’ 

plaatst is van belang. Afhankelijk van waar men de leestekens plaatst ordent 

men de wereld op een andere manier. 

➢ Gaat over interacties = uitwisselen van berichten/boodschappen tussen 

deelnemers aan de communicatie.  

To an outside observer, a series of communications [an interaction] can be viewed 

as an uninterrupted sequence of interchanges. However, the participants in the 

interaction always introduce what (…) Bateson, and Jackson have termed the 

“punctuation of the sequence of events”.  

 

➢ Als buitenstaander krijg je indruk van ononderbroken patroon waarbij persoon 

X iets zegt, waarop persoon Y reageert maar indien men de vraag zou stellen 

aan beide personen zelf zou men al snel met de vinger wijzen in de richting 

van de ander. De deelnemers van communicatie brengen elk een bepaalde 

ordening/interpunctie in interactie 

➢ Voorbeeld: Jef die zegt ‘ik moet me wel afzonderen want zij(Marie) zaagt altijd. 

Marie zegt ik zaag omdat (Jef) zich afzondert 
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➢ Voorbeeld: van de stimulus-response psycholoog/leertheorie: het is altijd de 

trainer die de stimulus geeft en de rat de respons maar de rat kan eigenlijk 

ook zeggen ‘ik heb de onderzoeker getraind’. Dit impliceert dat hoe men de 

werkelijkheid ordent, wordt niet bepaald door de werkelijkheid zelf maar door 

de mens zelf. Hoe men de werkelijkheid ordent, geeft mee vorm aan de 

werkelijkheid.  

➢ Voorbeeld: koppeltherapie. Vaak is er sprake van conflict, twee verschillende 

ordeningen/interpuncties. ‘Zij doet altijd lastig” “Hij is nooit thuis”. Als 

therapeut kan je vraag stellen ‘hoor ik het nu goed dat jullie beide last hebben 

van de situatie?’ Door het stellen van deze vraag ontstaat gevoel van 

gemeenschappelijkheid en wordt idee van vervreemding van mekaar 

doorbroken. Een andere optie is herordenen d.w.z. de werkelijkheid anders 

benoemen.  

3.1.3.1 Interpersoonlijke versus sociaal 

➢ Impliciet brengen ze de kwestie binnen van het onderscheid tussen sociaal als 

interpersoonlijk en sociaal op vlak van een (anonieme) gemeenschap.  

➢ Dat we in een groep iemand de leider noemen, bijvoorbeeld in een team, is niet 

beslist in deze interpersoonlijke groep, waar men elkaar kent, van gezicht als 

het ware, maar is beslist in een anonieme, bredere gemeenschap, waar men 

elkaar niet persoonlijk kent. Dit zijn voorbeelden van redundanties = 

patronen/herhalingen/beperkingen binnen anonieme gemeenschappen.  

➢ Vele van de interpuncties zijn sociaal, wat men doorgaans benoemt als sociale 

ordeningen/sociale perspectieven. 

  [P]unctuation organizes behavioral events and is therefore vital to ongoing 

interactions. (…)  

3.1.4 : Axioma 4: Communicatie kan zowel via digitale als analoge taal 

➢ 2 vormen van communicatie 

➢ Termen uit computerwetenschappen 

➢ Meestal spreken we over verbale en non-verbale communicatie maar dit is niet 

helemaal hetzelfde want bepaalde verbale communicatie is toch analoog en 

bepaalde non-verbale communicatie kan toch digitaal zijn. 

➢ Het gaat erom of communicatie overeengekomen is of niet overeengekomen  

➢ Voorbeeld: kat(woord(= digitaal)) of tekening van kat(=analoog) 

3.1.4.1 Digitale communicatie 
Whenever a word is used to name something it is obvious that the relation between the 

name and the thing is an arbitrarily established one. Words are arbitrary signs that are 

manipulated according to the logical syntax of language. There is no particular reason 

why the three letters “c-a-t” should denote a particular animal. (…) [I]t is only a semantic 

convention of the English language, and outside this convention there exists no other 

correlation between any word and the thing it stands for, with the possible but 

insignificant exception of onomatopoeic words. As Bateson and Jackson point out: 

“There is nothing particularly five-like in the number five; there is nothing particularly 

table-like in the word ‘table’”  

➢ Woorden gebruiken om zaken te benoemen.  
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➢ Communicatie gaat over semantische conventies(vanzelfsprekendheid) binnen 

taal. Mensen noemen een tafel, een tafel. Taal als poging om grip te krijgen op de 

realiteit. De relatie tussen het woord en het ding is louter toevallig. 

➢ Voorbeeld: knikken = betekenis ‘ja/akkoord’ 

3.1.4.2. Analoge communicatie 
In analogic communication, on the other hand, there is something particularly “thing-

like” in what is used to express the thing. Analogic communication can be more readily 

referred to the thing it stands for. (…) 

[A]nalogic communication (…) is virtually all nonverbal communication. (…) [T]he term 

must comprise posture, gesture, facial expression, voice inflection, the sequence, rhythm, 

and cadence of the words themselves, and any other nonverbal manifestation of which 

the organism is capable, as well as the communicational clues unfailingly present in any 

context* in which interaction takes place.  

➢ Analoge communicatie kent een ding karakter.  

➢ Analoge communicatie heeft te maken met alle non-verbale.  Analoge 

communicatie heeft te maken met intonatie, gezichtsuitdrukkingen, volgorde 

van woorden,lichaamshouding…Analoge communicatie is heel ruim op te 

vatten. Ook de context behoort tot de analoge taal. 

➢ Voorbeeld: stel dat je je tanden poetst in het midden van de straat…. 

➢ Analoge taal is wat een boodschapwaarde kent zonder dat de betekenis 

overeengekomen is →De digitale taal is de gesproken taal, is wel 

overeengekomen 

3.1.4.3 Inhoud=digitaal/relatie=analoog 
  [I]f we remember that every communication has a content and a relationship aspect, 

we can expect to find that the two modes of communication not only exist side by 

side but complement each other in every message. We can further expect to find that 

the content aspect is conveyed digitally whereas the relationship aspect will be 

predominantly analogic in nature.  

➢ Inhoud vindt zijn weg via digitale taal en het relationele aspect van 

communicatie vindt zijn weg via analoge taal 

3.1.4.4 Vergelijking digitaal en analoog 

(Lezen) 

➢ Digitale taal is heel sterk op vlak van syntaxis maar zwak op vlak van 

semantiek. Je kan er bijvoorbeeld ‘als dan..’ constructies mee maken. Digitale 

taal heeft heel veel mogelijkheden(fantaseren, over de toekomst spreken,…) 

➢ Analoge taal is meer beperkt, heeft veel minder mogelijkheden. Bepaalde 

logische functies zijn niet aanwezig in analoge taal.  Analoge taal is sterk op 

vlak van semantiek maar zwak op vlak van syntaxis. 

  Man (…) either as sender or receiver, must constantly translate from the one into 

the other (…).  

  To summarize: Human beings communicate both digitally and analogically. 

Digital language has a highly complex and powerful logical syntax but lacks 
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adequate semantics in the field of relationship, while analogic language 

possesses the semantics but has no adequate syntaxis for the unambiguous 

definition of the nature of relationships.  

Vertaling citaat: mensen moeten analoge taal in digitaal kunnen vertalen en 

omgekeerd. We hebben beide nodig om te kunnen communiceren.  Denk 

hierbij aan patiënten die lijden aan afasie en niet langer woorden vinden om te 

communiceren, dan wordt communicatie moeilijk ondanks dat men nog over 

analoge taal beschikt. 

3.1.5 Axioma 5: Alle interacties verlopen ofwel symmetrisch ofwel complementair.  

➢ De begrippen symmetrisch en complementair zijn afkomstig van Bateson. 

Bateson deed antropologisch onderzoek bij de Iatmul in Nieuw-Guinea 

(Naven). Bateson sprak in deze onderzoekscontext van omplementaire en 

symmetrische schismogenese(of splitsing). Wat hij merkte was dat bepaalde 

bevolkingsgroepen met mekaar in competitie treden om vervolgens afstand van 

mekaar te nemen 

➢ Dit hele patroon werd door de MRI toegepast op menselijke communicatie 

3.1.5.1 Koppeling met schismogenese valt weg 

➢ Schismogenese= ontstaan van scheiding of splijting 

➢ Oorsprong: cultureel antropologisch onderzoek van Gregory Bateson bij de 

Iatmul in Nieuw-Guinea (Naven). Complementaire en symmetrische 

schismogenese. Bepaalde groepen wedijveren met mekaar tot op punt dat men 

mekaar volledig vermijd. 

➢ Symmetrisch: twee personen zijn en doen hetzelfde. Partners spiegelen 

mekaars gedag. Hetzelfde zijn en doen. Symmetrische relatie worden 

gekarakteriseerd door gelijkheid 

Voorbeeld: ‘normale’ partnerrelatie 

➢ Complementair: vullen mekaar aan, één iemand staat boven de ander. 

Complementaire relaties kunnen sociaal of cultureel zijn van aard. De ene 

heeft meer te zeggen dan de ander.  Wordt gekenmerkt door verschil.  Iemand 

is ‘one up’ en de andere is ‘one down’. Complementaire relaties zijn gebaseerd 

op verschil. 

Voorbeeld: ouder-kindrelatie, psycholoog-client, arts-patiënt, partnerrelatie 

waarbij de man de broek draagt en bepaalt wat de vrouw doet.  

  The two patterns (…) are usually referred to as symmetrical and complementary interaction. 

They can be described as relationships based on either equality or difference. In the first case 

partners tend to mirror each other’s behavior, and thus their interaction can be termed 

symmetrical. (…) In the second case one partner’s behavior complements that of the other, 

forming a different sort of behavioral Gestalt, and is called complementary. Symmetrical 

interaction (…) is characterized by equality and the minimization of difference, while 

complementary interaction is based on the maximization of difference.  

➢ De auteurs( MRI) beschrijven dit patroon van buitenaf, zonder rekening te 

houden met hoe de betrokkenen dit zelf ervaren. Zouden de deelnemers aan 

een symmetrisch interactiepatroon zelf ook vinden dat ze het verschil zo klein 

mogelijk maken? Men weet niet hoe de personen dit zelf aanvoelen.  
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3.2  Pathological communication.18 

  Each of the axioms (…) implies, as corollaries, certain inherent pathologies (…). [T]he 

pragmatic effects of these axioms can be best illustrated by relating them to 

disturbances that can develop in human communication. (…) It will be seen that the 

behavioural consequences of such phenomena often correspond to various individual 

psychopathologies, so that (…) we will be suggesting another framework in which the 

behaviour usually seen as symptomatic of mental illness may be viewed.  

➢ Elk van de axioma’s impliceert bepaalde pathologie. Psychopathologie geeft 

informatie omtrent axioma’s. Psychopathologie als manier om meer te weten te 

komen over axioma’s= interpunctie/bepaalde ordening= andere kijk op 

pyschopathologie. Pragmatische aspecten meest zichtbaar binnen pathologie. 

3.2.1. Axioma 1: het is niet mogelijk niet te communiceren 

Denk hierbij aan het shizofrenees spreken van patienten(~ dilemma van de 

shizofreen)  

  [T]hese patients behave as if they tried to deny that they are communicating, and then 

find it necessary to deny also that their denial is itself a communication.  

➢ Patienten gaan vaak shizofrenees speken = the patient may seem to want to 

communicate, without, however, accepting the committment inherenet in all 

communication.  

Voorbeeld: een jonge vrouw die bij eerste consultatie bij de psychiater, op een vrolijke 

manier,  zei : “My mother had to get married and now I’m here.” 

➔ Wat is hiervan de betekenis, wat schuilt achter deze woorden? Verschillende 

mogelijke betekenissen 

  (1) she was the result of an illegitimate pregnancy; 

  (2) this fact had somehow caused her psychosis; 

  (3) “had to get married” could either mean that mother was not to be blamed 

because social pressure had forced her into the marriage, or (…) that mother 

blamed the patient’s existence for it;  

  (4) “here” meant both the psychiatrist’s office and the patient’s existence on 

earth, and thus implied that on the one hand. Mother had driven her crazy 

while on the other hand she had to be eternally indebted to her mother who 

had sinned and suffered to bring her into the world.  

3.2.1.1 Het ‘schizofrenees’ 
  “Schizophrenese” is a language which leaves it up to the listener to take his choice from 

among many possible meanings which are not only different from but may even be 

incompatible with one another. 

 
18 OPM: In dit deel zullen we opnieuw vijf axioma’s bespreken maar dit keer vanuit de  

bril van psychopathologie 
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➢ Het shizofrenees is een soort taal welke patiënten hanteren en  waarmee ze het 

aan de luisteraar overlaten om te  kiezen welke betekenis de juiste is. Men laat het 

aan de ander, de patiënt neemt geen verantwoordelijkheid voor eigen woorden 

maar laat de keuze aan de ander. Bij verder bevragen kan de patiënt zeggen ‘I must 

be crazy!’ of als iemand een bepaalde betekenis eruit pikt, ‘Oh no, this is not at all 

what I meant …’  

3.2.1.2 Diskwalificatie 

➢ Def: een poging om niet te communiceren ~ shizofrenees 

[T]he attempt not to communicate will exist in any other context in which the commitment 

inherent in all communication is to be avoided.  

➢ Voorbeeld: twee vliegtuigpassagiers die elkaar nooit eerder ontmoetten (en elkaar 

wellicht niet meer zullen ontmoeten): Persoon B wil conversatie, persoon A kan 

verschillend reageren:  

1) Afwijzen: zeggen dat men wil met rust gelaten worden = gaat in tegen sociale 

codes, er zal een vervelende sfeer ontstaan en een relatie is niet vermeden.  

2) Aanvaarden: tegen zin spreken 

3) Diskwalificatie: een techniek waarbij men een op zodanige manier 

communiceert dat communicatie niet mogelijk is. De (eigen)communicatie of 

communicatie van de ander onderuit halen. Door zichzelf tegen te spreken, 

absurditeiten te zeggen, van onderwerp te veranderen, zinloos uit te weiden, 

zinnen niet af te maken, onbegrijpelijke dingen te zeggen, metaforen letterlijk 

opvatten of omgekeerd, enzovoort. = nonsensicaal taalgebruik.  

… the important technique of disqualification = he may communicate in a way 

that invalidates his own communications or those of the other.  

  Voorbeeld: interview heer R 

  “”En hoe staan de zaken, mijnheer R., nu uw ouders in dezelfde stad wonen als u en 

uw gezin?  

  De heer R.: We proberen, volkomen persoonlijk bedoel ik … uh, heb ik liever dat Mary 

(zijn vrouw) bij hen het initiatief neemt, in plaats van ikzelf, of iets dergelijks. Ik vind het 

leuk ze te ontmoeten, maar ik probeer er niet te erg een gewetenszaak van te maken dat 

ik aanloop of hen vraag … ze weten heel best dat … o, het is altijd zo geweest, al voor 

Mary en ik elkaar leerden kennen, en het was altijd wel zo een beetje een algemeen 

aanvaarde zaak—ik was het enig kind in ons gezin—en zij hadden liever dat ze zich 

niet, zo goed ze konden, dat ze niet, uh, dat ze zich nergens mee bemoeiden. Ik geloof 

niet dat er … in alle geval geloof ik dat er altijd een—altijd een onderstroom is in elke 

familie, onverschillig of dat mijn familie is of een andere. En het is iets dat zelf Mary en 

ik aanvoelen wanneer we …, we zijn allebei nogal perfectionistisch aangelegd. En, uh, 

nogmaals, we zijn erg …. We zijn stilaan precies en … we verwachten dat van de 

kinderen en we vinden dat als je moet uitkijken—ik bedoel, als uh … je kunt 

moeilijkheden met schoonouders hebben, wij vinden dat … we hebben het bij anderen 

gezien en we hebben alleen … het is iets waartegen mijn eigen familie probeerde te 

waken, maar uh …, zoals nu hier—wel, we hebben … ik zou niet willen zeggen dat we 

gereserveerd doen tegen de ouwelui.  
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➢ Maar we weten niet waarom een persoon precies gebruik maakt van deze 

techniek. Waarom gebruiken mensen diskwalificatie.  We weten enkel dat zijn 

gesprekspartner hier niets mee kan aanvangen. 

 

4) Symptoom als antwoord: symptoom als non verbale boodschap welke niet de 

persoon zelf verantwoordelijk stelt, maar het symptoom als schuldige. ‘Het 

komt door mijn autisme, mijn psychose,…’19 

➢  OPM: dit laatste impliceert opnieuw buitenstaandersperspectief. De cliënt/patiënt 

zelf herkent zich hier mogelijks niet in! Bijvoorbeeld kind met ADHD men moet het 

eerst accepteren maar als men dan bepaalde aspecten/gedragingen toewijst aan 

de diagnose wordt men hierop aangesproken.  

3.2.2 Axioma 2 : elke communicatie kent zowel een inhouds - als betrekingsniveau 

➢ Voorbeeld van een koppel: de man nodigt een vriend uit zonder dit te overleggen 

met zijn vrouw. 

➢ Hoewel ze beiden akkoord gingen met de inhoud = het is passend om hem uit te 

nodigen, hadden ze toch een fikse ruzie. Mensen krijgen ruzie terwijl ze het eens 

zijn. Dit heeft te maken met het relationele/betrekkingsniveau van communicatie.  

➢ Men kan als therapeut een probleem inhoudelijk oplossen of eerder werken aan de 

relatie tussen personen.  

 

3.2.2.1 Definitie van zelf en ander 

➢ Mensen communiceren op het betrekkingsniveau niet over feiten buiten hun 

relatie, maar bieden elkaar definities aan van hun relatie, en bijgevolg, een definitie 

over zichzelf.  

 [O]n the relationship level people do not communicate about facts outside their 

relationship, but offer each other definitions of that relationship and, by 

implication, of themselves.  

 I have proposed that much of what Langer has spoken of as “the sheer 

expression of ideas” or symbolic activity for its own sake is, in normal people, 

the functioning of constantly rebuilding the self-concept, of offering this self-

concept to others for ratification, and of accepting or rejecting the self-conceptual 

 
19 Voorzichtig mee omgaan. Niet ontkennen van symptomen, want symptomen spelen wel degelijk een rol dus 
men mag de rol van een diagnose erkennen. Bijvoorbeeld een leerling die thuis nogal energiek is en dit 
toeschrijft aan ADHD waarop ouders zeggen ‘ stop met je achter je diagnose te verschuilen’ terwijl men 
jarenlang gewerkt heeft aan het bewustwording en leren erkennen van diagnose. Dit is heel controversieel.  
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offerings of others. I have assumed, furthermore, that the self-concept is 

continually to be rebuilt if we are to exist as people and not as objects, and in 

the main the self-concept is rebuilt in communicative activity. (Cumming) 

➢ → Paradoxaal: we hebben het over een interpersoonlijke psychologie, maar die blijkt 

toch uiteindelijk altijd weer persoonlijk te zijn. Cf. ‘de persoon als systeemniveau’.   

Vertaling citaat: het louter spreken over inhouden, bij gewone mensen gaat het over 

het constant aanbieden van het zelfconcept aan anderen, en het accepteren of 

verwerpen van het zelfbeeld van de ander. Spreken= altijd weer opnieuw een zelfbeeld 

opbouwen, welke anderen al dan niet goedkeuren. Ook het zelfbeeld van anderen 

wordt in het spreken geaccepteerd of afgewezen. Het menselijk zelfbeeld wordt met 

andere woorden continue (her)opgebouwd. ‘Wie ben ik? Wie ben jij? Ga je me 

accepteren? ‘ 

➢ Kortom, communicatie gaat niet zozeer om woorden of inhoud maar over identiteit. 

‘Wie ben ik?’ De persoon staat centraal binnen communicatie. Communicatie bevat 

ook een existentieel aspect! Mensen vragen erkenning van hoe ze zichzelf zien.  

3.2.2.2 Persoon(P) biedt other/ander(O) een definitie aan van P (zelf) 

[T]hese definitions have their own hierarchy of complexity. Thus, to take an arbitrary 

starting point, person P may offer the other, O, a definition of self. P may do this in one 

or another of many possible ways, but whatever and however he may communicate on 

the content level, the prototype of his metacommunication will be “This is how I see 

myself [in relation to you in this situation]”.  

It is in the nature of human communication that there are now three possible responses 

by O to P’s self-definition, and all three of them are of great importance for the pragmatics 

of human communication.  

➢ Er zijn mogelijkse reacties van de ander op zelf definiëring van persoon:  

confirmatie, afwijzing, negatie/diskwalificatie 

➢ Confirmation of bevestiging , erkenning= het klopt20 

➢ Voorbeeld: iemand beschouwt zichzelf als game-expert en wordt ook door de ander 

als dusdanig erkend. Of therapeut als expert wanneer de client meegaat in de 

ideeën of voorstellen van de therapeut.  

As far as we can see, this confirmation of P’s view of himself by O is probably the 

greatest single factor ensuring mental development and stability that has so far emerged 

from our study of communication. (…) [cf. HS Sulivan] 

It seems that, quite apart from the mere exchange of information, man has to 

communicate with others for the sake of his own awareness of self (…)  

➢ Met andere woorden, menselijke communicatie gaat over veel meer dan het 

uitwisselen van informatie!  Er is een belangrijk existentieel aspect aan 

communicatie dat aan onze aandacht ontsnapt als we communicatie enkel 

opvatten als mededeling binnen een zender-ontvanger gebeuren of gedrag dat 

gedrag oplegt aan anderen, van buitenaf bekeken. Mensen hebben nood aan 

erkenning van waaruit ze in communicatie treden.  

 
20 Volgens deze groep is erkenning heel belangrijk. Dit idee zagen we reeds verschijnen bij Sullivan onder de 
term consensual validation. 
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➢ Bevestiging is essentieel voor iemands mentale welzijn → analogie met consensual 

validation bij Sullivan.  

➢ Soms kan je niet bevestigen.  Denk hierbij aan patiënten met laag zelfvertrouwen 

die zichzelf zien als minderwaardig. ‘Ik kan niks, ik ben niks’. Dit kan men  als 

therapeut vanuit ethisch standpunt onmogelijk bevestigen.  

➢ Rejection: afwijzen of verwerpen = het klopt niet 

Voorbeeld: de prof ziet zichzelf als muziekexpert maar op moment dat hij hierover 

in gesprek gaat met zoon zegt deze altijd hetzelfde ‘ Papa, je bent niet mijn 

pianoleerkracht’.  

  The second possible response of O in the face of P’s definition of himself is to reject it. 

Rejection, however, no matter how painful, presupposes at least limited recognition of 

what is being rejected and, therefore, does not necessarily negate the reality of P’s view 

of himself. In fact, certain forms of rejection may even be constructive, as for instance a 

psychiatrist’s refusal to accept a patient’s definition of self in the transference situation 

in which the patient may typically try to impose his “relationship game“ on the therapist.  

➢ Disconfirmatie: negatie= de Ander bestaat niet 

  The third possibility is probably the most important one, from both the pragmatic and 

the psychopathological viewpoints.  

  Disconfirmation, as we find it in pathological communication, is no longer concerned with 

the truth or falsity (…) of P’s definition of himself, but rather negates the reality of P as 

the source of such a definition. In other words, while rejection amounts to the message 

“You are wrong,” disconfirmation says in effect “You do not exist.” Or, to put it in more 

rigorous terms, if confirmation and rejection of the other’s self were equated, in formal 

logic, to the concepts of truth and falsity, respectively, the disconfirmation would 

correspond to the concept of undecidability (…). 

3.2.2.2.1 Het belang van erkenning 

➢ Martin Buber: 

  In human society at all its levels, persons confirm one another in a practical way, to 

some extent or other, in their personal qualities and capacities, and a society may 

be termed human in the measure to which its members confirm one another.  

  Any human interaction implies some measure of confirmation, at any rate of the 

physical bodies of the participants, even when one person is shooting another.  

  The slightest sign of recognition from another person at least confirms one’s presence 

in his world.  

➢ Minste teken van erkenning zorgt voor bestaan van de ander. De ander wordt 

erkend in diens zijn/existentie.  Samenleving is maar zinvol als mensen erkennend 

zijn naar mekaar toe. 

➢ William James over disconfirmatie of negatie:  

  ‘No more fiendish punishment could be devised,’ William James once wrote, ‘even 

were such a thing physically possible, than that one should be turned loose in society 

and remain absolutely unnoticed by all the members thereof.’  
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  A man’s Social Self is the recognition which he gets from his mates. We are not only 

gregarious animals, liking to be in sight of our fellows, but we have an innate 

propensity to get ourselvs noticed, and noticed favorably, by our kind.  

  If no one turned round when we entered, answered when we spoke, or minded what 

we did, but if every person we met ‘cut us dead’, and acted as if we were non-

existent things, a kind of rage and impotent despair would ere long well up in us, 

from which the cruellest bodily tortures would be a relief; for these would make us 

feel that, however bad might be our plight, we had not sunk to such a depth as to be 

unworthy of attention at all.  

Voorbeeld in een therapiesessie(Ronald Laing) 

  I began a session with a schizophrenic woman of twenty-five, who sat down in a 

chair some distance away from me while I sat half facing her in another chair. After 

about ten minutes during which she had not moved or spoken, my mind began to 

drift away on preoccupations of my own. In the midst of these, I heard her say in a 

very small voice, ‘Oh please don’t go so far away from me.’  

  (…) In my view the most important thing for me to do at that moment was to confirm 

the fact that she had correctly registered my actual withdrawal of my ‘presence’. (…) 

  The only thing, therefore, I could say to my patient was, ‘I am sorry.’  

➢ Laatste citaat illustreert hoe eveneens een therapeut erkenning kan bieden. Al is 

dat niet altijd eenvoudig om doen…  

3.2.2.2.2 Waarom het zo moeilijk is om te erkennen? 

➢ Stanley Cavell 

  Part of the difficulty in treating psychotics is the inability one has in appreciating their 

world, and hence in honouring them as persons; the other part of the difficulty comes in 

facing how close our world is (at times; in dreams) to theirs.  

➢ Het is moeilijk  om als therapeut de wereld van psychotische patiënten te 

erkennen. We kunnen het ons niet inbeelden. Maar hierdoor erkennen we 

patiënten niet als persoon zijnde…. Kortom, het is niet altijd evident om erkenning 

te bieden als therapeut. Soms vertellen patiënten een dusdanig complex en 

ondenkbaar verhaal, dat het moeilijk wordt om het ons in te beelden als therapeut. 

Om voeling te krijgen met datgene wat de patiënt ervaart.  

3.2.3 Levels of Interpersonal Perception: voorbeeld 

Voorbeeld: Een moeder legt een situatie voor aan de psycholoog/psychotherapeut. Ze 

zegt: ‘mijn zoon (14 jaar oud) slaapt ‘s nachts niet. Hij is de ganse nacht aan het gamen. 

Ik heb me kwaad gemaakt omdat hij een headset gebruikt en zijn vader wakker houdt 

‘s nachts. ‘s Ochtends heb ik heel veel werk om hem uit zijn bed te krijgen’ 

  = INHOUD  

Zelfbeeld moeder = ‘ik zie mezelf als een goede en competente moeder’. 

  = relatieboodschap:  ‘zie mij als een goede en competente moeder’ = onbewust= 

tussen de lijntjes= NIET wat moeder zegt. De psycholoog moet 

relatieboodschappen kunnen afleiden. 
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De psycholoog verstaat: ‘zie mij als iemand die niet slaagt in haar opvoeding’ en ‘ik zie 

jou als iemand die mijn tekorten kan aanvullen op dat vlak’ = ik wil jouw advies, ik zie 

jou als iemand die mij advies kan geven.   

➢ Dergelijke casus is een voorbeeld waarmee we later in de praktijk kunnen 

geconfronteerd worden. Op moment dat dergelijke casus zich aanbiedt, dan raakt 

dit ons als therapeut. We beginnen ons allerlei zaken voor te stellen, we horen 

bepaalde aspecten van het verhaal,… van waaruit we bepaalde ideeën of 

ongevraagde adviezen formuleren.  

➢ De valkuil is dat de relatieboodschappen zich vaak zodanig snel uitwisselen, 

waardoor de psycholoog ingaat op het bevelsaspect van de communicatie en een 

ongevraagd advies geeft, of zich vrij voelt om feedback te geven op deze moeder.  

➢ Sommige relatieboodschappen worden maar al te eenvoudig misbegrepen. 

‘Ik zou hem ‘s nachts geen toegang geven tot zijn PlayStation of tot internet. Het lijkt me toch 

niet goed om hem ‘s nachts te laten gamen’. 

   

➢ Of iemand zich verworpen, genegeerd voelt hangt niet alleen van 

bedoelingen/intenties af. Er is een groot verschil tussen wat iemand zegt en hoe 

dit binnenkomt bij een ander! 

➢ Voorbeeld: moeder die zich verworpen of genegeerd voelt door een psycholoog. 

➢ Interpersoonlijke perceptie refereert naar de zienswijzen over zichzelf en anderen. 

Deze zienswijzen kunnen leiden tot misvatting binnen communicatie. Er is 

namelijk een groot verschil tussen wat men zegt als therapeut en hoe deze woorden 

binnenkomen bij de ander/patiënt, wat de zaken nogal complex maakt. Op 

meerdere vlakken kunnen therapeut en patient/aanmelder mekaar misbegrijpen 

waardoor het nogal complex wordt. Bijgevolg ontstaat er verwarring in de 

gelaagdheid van communicatie. Wat denk ik over de ander, wat denkt de ander 

over mij, wat denk ik dat de ander over mij denkt, wat denk ik dat ik over mezelf 

denk? Denk aan het voorbeeld van de moeder. Wie weet denkt de moeder dat de 

psycholoog  vindt dat zij een slechte moeder is of denkt de moeder dat de 

psycholoog denkt dat zij denkt dat zij zich een slechte moeder vindt?  

➢ De uitwisselingen van perspectieven, ideeën over identiteit kan zeer complex 

worden en deze complexiteit maakt inzichtelijk dat communicatie vaak fout loopt. 

Er ontwikkelt zich een hiërarchie met niveau’s van interpersoonlijke waarneming. 
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➢ Probleem is dat men mekaar misbegrijpt op een onbeseft niveau van hierarchie 

van interpersoonlijke perspectieven 

3.7 Betrekkingsblindheid/imperviousness 

➢ Blindheid kan ontstaan op een eerste niveau van de hiërarchie: 

  Op P’s boodschap ‘zo zie ik mezelf’ antwoordt O met een boodschap ‘zo zie ik 

jou’ die niet congruent is aan het beeld dat P heeft over zichzelf. Denk opnieuw 

aan het voorbeeld van de moeder en de therapeut. P ziet zichzelf als iemand 

die even wat geruststelling nodig heeft en de therapeut geeft aan P te zien als 

iemand die het totaal niet meer weet, die een vraag heeft tot advies. Therapeut 

en patient gaan aan mekaar vooorbij. Hoe P zichzelf ziet is niet congruent met 

hoe O haar ziet.  

➢ Soms wordt deze congruentie opgemerkt, soms niet.  

➢ Blindheid op een tweede niveau van de hiërarchie: 

   Dit is blindheid voor blindheid. P is blind voor de blindheid van O. Dit gebeurt 

veel vaker dan blindheid op eerste niveau. De psycholoog dient blindheid te 

doorprikken. Psycholoog en patiënt spreken ‘naast’ mekaar i.p.v. ‘met’ mekaar. 

3.8. The Punctuation of the Sequence of Events 21 

➢ Watzlawick en zijn collega’s gingen ervan uit dat de pragmatische aspecten van 

communicatie het uitdrukkelijkst zien verschijnen binnen context van pathologie. 

Pathologie als gevolg van verstoring in communicatie.  

➢ The Punctuation of sequence of events illustreert hoe mensen steeds geneigd zijn 

om zaken, de realiteit te ordenen. In dit ordenen kan allerlei verkeerd lopen= 

discrepanties in de interpunctie van gebeurtenissen. Discrepantie als gevolg van 

feit dat deelnemers aan de interactie niet over dezelfde informatie beschikken en 

dit niet weten.  

➢ Betrokkenen beschuldigen mekaar van tekort op vlak van intelligentie, karakter, 

moraliteit, gezond verstand= Je moet wel gek zijn om…= deficitgedachte. Men kijkt 

anders naar de realiteit waarop men de ander als gek verklaart.  

➢ Voorbeeld: vechtscheiding waarbij de ene ouder de ander beschuldigt van allerlei 

gedrag, gebrek aan intelligentie, immoraliteit, 

Unresolved discrepancies in the punctuation of communicational sequences can 

lead directly into interactional impasses in which eventually the usual charges 

of madness or badness are proffered.  

‘discrepancies in the punctuation of communicational sequences’ 

 

➢ Voorbeeld: misverstand Watzlawick wordt uitgenodigd voor gesprek bij Haley.  

  Visitor: Good afternoon, I have an appointment with dr. H. My name is 
Watzlawick. (My name is not Slavic) 

  Receptionist: I did not say it was. 

 
21 Komen hier nog op terug wanneer we het zullen hebben over misverstanden 
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  Visitor: (taken aback and somewhat annoyed): But I am telling you it is.  

  Receptionist: (bewildered): Why then did you say it wasn’t?  

  Visitor: But I said it was! 

➢ Bovenstaand voorbeeld illustreert mooi de oorsprong van 

interpunctiemoeilijkheden zijnde de overtuiging dat er maar één 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).  Het is heel 

moeilijk spreken met iemand die heel sterk overtuigd is van zijn eigen idee, welke 

als dé waarheid geld.  

→ Probleem: deze veronderstelling gaat in tegen centrale idee van focus bewaren 

op observeerbaar gedrag, observeerbare patronen. Wat dan met menselijke 

overtuigingen(= niet- observeerbaar). Overtuigingen/geloof kan men niet 

observeren….22 

➢ Dit vraagt heel veel alertheid van therapeut om niet mee te gaan in de visie van de 

patiënt. Probeer op te merken dat jij en patient over andere informatie beschikken 

en probeer je als therapeut in te beelden wat de patient weet/hoe hij of zij de 

realiteit ordent. 

➢ Voorbeeld: Luc, men vrouw is toch echt slecht bezig met de kinderen. Ze is toch 

echt slechte moeder. Ze geeft ze geen gezond eten,… Je gaat dat toch niet 

tegenspreken?  

➢ Misverstanden zijn een bron van interpunctiemoeilijkheden. 

➢ Onderzoekers hechten (zoals we eerder zagen) echter veel meer belang aan de 

observatie van redundanties of patronen:  

  What we can observe in all these cases of pathological communication is that 

they are vicious circles that cannot be broken unless and until communication 

itself becomes the subject of communication, in other words, until the 

communicants are able to metacommunicate.  

3.9 Cause and effect (oorzaak-gevolg) 
  We typically observe in these cases of discrepant punctuation a conflict about what is 

cause and what effect, when in actual fact neither of these concepts is applicable 

because of the circularity of the ongoing interaction.  

➢ Conflict gaat doorgaans 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.  

➢ Voorbeelden: wapenwedloop of partnerrelatietherapie 

➢ Er is een grote neiging vanuit wil tot ordening om te beschuldigen, op zoek te gaan 

naar oorzaken. De mens gaat op zoek naar oorzaken. 

➢ Circulariteit: elke actor heeft steeds een aandeel, dus er is geen éné schuldige of  

éné oorzaak.  

 
22 Antwoord op examenvraag: houden ze dit vol die focus op observeerbare? Nee, want ook zij moeten uitgaan 
van bepaalde speculaties. 
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➢ Het is veel eenvoudiger om aandeel van anderen of schuld van de ander te 

erkennen dan eigen verantwoordelijkheid of aandeel in proces van 

communicatie  

➢ Dit laatste doet sterk denken aan het idee van self fulfilling prophecy. 

3.10 Self fulfilling prophecy 

➢ Toepassing van interpunctie axioma 

➢ = behavior that brings about in others the reaction to which the behavior would be 

an appropriative reaction. = Gedrag dat een reactie teweeg brengt waarop dat een 

ander gedrag een passende reactie zou zijn. Gedrag wordt iets wat zichzelf zal 

waarmaken in interactie. 

  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 (zie later: 

geen eigen aandeel zien)  

  For instance, a person who acts on the premise that “nobody likes me” will behave in a 

distrustful, defensive, or aggressive manner to which others are likely to react 

unsympathetically, thus bearing out his original premise.  

  Gedrag A = defensief, wantrouwig, agressief gedrag (volgens de premisse ‘niemand 

houdt van mij’) 

  Lokt reactie B uit = B vermijdt A  en maakt zo de premisse waar! 

  P roept zelf met gedrag A gedrag B op, maar doet alsof gedrag B eerst kwam.  

➢ OPM. Het lukt de auteurs niet helemaal om dit fenomeen helder te beschrijven 

zonder iets van de betekenis voor de persoon zelf in deze beschrijving op te 

nemen. Een gedrag A is een oorzaak voor B, waarop A dan een reactie is(gevolg) 

→ tegenstrijdig aan idee van interpunctie axioma waarbij men geen begin 

kent. Er is geen begin, er is sprake van circulariteit. De buitenstaander kent 

geen perspectief. Ze doen aan interpunctie in een proces waarvan ze zelf zeggen 

dat interpunctie niet mogelijk is.  De onderzoekers spreken hun eigen axioma 

tegen…. 

3.11. Errors in the translation between analogic and digital material 

➢ Vertaling van analoge naar digitale taal.  

➢ Uitgangspunten: 

o Zender-ontvanger opvatting van communicatie23 

o Boodschappen geven en ontvangen … 

o …  binnen een relationele context.  

o Er zijn twee talen: digitale en analoge, vertaling tussen beide is nodig 

en mogelijk 

 
23 Deze opvatting zender - ontvanger zal later wegvallen bij andere auteurs.  
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o Beide kunnen ervoor zorgen dat de communicatie (de relatie) goed 

loopt of dat ze fout loopt.  

➢ De vertaling van het analoge naar het digitale is problematisch en kan makkelijk 

foutlopen.  Men weet als mens niet altijd goed hoe analoge taal te interpreteren. 

Mensen ontwikkelen spontane betekenissen welke niet altijd correct zijn.  

➢ Voorbeeld: als iemand naar jou lacht. Lacht die jou dan uit? Lacht die naar jou?  

➢ Psychotherapie probeert foute digitaliseringen te corrigeren. Misverstanden 

opmerken en ophelderen. 

➢ Voorbeeld: therapeut vraagt aan dochter of ze inderdaad zichzelf snijdt omwille van 

woede naar haar moeder toe.  

➢ Psychotherapie zal focussen op het corrigeren van de vertaalslag. Of de therapeut 

hier al dan niet in slaagt zal afhangen van:  

o De competenties van de eigen therapeut 

o De welwillendheid van de patiënt om andere vertalingen te overwegen. 

Samen een nieuwe waarheid creëren.  

➢ Als therapeut schuift men steeds voorzichtig een bepaalde hypothese naar voren, 

richting de patiënt. Bijvoorbeeld ‘klopt het als ik zeg dat je kampt met suïcidaliteit?’ 

De ander kan deze hypothese bevestigen of ontkrachten.  

➢ Bateson: Alle analoge boodschappen appelleren aan een bepaalde relatie of zijn 

voorstellen om de relatie in de toekomst op een bepaalde manier vorm te geven 

➢ Voorbeeld: meisje dat zelfmoordgedachten had en automutileerde. De digitalisatie 

‘klopt het dat ik merk dat je op bent, uitgeput bent, en dat je er nood aan hebt dat 

mensen voor jou gaan zorgen?’ was zeer opluchtend en herkenbaar voor haar. Ze 

kon/durfde deze vraag niet zomaar stellen 

3.12 Hysterische symptomen  

➢ Hysterische symptomen zouden een gevolg zijn van hervertalingen van digitaal 

naar analoog 

  A converse (…) problem arises in regard to hysteria. No doubt this word covers a wide 

range of formal patterns, but it would appear that at least some cases involve errors of 

translation from the digital to the analogic. Stripping the digital material of its logical 

type markers  leads to erroneous symptom formation.  

  [T]he first consequence of a breakdown is usually the partial loss of the ability to 

metacommunicate digitally about the contingencies of the relationship, this “return to the 

analogic” appears as a plausible compromise solution. [cf.] The symbolic nature of 

conversion symptoms (…) [S]ymbols appear where (…) “digitalization” is not yet possible. 

But it seems to us that symbolization also takes place where digitalization is no longer 

possible and that this typically happens when a relationship grows into socially or 

morally tabooed areas such as incest.   

➢ Gedragsstoornissen bij kinderen en jongeren 

➢ Gedrag heeft een betekenis. Gedrag wordt op een bepaalde manier ingevuld met 

betekenis.  
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➢ Hysterisch gedrag wijst erop dat men iets niet meer verteld krijgt of 

gecommuniceerd. Symptomen als reactie op dit onvermogen tot spreken. ‘Niet 

overkrijgen dat je iets niet overkrijgt’. Men grijpt terug naar analoge taal 

➢ Gebrek aan mogelijkheid tot metacommunicatie 

3.13 Potential Pathologies of Symmetrical and Complementary Interaction 

➢ Symmetrie en complementariteit zijn op zichzelf genomen niet goed of slecht, 

normaal of abnormaal – volgens deze onderzoekers. 

➢ Deze theorie bevat wél normatieve ideeën over ‘gezond’ en ‘ongezond’:  

(…) from what is known about healthy relationships we may conclude that both must be 

present, although in mutual alternation or operation in different areas. (…) [T]his means 

that each pattern can stabilize the other whenever a runaway occurs in one of them, 

and also it is not only possible but also necessary for two partners to relate 

symmetrically in some areas and complementary on others. 

➢ Beide moeten voorkomen in relaties. Zowel symmetrie als complementariteit 

binnen relaties  

➢ Voorbeeld: partnerrelaties, vriendschappen.  

 

3.14 Symmetrische escalatie 
[I]n a symmetrical relationship there is an ever-present danger of 

competitiveness. As can be observed both in individuals and in nations (…). This 

tendency accounts for the typical escalating quality of symmetrical interaction 

once its stability is lost and a so-called runaway occurs, e.g., quarrels and fights 

between individuals or wars between nations.  

In marital conflicts, for instance, it is easy to observe how the spouses go through 

an escalating pattern of frustration until they eventually stop from sheer physical 

or emotional exhaustion and maintain an uneasy truce until they have recovered 

for the next round.  

Pathology in symmetrical interaction is thus characterized by more or less open 

warfare (…).  

➢ Symmetrische escalatie als pathologie. Partners voeren strijd met mekaar, zijn als 

het ware in oorlog met mekaar.  

➢ Symmetrische escalatie wordt vooral gekenmerkt door rejection of disconfirmation. 

Eerder verwerping dan negatie.  

➢ Effect? Lijden/hevige emoties maar als men verworpen wordt, dan blijft men 

bestaan als persoon. Men vindt mij niet oké, maar ik blijf alsnog bestaan. De strijd 

of ‘oorlog’ haalt de persoon niet volledig onderuit. 

3.15 Rigide complementariteit 

➢ Rigide complementariteit is eveneens een vorm van pathologie die leidt op latere 

leeftijd tot vervreemding en psychopathologie. 

➢ De hypothese is dat psychopathologie gepaard gaat met/geconstitueerd wordt door 

negaties.  

➢ Pathologie: 
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A typical problem arises in a complementary relationship when P demands that 

O confirm a definition of P’s self that is at variance with the way O sees P. This 

places O in a very peculiar dilemma: he must change his own definition of self 

into one that complements and thus supports P’s, for it is in the nature of 

complementary relationships that a definition of self can only be maintained by 

the partner’s playing the specific complementary role. After all, there can be no 

mother without a child.  

➢ Ze vervolgen: 

But the patterns of a mother-child relationship change with time. The same 

pattern that is biologically and emotionally vital during an early phase of the 

infant’s life becomes a severe handicap for his further development, if adequate 

change is not allowed to take place in the relationship. Thus depending on the 

context, the same pattern may be highly self-confirming at one time and 

disconfirming at a later (or premature) stage in the natural history of a 

relationship.  

➢ Als het fout loopt zien ze: 

  In these relationships we observe a growing sense of frustration and despair 

in one or both partners. Complaints of increasingly frightening feelings of self-

estrangement and depersonalization, of abulia, as well as compulsive acting 

out are very frequently voiced by individuals who outside their homes (or 

otherwise in the absence of their partners) are perfectly capable of 

functioning satisfactorily, and who, when interviewed individually, may 

appear very well adjusted. This picture often changes dramatically when 

they are seen together with their “complements.” The pathology of their 

relationship then becomes patent. 

[S]ymmetrical and complementary relationship patterns can stabilize each 

other, and changes from the one to the other pattern and back again are 

important homeostatic mechanisms.  

This entails a therapeutic implication, namely that, at least in theory, 

therapeutic change can be brought about very directly by the introduction of 

symmetry into complementarity or vice versa during treatment.  

➢ Therapeutische implicatie: als er teveel sprake is van symmetrie in relatie, 

installeer dan wat meer complementariteit en omgekeerd. Dit is echter wel heel 

simplistisch gesteld… 

 

3.16 Afsluitende opmerkingen 

➢ Examenvraag: vergelijk Watzlawick met Sullivan. 

➢ gelijkenissen met Sullivan: beide wetenschappelijke benadering; conceptualiseren 

van geestelijk gezond en geestelijk ongezond; zoeken naar therapeutische 

toepassingen; geloof in de mogelijkheid en het nut van het observeren van de 

buitenkant; belang dat aan communicatie wordt gehecht; articulatie van eigen 

concepten in dialoog (discussie) met de psychoanalyse 

➢ verschillend van Sullivan: participant observation, de persoon zelf/informatie over 

de binnenkant is geen betrouwbare kennisbron; subject-object problematiek wordt 

‘opgelost’ ipv ‘omarmd’; grotere afstand van de psychoanalyse; niet alleen 
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interpersoonlijk, maar ook bovenpersoonlijk (systeemniveau); erg beïnvloed door 

wiskunde, informatietheorie, cybernetica en de algemene systementheorie van Von 

Bertalanffy; vervreemding wordt communicatie-theoretisch begrepen versus 

vanuit de persoonlijkheid (double bind versus veiligheidsactivviteiten); 

interdisciplinaire benadering (psychiatrie, psychologie, taalkunde, filosofie, 

informatietheorie, cybernetica …).    

➢ De vraag dient gesteld of er zo een scherp onderscheid kan gemaakt worden tussen 

‘gezonde’ communicatie en ‘pathologische’ communicatie. Heel veel van de 

aspecten welke ze als pathologisch benoemen zien we terugkeren in dagdagelijkse 

context.  

➢ Is deze benadering niet te eenzijdig? Vanuit een bescheiden opstelling ‘we bekijken 

enkel communicatieve processen’ kan men de stap zetten naar ‘communicatieve 

processen zijn een voldoende voorwaarde voor psychopathologie’. Idee dat enkel 

communicatie mensen ‘gek’ drijft is te simplistisch gesteld.  

➢ Vooral de epistemologie is een probleem: kan je in menselijke systemen de eigen 

betekenisverlening zomaar aan de kant schuiven?  

Hoofdstuk 4 :Systeemtheorie en cybernetica van de eerste en tweede 

orde 

(Intermezzo: Therapeut als iemand die luistert, luistert naar waarmee mensen 

worstelen zonder te oordelen. Therapeut moet patiënten erkennen bieden= William 

James: mensen hebben nood aan erkenning + primaire doel volgens Sullivan)4. 

4. 1: introductie systeemdenken in Pragmatics of HC - Watzlawick et al. 

4.1.1 Interaction as a System 

➢ uitgangspunten:  

o  interactie kan opgevat worden als een systeem. Ze geven een heel 

specifieke betekenis aan concept systeem( komen hier later nog op terug 

op hun definiering van systeem)  

o  de algemene systemen theory (general systems theory) geeft inzicht in 

de aard van interactionele systemen. Systeemtheorie geeft inzicht.  

4.1.1 Tijd als variabele 

➢ Zonder tijd geen interactionele systemen! Interactionele systemen zoals een team, 

vriendengroep,… hebben tijd nodig om zich te ontwikkelen.  Er is tijd nodig om 

patronen van interactie te vormen.  

4.1.2 Definitie van een systeem (Hall en Fagen) 

➢ Vrij technische definiëring van een systeem 

A set of objects together with relationships between the objects and between their 

attributes. Systeem= verzameling van objecten gekenmerkt door relaties en attributen.  

➢ Objects = components or parts of the system (e.g. human beings) 

➢ Attributes = properties of the objects (their communicative behaviours)  

➢ Relationships ‘tie the system together’. Systeem onderscheidt zich van de rest van 

de wereld, het kent een soort eigenheid.  Relaties binden een systeem. 

Een andere definitie is:  
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Interactional systems = two or more communicants in the process of, or at the level of, 

defining the nature of their relationship.  

➢ Systeem als twee of meer mensen die de aard van hun relatie definieren.  

4.1.3 Omgeving en subsysteem 

➢ Grenzen rond een systeem? Hoe weet je waar het systeem begint en waar het 

eindigt?  

Voorbeeld: huisdieren of familielid die inwonen behoren deze tot het gezin?  

Sommige spreken van een kerngezin.  

➢ Wat is de relevante omgeving voor een systeem?  

Hall en Fagen: “For a given system, the environment is the set of all objects a change in 

whose attributes affects the system and also those objects whose attributes are changed 

by the behavior of the system”  

*Vertaling citaat: alles wat een effect heeft op systeem, alles waarop systeem effect 

op heeft = de relevante omgeving voor een systeem 

Voorbeeld: wat een 15-jarige meemaakt op school heeft impact op een gezin dus 

schoolomgeving is relevant voor het gezin als systeem. Is het bijgevolg binnen 

therapie relevant om te spreken over schoolcontext? → Vanuit open 

systeembenadering: JA, alles wat in de omgeving of systeem zich afspeelt kan 

mogelijks een invloed hebben.  

“In a sense, a system together with its environment makes up the universe of all things 

of interest in a given context.”  

➢ Wat betekent dit als je met een gezin werkt? Of met een team? Iedereen zit een 

omgeving wat invloed kan hebben op gezin waartoe men behoort. Als therapeut 

moet men rekening houden met invloeden van buitenaf.  

 

➢ Indeling is mogelijk: supra-systeem, systeem, subsysteem = willekeurig, hangt 

af van de waarnemer. Gezin= systeemniveau, leden= subsysteem. Munichin: 

ouders= systeem, kinderen= subsysteem. Iemand maakt vaak deel uit van 

meerdere subsystemen die mogelijks met mekaar overlappen. 

 

 

➢ Open system vs gesloten systeem. Open systeem=  ‘they exchange materials, 

energies, or information with their environments.’ Gesloten systeem: 

bijvoorbeeld een chemische reactie in een experiment. 

With this conceptual model we can easily place a dyadic interactional system into 

larger family, extended family, community, and cultural systems.   

Also, such subsystems may (with theoretical impunity) overlap other subsystems, 

since each member of the dyad is involved in dyadic subsystems with other persons 

and even with life itself.  

In short, communicating individuals are seen in both horizontal and vertical relations 

with other persons and other systems. Iemand maakt steeds deel uit van 
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meerdere systemen bijvoorbeeld school, vriendengroep, gezin, familie. Elk 

lid van een gezin maakt deel uit van meerdere systemen dus louter focussen 

op gezinsfunctioneren is onvoldoende vanuit open systeembenadering.  

➢ Ze spreken over een conceptueel model: met andere woorden instrumenteel 

eerder dan objectief? 

➢ De omgeving is van invloed zowel in horizontale verbanden (deelname in 

subsystemen) als in verticale verbanden (deelname aan grotere gehelen).  

 

➢ Fout die in het systeemdenken/systeemtherapie vaak wordt gemaakt: men 

verwart de meest zichtbare met de meest invloedrijke/werkbare context. Denk 

aan artikel van Annie Matteeuws waarin zij het heeft over partnerrelatietherapie. 

Vaak is het zo dat men vanuit PTT ervan uitgaat dat het probleem zich situeert 

binnen de relatie, maar is dit zo? Of zijn er dingen die moeilijk lopen in andere 

contexten/subsystemen? 

4.1.4 Eigenschappen van open systemen 

Wat definieert een open systeem? Open systemen worden gekenmerkt door een aantal 

eigenschappen:  

➢ Totaliteit/wholeness 

➢ Feedback 

➢ Equifinaliteit 

4.1.4.1 Totaliteit/wholeness 

➢ Def: “Elk deel van een systeem verhoudt zich zo tot de andere delen, dat een 

verandering in één deel een verandering in alle delen zal veroorzaken.  Dit wil 

zeggen dat een systeem zich niet gedraagt als een eenvoudige samenvoeging van 

onafhankelijke elementen, maar als een samenhangend en ondeelbaar geheel.” 

(Watzlawick,) 

➢ Niet optelbaarheid. Systeem is meer dan som van de delen.  

➢ Op moment dat er iets verandert binnen één deel van systeem, heeft dan een 

impact op systeem als geheel.  

➢ Een eerste consequentie van totaliteit is ‘niet-optelbaarheid’, die een aanzet 

biedt tot een negatieve definitie van een systeem: “Een systeem kan niet opgevat 

worden als de som van zijn delen” (Watzlawick)  

➢ Een tweede consequentie van totaliteit is ‘niet-eenzijdigheid’ waarover 

Watzlawick schrijft: “Een andere interactietheorie die in strijd is met het 

beginsel van de totaliteit is die van de eenzijdige betrekkingen tussen de 

elementen, dit wil zeggen dat A wel B kan beïnvloeden, maar niet andersom.”Met 

andere woorden: in een levend systeem is er sprake van onderlinge invloed 

tussen alle onderdelen van het systeem. = BIDIRECTIONALITEIT= geen lineaire 

causaliteit. Steeds beïnvloeding in beide richtingen.  

Voorbeeld:  context van geweld is er geen dader en slachtoffer (Paul Dell) 

4.1.4.1.1 Totaliteit: geheel is meer dan de som van de delen 

➢ Cartesiaanse’ paradigma in de wetenschap: door ontleding in de kleinste 

eenheden (analytische benadering) proberen om fenomenen te begrijpen.   Om 

probleem te begrijpen moet men het probleem onderverdelen in de meest kleine 
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onderdelen. Bijvoorbeeld: om de aard van de materie te begrijpen moet je de 

materie splitsen in zijn kleinste onderdelen(atomen). Systeemdenken gaat in 

tegen deze visie. Men kan een systeem niet terugdingen tot kleine delen(atomen).  

➢ Ondermeer in de biologie ontstond een tegenbeweging: “Levende systemen zijn 

geïntegreerde gehelen waarvan de eigenschappen niet tot die van hun 

onderdelen kunnen worden teruggebracht.”  (Capra)  

➢ Het zijn ‘geïntegreerde gehelen’ wil zeggen dat het geheel meer is dan de som 

van zijn delen of ‘levende systemen hebben als eigenschap totaliteit’.  Een 

(levend) systeem is meer dan zijn onderdelen op een hoop gegooid. 

24 

Every part of a system is so related to its fellow parts that a change in one part will cause 

a change in all of them and in the total system.  

That is, a system behaves not as a simple composite of independent elements, but 

coherently and as an inseparable whole.  

Een hypothetisch continuüm optelbaarheid—totaliteit. 

➢ Omgekeerde van totaliteit: summativity (optelbaarheid)  

‘if variations in one part do not affect the other parts or the whole, then these parts are 

independent of each other and constitute a “heap” that is no more complex than the sum 

of its elements’. [Totaliteit = ‘het geheel is meer dan de som van zijn delen.]  

it can be said that systems are always characterized by some degree of wholeness.  

Waar zou een ‘goed functionerend gezin’ te plaatsen zijn op het continuüm 

optelbaarheid – totaliteit? Volgens auteurs systeem= sterk samenhangend geheel= 

totaliteit. Als we kijken naar Minuchin en zijn structurele gezinstherapie zouden 

we kunnen stellen dat hij het goed functionerende gezin (en hij zou geen moeite 

hebben met deze term) eerder dicht bij de pool ‘totaliteit’ zou plaatsen.  

4.1.4.1.1.1  Niet-optelbaarheid 

 

4.1.4.1.1.2 Feedback  

➢ Als de delen van een systeem niet via optelbaarheid, en niet via eenzijdigheid 

verbonden zijn, hoe worden ze dan één geheel? Via feedback en circulariteit. Vooral 

hoe feedbackproccesen huidig/nu verlopen zijn van belang.  

Feedback and circularity are the apeepropriate causal model for a theory of interactional 

systems. [parameters blijven binnen bepaalde grenzen] 

 
24 Een Calder mobiel: causaliteit. 
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The specific nature of a feedback process is of much greater interest than origin, and, 

frequently, outcome. [hoe de dingen nu lopen tussen mensen is van groter belang dan hoe 

de dingen vroeger liepen] 

➢ Belangrijke opmerking: de keuze van deze onderzoekers om niet te luisteren naar 

de verklaringen van participanten in de communicatie zelf, maar van buitenaf 

met (nagestreefde en wellicht nooit helemaal bereikte) neutraliteit en objectiviteit 

te kijken naar wat er gebeurt komt met de prijs van de ontkenning van deze 

menselijke ervaring.  

➢ Klinisch stelt zich hier een probleem voor de systeemtheoretische 

psychotherapeut: hoe kan zij deze twee perspectieven tezelfdertijd hanteren? Het 

verklarende is nodig om tot hypothesen te komen, het ervaringsdomein is nodig 

om tot een samenwerkingsalliantie te komen (zie Carr voor het absolute belang 

hiervan). 

Cf. richtlijn in mijn eigen therapieopleiding: ‘er is geen weten van 

buitenaf’ = richtlijn die klopt binnen een therapeutisch kader: zonder 

deze richtlijn geen werkalliantie! 

Cf. onderscheid tussen ‘aandeel’ = er iets mee te maken hebben en 

‘schuld’ = oorzaak zijn. 

4.1.4.1.3 Equifinaliteit  

➢ Def: heeft te maken met hoe dingen nu lopen, niet verleden 

➢ Begrip niet toepasbaar in menselijk systemen want menselijk verleden heeft wel 

degelijk impact op iemands heden 

➢ Begintoestand(A) bepaalt NIET eindtoestand(D). Resultaten worden niet bepaald 

door een begintoestand. Bepaalde beginstoestanden kan tot verschillende 

uitkomsten leiden en bepaalde uitkomst kan uit verschillende begintoestanden 

voorkomen. 

➢ Gaat in tegen idee dat problemen van NU veroorzaakt zijn door zaken uit het 

verleden. Maar dit  is een heel aantrekkelijk idee. Vanwaar die aantrekkelijkheid? 

Met de komst van de moderniteit heeft men oorzakelijkheid beperkt tot A 

veroorzaakt B denken 

➢ Het is in die zin historisch gegroeid denken 

➢ Kenmerkend voor equifinaliteit is een bepaald optimisme. Bijvoorbeeld: het is niet 

omdat je een slechte jeugd hebt gehad dat je geen mooie toekomst tegemoet kan 

gaan.  

 

4.1.4.4 Ongoing Interactional Systems 

➢ Voorkeur van deze onderzoekers voor interactionele systemen die langdurig zijn, 

zoals vriendschappen, sommige professionele relaties en partner- en 

gezinsrelaties.  

➢ Want: meest kans om de pragmatische effecten van communicatie te 

onderzoeken.  

➢ Versmalling dreigt!!! 
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4.2 Opmerkingen 

➢ Vraag: waarom blijven mensen in relaties die niet bevredigend, of zelfs 

gewelddadig zijn?  

➢ Op deze vraag kunnen allerlei antwoorden gegeven worden (motivatie, erkenning 

als doel) maar zij verkiezen interactionele verklaringen (interactional 

explanations) die eerder vertrekken vanuit de vraag ‘HOE lopen de dingen’ dan 

‘WAAROM lopen ze zus of zo’ lopen.  

➢ Beschrijvend eerder dan verklarend.  

4.3 Problemen met bi-directionaliteit: Geweld en lineaire causaliteit  

➢ Kan de systeemtheorie spreken van ‘slachtoffers’ en ‘geweldplegers’? (Dell) 

➢ Bateson geloofde niet dat er sprake kan zijn van het eenzijdig opleggen van iets. 

(160) (cf. Bidirectionaliteit) [cf. Annie Mattheeuws: invloed is niet gelijk!] 

➢ Maar, ‘Ouders hebben macht over hun kinderen. Dictators hebben macht over 

hun land. Gewelddadige, fysiek agressieve mannen hebben macht over hun 

echtgenoten.’   

➢ Verschil tussen niveau van de verklaring en niveau van de ervaring. Voor Bateson 

bestond geweld niet systeemtheoretisch, omdat er altijd bidirectionaliteit is! Maar 

in de menselijke ervaring bestaat dat natuurlijk wel volgens Dell. 

4.4 Limitation en een impliciete omschrijving van ‘recursiviteit’(!) 

➢ 25Waarom blijven mensen in relaties welke niet aangenaam zijn?  

➢ Omdat Watzlawick en collega’s onderzoekers zijn van communicatie proberen ze 

dit fenomeen [mensen blijven in relaties bijvoorbeeld die niet aangenaam zijn] te 

begrijpen vanuit communicatieve processen die relaties bijeenhouden en 

bestendigen.   

➢ Voorbeeld:  hoe komt het dat een vrouw voor de zesde keer terugkeert naar haar 

man, welke haar fysiek misbruikt? Deze vrouw heeft een aantal communicatieve 

aspecten waarop ze nog geen zicht op heeft. Dus de vrouw/persoon kan wel een 

antwoord geven op bovenstaande vraag maar haar antwoord is nooit volledig.  

➢ Denk aan schaakspel: van zodra men paar zetten gezet heeft, zijn mogelijke zetten 

beperkt.  

➢  The limiting effect of communication: in a communicational sequence, every 

exchange of messages narrows down the number of possible next moves. 

Context (…) can be more or less restricting, but always determines the contingencies to 

some extent.  

➢ Context zal communicatiemogelijkheden beperken én bepalen welke betekenis 

zich voordoet.  

But context does not consist of only institutional, external (to the communicants) factors. 

The manifest messages exchanged become part of the particular interpersonal context 

and place their restrictions on subsequent interaction.  

➢ Maar context bestaat niet enkel uit externe, institutionele factoren. 

➢ Voorbeeld: les volg je in een aula, in een gebouw(= institutie) welke bepaalde 

manieren van communiceren mogelijk maken.  

 
25 Examenvraag: beschrijf de lotgevallen(historie) van het concept recursiviteit 
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➢ De boodschappen die uitgewisseld worden onderdeel van de interpersoonlijke 

context. Deze interpersoonlijke context zal de mogelijkheden van de 

communicatie beperken/bepalen. 

➢ Voorbeeld(fictief): stel de prof wil interactie in hoorcolleges. Heeft er iemand een 

vraag? Waarop een studente een vraag stelt. De prof reageert met ‘ wat voor vraag 

stel jij nu?’ Deze uitwisseling van boodschappen creëert een interpersoonlijke 

context waarin de kans klein is dat een persoon nog een vraag zal stellen. 

Omgekeerd indien de prof zeer respectvol omgaat met de vraag van de studente, 

dan verhoogt hij de kans op nieuwe vragen in de toekomst.  

4.5 Recursiviteit 

➢ Het is heel moeilijk om goede definities te vinden van recursiviteit 

➢ Een eerste definitie: (Bateson en Ruesch) 

Communicatie is recursief. In een voortdurende beweging verandert de waarneming van een 

communicatieve boodschap immers de informatie die personen hebben. Door deze 

veranderde informatie worden de communicerende personen zelf weer beïnvloed (Ruesch & 

Bateson, 1951). Elke uitwisseling buigt als het ware terug naar de communicerende 

participanten, verandert hun waarneming en hun communicatie.   

➢ Deze definitie mist idee van interpersoonlijke context die verandert. Vanuit deze 

definitie wordt gesteld dat participanten veranderen als gevolg van communicatie, 

terwijl het eigenlijk de interpersoonlijke context welke verandert.  

➢ Een tweede  definitie. Deze sluit meer aan bij CMM (zie later) , maar is hier enkel 

beperkend geformuleerd: 

The definition of a relationship as symmetrical or complementary, or the imposition of a 

particular punctuation, by and large restricts the vis-à-vis. That is, not only the sender, 

but the relationship, including the receiver, is affected in this view of communication.  

➢ Het definiëren van een relatie als symmetrisch of complementair beperkt de 

interactie. Het is niet alleen de zender, de ontvanger maar ook de relatie wordt 

beinvloed. 

➢ Vanuit deze definitie wordt gesteld dat het aspect van face to face beperkt 

communicatie. 

4.6 Verbreding van het begrip pragmatics 

➢ Inleiding van hun boek – uitleg concept ‘pragmatics’ (de pragmatische aspecten) of 

human communication → “pragmatics” = communication affects behavior = the 

behavioral effects of communication =  

From the perspective of pragmatics all behavior (not only speech) is communication, and 

all communication—even the communicational clues in an impersonal context—affects 

behavior 

➢ Gedrag is communicatie en alle communicatie zal invloed hebben op gedrag.  

➢ Bovendien stellen ze dat communicatie recursief mee de context vormt. Mensen 

babbelen, plots zegt de ene iets wat kwetsend wordt ervaren en ruzie ontstaat. Een 

interpersoonlijke context van ruzie ontstaat. Op dat moment wordt het voor 

mensen zeer moeilijk om niet te reageren vanuit deze interpersoonlijke context, om 

deze interpersoonlijke context los te laten. Niet zozeer persoon A beinvloedt 
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persoon B , het is interactie tussen beide welke een interpersoonlijke context 

creëert.  

Voorbeeld: (v)echtscheiding. Mensen kunnen niet meer ‘normaal’ communiceren, 

naast mekaar zitten omdat de interpersoonlijke context zo dwingend en vijandig 

is. In de klinische praktijk komen zelden koppels die in een (v)echtscheiding zitten. 

➢ Communicatie vormt RECURSIEF mee de context  

4.7 gezin  = regel-geleid systeem 

→Cfr. Artikel Annie Mattheus: gezin geen regelgeleid systeem. 

➢ In elke communicatie/gezin bieden de deelnemers elkaar een relatievoorstel aan, 

of sterker gesteld: ze proberen de aard van de relatie te bepalen. (= Watzlawick 

inhoud en betrekking/complementair of symmetrisch). Ieder beantwoordt dit 

voorstel met een bevestiging, verwerping of wijziging. Dit proces dient tot stilstand 

te komen in langer bestaande systemen. Op bepaald moment moet dit proces 

stoppen d.w.z. het systeem zal zich ‘zetten’ na verloop van tijd. Er ontwikkelen zich 

bepaalde patronen. 

Voorbeeld: nieuw samengestelde gezinnen. Aftasten van posities.  

➢ Gezinnen (en teams, en buurten …) worden dan regel-geleide systemen. De regels 

in het systeem zijn bepalend voor wat iemand gaat doen.  

Voorbeeld: groepsopdracht: mensen zoeken een verhouding tov mekaar. Je hebt 

een leider, een volger, nog een leider. Op bepaald moment moet dit stoppen. Een 

systeem zet zich, er ontstaan patronen. Het systeem zal niet meer grondig 

veranderen 

Ander voorbeeld: nieuw samengestelde gezinnen. ‘Wat is mijn positie in dit gezin?’ 

‘Ik heb al een papa, nu nog een papa…’ 

The family-rules theory fits the initial definition of a system as “stable with respect to certain 

of its variables if these variables tend to remain within defined limits,” and in fact this 

suggests a more formal consideration of the family as a system. 

➢ Systeem is stabiel tov zijn of haar variabelen/eigenschappen. Voorbeeld: jong 

kind heeft minder autonomie dan een ouder kind. 

➢ Systemen zijn altijd gekarakteriseerd door een zekere mate van totaliteit 

(samenhang). We kunnen systemen situeren op een hypothetisch continuüm van 

optelbaarheid naar niet-optelbaarheid of van weinig totaliteit (samenhang) naar 

veel totaliteit (samenhang). Totaliteit is het omgekeerde van optelbaarheid 

➢ Voorbeeld: loszandgezin welke gekenmerkt wordt door minieme mate van 

totaliteit.  Gewone gezinnen maakt elk van de leden ook deel uit van andere 

systemen( peuter-crèche, kinderen-school). Iemand is meer dan zijn of haar gezin 

vanuit systeemdenken 

➢ Het idee dat men iemand(een lid van gezin) kan verklaren vanuit grote 

samenhang, dat idee klopt niet met de open systeembenadering. Gezinnen met 

ernstige pathologie zijn geneigd zich af te zonderen van de buitenwereld. Grote 

mate van totaliteit en beperkte mate aan verbanden.  
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[There is a] hypothetical continuum from summativity to wholeness, and it can be said 

that systems are always characterized by some degree of wholeness.  

➢ Niet langer als een metafoor, maar gezinnen worden beschouwd als voldoend aan 

de regels of wetten van een systeem! 

➢ In hun analyses (vanaf dit punt) lijken Watzlawick en collega’s gezinnen te 

beschouwen als systemen met een hoge mate aan totaliteit! Met andere woorden 

auteurs leggen minder de nadruk op horizontale verbanden (dat elk lid ook deel 

uitmaakt van vele andere samenhangen of systemen  Misschien komt dit omdat ze 

voor hun onderzoek vooral vertrokken zijn van zogenaamde pathologische 

systemen, die misschien net gekenmerkt worden door een te grote mate aan 

totaliteit en een te beperkte mate aan horizontale verbanden.  

 

4.8 Totaliteit in gezinnen 

➢ Het gedrag van elk individu binnen de familie is verbonden met en afhankelijk 

van het gedrag van alle anderen.  

➢ Alle gedrag is communicatie en beïnvloedt en wordt dus beïnvloed door anderen.  

➢ Meer bepaald (...) veranderingen ten goede of ten kwade in het gezinslid dat als 

de patiënt wordt geïdentificeerd zullen meestal een effect hebben op andere 

gezinsleden, vooral op hun eigen psychologische, sociale of zelfs fysieke 

gezondheid. 

➢ [concept ‘geïdentificeerde patiënt](= idee Watzlawick) 

➢ Gezinstherapeuten die de gelabelde klacht verlichten, worden vaak 

geconfronteerd met een nieuwe crisis. Van moment dat therapeut het 

problematisch gezinslid geholpen heeft, dan zal zich een nieuw probleem 

aanmelden bij één van de andere gezinsleden. Zeker als het gaat om 

loszandgezinnen.  

➢ Voorbeeld: als iemand een probleem heeft, dan zal dit verschuiven naar iets 

anders. Dit mechanisme zie je optreden bij pathologische gezinnen. Bij gewone 

gezinnen speelt dit mechanisme veel minder een rol.  

The behavior of every individual within the family is related to and dependent upon the 

behavior of all the others. All behavior is communication and therefore influences and is 

influenced by others. Specifically (…) changes for better or worse in the family member 

identified as the patient will usually have an effect on other family members, especially 

in terms of their own psychological, social, or even physical health. Family therapists who 

relieve the labelled complaint are often faced with a new crisis.  

 

4.9 Nonsummativity (niet-optelbaarheid) 

➢ De analyse van het gezin is niet gelijk aan de som van de analyses van de individuele 

leden. Er zijn kenmerken van het systeem, dat wil zeggen, interactiepatronen, die 

de kwaliteiten van de individuele leden overstijgen (...). Veel van de "individuele 

kwaliteiten" van de leden, met name het symptomatische gedrag, zijn in feite 

bijzonder voor het systeem.  

The analysis of the family is not the sum of the analyses of its individual members. There are 

characteristics of the system, that is, interactional patterns, that transcend the qualities of 



70 
 

individual members (…). Many of the “individual qualities” of members, especially 

symptomatic behavior, are in fact particular to the system.  

Voorbeeld: dochter anorexia, dan is dit GEEN eigenschap van dochter maar een 

eigenschap van het gezin. Zeer enge benadering van een systeem. Watzlawick en 

collega’s hielden geen rekening houden met invloeden van buitenaf.  

Ander voorbeeld: zoon gebruikt wiet→ dit is de fout van de ouders. Klopt niet. Een 

individueel probleem hangt samen met contextfactoren maar één persoon maakt 

doorgaans deel uit van meerdere systemen dus we kunnen bij gevolg de oorzaak 

niet toeschrijven aan één systeem/persoon. Niet zomaar iets concluderen op basis 

van een observatie of vanuit een idee. Dit zou een eng systeem denken impliceren.  

➢ Hier bestaat het risico dat men deze “individuele kwaliteiten” gaat zien als 

eigenschappen van het systeem waar men naar kijkt, waarbij men uit het oog 

verliest dat deze individuele leden ook vaak deel uitmaken van heel wat andere 

systemen. We dienen er altijd rekening mee te houden dat iemand deel uitmaakt 

van meerdere systemen.  

Voorbeeld: klassieke systeembenadering jongere wiet gebruikt→ fout gezinssysteem. 

Wie weet kreeg de jongen de vraag vanuit peers om keer mee te roken.  

➢  “Systemic therapist’s fallacy”*: therapeut verklaart systeemtheoretisch op basis van 

wat men ziet, wat men observeert, zonder rekening te houden met de vele 

horizontale en verticale verbanden die niet zichtbaar zijn! De therapeut heeft als het 

ware geen oog voor bredere context. Conclusies trekken op basis van eerste 

informatie, op basis te weinig informatie. *cf. William James Psychologogist’s fallacy 

 

4.10 Feedback and Homeostasis26 

➢ Auteurs geven kritiek op het toentertijd gehanteerde model van homeostase (of 

evenwichtstoestand) om naar gezinnen te kijken. 

➢ Gezinnen die samenblijven dienen gekenmerkt te zijn door een zekere mate aan 

negatieve feedback om te weerstaan aan druk vanwege de omgeving en individuele 

leden van het gezin.  

➢ MAAR! Tezelfdertijd is er ook sprake van leren en groeien in gezinnen, en hier schiet 

het homeostatische model het meest tekort: want deze invloeden kunnen we beter 

omschrijven als positieve feedback.  

➢ Gezin moet evolueren, niet alleen negatieve feedback maar ook positieve feedback is 

nodig.  

4.11: systeemtheorie en cybernetica van de 1ste en 2de orde  

➢ Capra over systemen (Het Levenweb) 

➢ Def: systeem: een geïntegreerd geheel waarvan de kenmerkende eigenschappen 

voortvloeien uit de relaties tussen zijn onderdelen. Deze opvatting komt voort vanuit 

klassiek Grieks:   (sun histanai)= samen stellen, in die zin kan je een 

systeem zien als een ‘samenstel’ of een ‘samenhang’. 

Voorbeeld: een stoel= systeem  Een stoel bestaat uit een aantal onderdelen. Een 

stoel is zodanig in mekaar gestoken dat ge erop kunt zitten 

 
26 Niet in detail kennen, keer lezen. Prof gaat hier zeer snel over 



71 
 

➢ Def systeemdenken: de benadering van een verschijnsel als onderdeel van een groter 

geheel.  

Voorbeeld: wat is een tafel? Wat maakt een tafel een tafel? Culturele verschillen in 

gebruik van een tafel. Of een tafel. In Japan is het abnormaal om een tafel te 

bezitten.  

➢ Voorbeelden van systemen:  

- Fysische systemen die niet actief, zelf in interactie treden met hun omgeving: 

een stoel, een tafel, een piano, een computer … 

- Een zelfbouwpakket Ikea voor een boekenkast: als je alle onderdelen op een 

hoop gooit heb je nog geen boekenkast. 

- Levende systemen die voortdurend actief in interactie treden met hun 

omgeving: een cel, een meercellig organisme. 

- Sociale systemen zoals roedels, gezinnen, buurten, teams, enz. Mens en dier.  

4.11 Verschillende systeemniveaus en emergente eigenschappen 

➢ Capra stelt dat men verschillende systeemniveau’s kan onderscheiden alsook 

ermergente eigenschappen. Emergentie is een typisch concept binnen 

systeemdenken.  Emergente eigenschappen zijn eigenschappen welke plots 

opduiken, eigenschappen op een bepaald niveau. Denk aan Ikea kast die “plots” 

ineen staat.  

“Een (…) centraal kenmerk van het systeemdenken is het vermogen om je aandacht 

beurtelings te richten op verschillende systeemniveaus.  In de hele levende wereld vinden 

we 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.   

➢ Maar we moeten wel beseffen dat verschillende systeemniveaus in het algemeen 

verschillende niveaus van ingewikkeldheid vertegenwoordigen.  Je kan niet zomaar 

een vaststelling op een niveau vertalen naar een ander niveau. Op elk niveau 

vertonen de waargenomen verschijnselen eigenschappen die op lagere niveaus niet 

bestaan.  De systeemeigenschappen op een bepaald niveau worden ‘emergente’ 

(‘opkomende’, ‘te voorschijn komende’) eigenschappen genoemd.”   

➢ Elk niveau van een systeem heeft bepaalde eigenschappen.  

4.11.1 Relevantie voor de praktijk: het verwarren van systeemniveaus 

➢ Soms worden bepaalde eigenschappen die bij één niveau horen toegeschreven aan 

een ander niveau. Systeemniveau’s worden met mekaar verward. Je kan niet zomaar 

gaan toepassen wat werkt op één niveau, transfereren naar andere niveau’s.  

Voorbeeld: Iemand neemt op vergaderingen gewoonlijk als eerste het woord.  We zijn 

dus geneigd om te denken dat dat een eigenschap is van deze persoon.  Wanneer zij 

op een bepaald ogenblik beslist om wat meer te zwijgen wordt ze als het ware ter 

orde geroepen: men gaat haar vragen wat er scheelt.  Wat men uit het oog verliest 

is dat het een kenmerk is van dit systeem dat deze persoon op die vergaderingen het 

hoogste woord voert. [= negatieve feedback] 

➢ De mens is geneigd eigenschappen te verpersoonlijken d.w.z. toe te kennen aan 

persoon, net omdat dit eenvoudiger is dan het toekennen van eigenschappen aan 

een systeem. De reden voor deze ‘verpersoonlijking’ van systeemkenmerken is 
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wellicht dat wij het geheel of het systeem niet of slechts zeer moeilijk kunnen 

overzien.  We ordenen onze waarnemingsgegevens binnen een voor onsoverzichtelijk 

kader. [cf. vb. Konrad Lorenz]. Het is makkelijker om eigenschappen toe te schrijven 

aan een persoon dan aan een systeem. 

➢ Het omgekeerde gebeurt wanneer een groep, een team, een volk gezien wordt als een 

soort superindividu: ‘het team wil geen verandering’.  Het is duidelijk dat ‘het team’ 

of ‘het gezin’ of ‘het volk’ een abstracte eenheid is die niet over een aparte ‘wil’ 

beschikt. Een team kan niets willen, willen is een eigenschap die we toekennen aan 

individuen en niet aan systemen. Vanuit deze logica is gezinstherapie niet relevant 

omdat men bepaalde eigenschappen niet zomaar kan toekennen aan een systeem.  

4.12 Systeemdenken is een contextueel denken 

➢ Capra: “Systeemdenken is ‘contextueel’, en omdat iets verklaren in termen van 

zijn context,  betekent dat je het in termen van zijn omgeving verklaart, kunnen 

we ook zeggen dat systeemdenken omgevingsdenken is.” 

➢ Systeemdenken =  ecologisch denken= omgevingsdenken 

4.12.1 Relevantie voor de praktijk: het verwarren van de meest zichtbare context 

met de meest werkbare context 

➢ Als waarnemer heeft men niet steeds zicht op de relevante omgeving of context. Men 

ziet niet altijd systeem als therapeut. 

➢ Als trainer, coach, therapeut, consultant, enz. behoor je zelf tot de omgeving! 

➢ Verbreden betekent dan zoeken naar de ruimste samenhang die het gedrag of 

verschijnsel kan verklaren.  Mooi voorbeeld: Konijnen/vossen, Konrad Lorenz. 

➢ Wanneer de ruimere context/samenhang/omgeving niet bekend is wordt het gedrag 

van Konrad Lorenz verklaard binnen de context van zijn persoon: men denkt dat hij 

gek is.  

➢ Meest verklarende context heeft men vaak geen zicht op als therapeut. Er zijn 

verwarringen mogelijk van systeemniveau’s, alsook van contextualisaties 27 

4.13 Samengevat 

➢ Bij het benaderen van problemen zijn twee verwarringen mogelijk: 

- Verwarren van systeemniveaus: iets wat zich op het niveau van het systeem 

voordoet wordt toegeschreven aan een individu. Of het systeem zelf wordt 

beschouwd en benaderd als een individu. 

- Verwarren van contextualisaties: in die zin dat de meest zichtbare context 

wordt verward met de meest werkbare. 

4.14 Cybernetica: circulaire causaliteit 

➢ Denk hierbij aan het voorbeeld van de koersafwijking en de stuurman. Stuurman + 

schip vormen samen zelfregulerend systeem.  

➢ De cybernetica biedt modellen die bruikbaar zijn in het benaderen van menselijke 

‘samenwerkingsproblemen’. 

➢ De cybernetica biedt een alternatieve visie op causaliteit.  

➢ De circulaire causaliteit = terugkoppelingskring 

➢ A → B → C → A → B → C → A enz. 

 
27 Examenvraag: welke verwarringen zijn mogelijk m.b.t. systeemdenken en geef hiervan 

voorbeelden 
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➢ Capra: “Een terugkoppelingskring is een rondgaande reeks oorzakelijk verbonden elementen 

waarin een beginoorzaak zich langs de schakels van de kring voortplant, zodat elk element 

een effect heeft op het volgende, tot de laatste het effect ‘terugkoppelt’ naar het eerste 

element.”  Het gevolg is dat het systeem zichzelf reguleert of stuurt.”  

 

4.15 Positieve en negatieve feedback 

➢ Een oorzakelijke invloed van A op B heet positief als een verandering van A tot een 

verandering van B in dezelfde richting leidt d.w.z. een toename van A leidt tot een 

toename van B, en een afname van A tot een afname van B.   

➢ Binnen de cybernetici onderscheidt men  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.   

➢ Schip + stuurman = zelfsturend systeem, waarbij negatieve feedback optreedt als er 

teveel van de koers wordt afgeweken, en positieve feedback optreedt als het schip 

terug op koers is.  

➢ In gezinnen: er is nood aan afwijking van de koers = positieve feedback, maar als 

die afwijking te groot wordt, dan nood aan negatieve feedback. 

Voorbeeld:  ingrijpen jeugdrechter als een kind teveel vrijheid krijgt en diefstalletjes 

gaat plegen, of illegale middelen gaat gebruiken.  

➢ Beide zijn nodig, zowel positieve als negatieve feedback 

4.16 Positieve en negatieve oorzakelijke verbanden 

➢ Schatting van de koersafwijking (A) → + tegenstuur geven (B) → - verandering van 

de afwijking (C) → + schatting van de koersafwijking (A) enz. 

➢ Schatting van de ernst van de depressie → + medicatie geven → - ernst van de 

depressie → + schatting van de ernst van de depressie enz. 

➢ Voorbeeld: centrifugaalregulateur 

➢ Zelfregulatie vormde een uitdaging voor ingenieurs die stoom wensten te gebruiken 

om machines aan te drijven 

➢ Stoommachines gingen in runaway. De stoomtoevoer kon niet geregeld worden 

waardoor machines steeds sneller gingen draaien en stuk gingen. = louter positieve 

feedback, altijd maar ‘meer van hetzelfde’. 

➢ Er was een ‘stuurman’ nodig om de stoomtoevoer te regelen: als de stoomtoevoer te 

hoog werd, en de machine dreigde op hol te slaan, moest dat “mannetje” de 

stoomtoevoer verminderen.  

➢ i.p.v. een ‘mannetje’ bedacht men de ‘centrifugaalregulateur’. 
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4.17 Sociale systemen 

➢ Norbert Wiener  was de uitvinder van het begrip cybernetica. Hij was er zich van 

bewust dat terugkoppeling een belangrijk begrip is voor het modelleren van zowel 

levende organismen als van sociale systemen.  Volgens Wiener was ybernetica ook 

toepasbaar op menselijke systemen.  Zo schreef hij in cybernetics:  

“Zonder twijfel 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.” 

➢ Uiteraard zal de relatieve eenvoud van stoommachines en zelfsturende raketten en 

dergelijke meer verlaten worden.  Daar is vaak nog een overzichtelijke weergave 

mogelijk van de terugkoppelingslussen.  Wanneer het over menselijke systemen gaat 

zullen we meestal geen terugkoppelingscircuit kunnen construeren. 

➢ Illustreert groot aantal vernieuwingen binnen menswetenschappen gevolg zijn van 

militaire innovaties.  

 

4.18 Meer van hetzelfde’ of ‘verandering’ 

➢ De uitvinder van de cybernetica lijkt het dus zelf de moeite waard te vinden om 

cybernetische ideeën aan te wenden in de menswetenschappen. 

➢ De cybernetica biedt een interessant model om over problematiek na te denken.  Stel 

je een terugkoppelingscircuit voor waarin feitelijk de terugkoppelingen alleen 

positief zijn.  Bijvoorbeeld een terugkoppelingscircuit met volgende elementen: 

o Mate van verslaving (A) Man is ontwend in een ziekenhuis 
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o Reacties van de omgeving (B) + Bijv. Man in café: anderen vragen hem 

wat hij gaat drinken. 

o Reactie van de verslaafde (C) + Onder de sociale druk en omdat hij 

beschaamd is vraagt hij een biertje.  

o Mate van verslaving (A) + Hij hervalt. 

o Voorbeeld van positieve feedback: de afwijking van de norm wordt 

groter! 

 

➢ Positief betekent niet perse positief maar betekent dat dingen zich herhalen. Meer 

van hetzelfde, van ongewenste zelfde. De nadruk dient bijgevolg te liggen op het 

installeren van negatieve feedback, als tegenwind voor gevolgen van positieve 

feedback 

4.19 Verandering: nood aan een minnetje of ‘negatieve feedback’ 

➢ Cybernetica helpt therapeuten om verandering te bewerkstelligen.  

➢ 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? 

4.20 Cybernetica van de tweede orde: geen weten van buitenaf en doe niet over! 

➢ In tegenstelling tot de ingenieurs die zich bogen over het probleem van de 

ontploffende stoommachines maakt de trainer, consultant, therapeut en wie nog 

met menselijke veranderingsprocessen bezig is zelf deel uit van het 

terugkoppelingsgebeuren. Men dient na te denken over wat men ‘kan’ doen. Men 

kan als therapeut ervoor zorgen dat pathologie toeneemt of afneemt.  

➢ Dit betekent twee dingen.  

o Ten eerste een beperking: je kan maar overzien wat je kan overzien.  Als 

therapeut is men deelnemer aan het gebeuren.  Men is 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.  

o 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 (in 

cyberneticatermen: dat je een minnetje inbrengt waardoor het ‘meer-

van-hetzelfde’ doorbroken kan worden). Men kan iets radicaal anders 

doen.  
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4.20.1 Doe niet over 

➢ = een manier om aan hulpverlening te doen 

➢ Het is van het grootste belang ervoor te zorgen dat de eigen tussenkomsten niet 

‘meer-van-hetzelfde’ opleveren, maar integendeel kunnen bijdragen tot een 

verandering in de gewenste richting. 

➢ ‘Doe niet over wat al gedaan wordt’ of ‘doe iets nieuws’ als psycholoog. Gooi het over 

een andere boeg! Niet verwerpen! Niet fout verklaren! Vanuit interpersoonlijk 

denken stelt een therapeut zich de vraag ‘Wat zouden reacties zijn van andere 

mensen die ervoor zorgen dat het probleem groter wordt, wat kan jij doen als 

psycholoog waardoor het probleem kleiner wordt?’ 

➢ Dit is slechts resultaat van inschatting. Men heeft nooit als therapeut 100 procent 

garantie dat de dingen die men wil doen, effectief zullen werken of goed ontvangen 

zullen worden.  

➢ Het niet verwerpen, niet fout verklaren, het over een andere boeg gooien draagt bij 

tot een goede werkalliantie/therapeutische relatie.  

Praktijkvoorbeeld 

➢ Een leidinggevende wil zijn afdeling reorganiseren.  Hij wil een ‘turnover bereiken in 

de hoofden van zijn medewerkers’.  Hoe meer hij van zijn plannen ontvouwt, hoe 

meer de medewerkers zich als tegenwerkers gaan gedragen, en op allerlei manieren 

de plannen eerder lijken te dwarsbomen.  Nochtans bedoelt hij het beste met de 

organisatie (al is zijn ijver niet gespeend van enig gezond en gewenst eigenbelang).  

Het vreemde is dat hij zich niet laat tegenhouden en hoe meer tegenstand hij denkt 

te ervaren hoe koppiger hij aan zijn eigen strategieën vasthoudt. 

Wat gebeurt wellicht ‘ginds’(= datgene wat hier en nu niet zichtbaar is) dat de trainer 

niet mag doen wanneer hij het handvat volgt? 

o De medewerkers gedragen zich zo dat hij het gevoel krijgt van tegengewerkt te 

worden.  

o De medewerkers tonen geen interesse voor zijn plannen. 

o De medewerkers verwijderen zich van hem, gaan hem zelfs vermijden. 

o De medewerkers gaan negatief over hem denken. 

o Dus: 

o Probeer hem au serieux te nemen in zijn benadeling en inzet. 

o Toon interesse voor zijn bedoelingen en plannen. 

o Maak verbinding met hem. 

o Probeer gunstig naar hem te blijven kijken. 

➢ Meestal geldt bovendien als blindhypothese: zijn medewerkers verwachten dat hij 

zijn eigen aandeel kan zien in wat er fout loopt en dat hij zicht heeft op zijn effecten 

(met andere woorden dat hij weet wat zij erbij voelen).  Iemand voelt zich aan de 

kant geschoven of zelfs gedegradeerd en die persoon denkt dat de leidinggevende 

daarvan op de hoogte is, meer zelfs die negatieve effecten bedoeld heeft. 

➢ Neem au serieux op vlak van inspanning/bedoelingen en last 

➢ Doe of zeg niets dat als beschuldigend of verwijtend kan gehoord worden. 

➢ Vooral tijdens de intake zal het van groot belang zijn om zich een voorstelling van 

de situatie te maken die niet alleen recht doet aan de kijk van de woordvoerder (die 
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tevens belanghebbende is).  De communicatietheorie kan helpen om de analyses te 

verfijnen. 

Hoofdstuk 5:  Concept invloed 

5.1. Communicatieperspectief 2 communicatie= invloed 

5.1.1 Hermeneutic turn of “De hermeneutische wende”  

➢ (Lezen) 

➢ = Vertaling van communicatie als mededelingsopvatting naar 

invloedsopvatting(onder invloed van de hermeneutic turn) 

➢ Laatste decennia van de vorige eeuw zagen een verschuiving van meer 

objectivistische benaderingen van bepaalde disciplines naar een meer 

interpretatieve benadering.  

➢ Voorbeeld: Albert Bandura. Bandura hing het behaviorisme aan. Maar: hij 

beargumenteerde al in 1940 het belang van observationeel leren en modelling – 

observatie van modellen = de meer efficiënte manier om te leren.+ als 

bekrachtiging werkt dan is dit omdat het de manier van denken van mensen 

wijzigt. [Hoe ze de wereld interpreteren.] Behaviorisme (van zijn tijd) focuste op 

uiterlijke stimuli en responses >< Bandura focuste op het (interne) denken dat 

de twee verbond = het cognitieve deel van zijn sociaal cognitieve theorie. 

Omschakeling naar cognitieve, meer interesse in betekenis.  

➢ Hermeneutische wending/turn gaat terug op Heideggers hoofdwerk uit 1927 Sein 

und Zeit (Zijn en Tijd). 

➢ Heidigger heeft kritiek op de Cartesiaanse scheiding van lichaam (soma) en geest 

(psychè). Mens als subject die naar objectieve wereld kijkt= represiationisme.  

➢ Heidegger draait dit om: menszijn = interpreteren en wat we kennis noemen is 

daarvan afgeleid= revolutionair idee. Men ging ervanuit dat vooral 

wetenschappers echte kennis over wereld bezaten, de mens bezat geen echte 

kennis.   

 Heidegger’s analysis of Dasein as being-in-the-world changes our 

understanding of understanding from a derivative phenomenon to the central 

feature, the keystone, of human experience. As Gadamer remarks, “Heidegger’s 

temporal analytics of Dasein has (…) shown convincingly that understanding is 

not just one of the various possible behaviors of the subject, but the mode of 

being of Dasein itself … and hence embraces the whole of its experience of the 

world.” … The traditional approach [running from Descartes through Kant to 

Husserl] conceived of the human being as a “subject”, a knower disengaged from 

the world and from practical activity in the world. (Hoy, 179) 

➢ Heidegger zal zeggen dat interpretatie (Verstehen) primordiaal is, en dat wat 

we kennen of kennis noemen een van het alledaagse in-de-wereld-zijn 

(Sichverstehen) afgeleide vorm van interpretatie is.  

➢ Heidegger overstijgt het klassieke epistemologische onderscheid van subject 

en object, waarbij subject en object primair gescheiden zijn van elkaar, en het 

subject (wanhopige) pogingen doet om kennis te verwerven = om een 

verbinding tot stand te brengen met wat men dan de ‘buitenwereld’ noemt.  

➢ [Zowel bij HS Sullivan als bij de groep rond Watzlawick zien we dat het 

epistemologische raamwerk van Descartes nog niet verdwenen is; het blijft 

meespelen in de psychologie.] 
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➢ Hermeneutiek = de leer van de interpretatie van (heilige) geschriften; met 

andere woorden, het ging om tekstinterpretatie. 

➢ Bij Heidegger gaat het om de interpretatie, of het verstaan van de wereld/het zelf. 

Mens zijn is zichzelf begrijpen en de wereld begrijpen. Duits= sich Verstehen→ 

zijn weg vinden in het dagelijkse leven.  

➢ Ipv subject >< object, vormen mens en wereld een hermeneutische cirkel. De 

mens is niet iets van buitenaf, maar maakt deel uit van de wereld(Heidegger) 

➢ = als de mens zichzelf begrijpt, begrijpt zij/hij ook de wereld, als de mens de 

wereld begrijpt, begrijpt hij/zij ook zichzelf.  

➢ Mensen interpreteren voortdurend zichzelf en de wereld. Human agents = self-

interpreting subjects. 

In his 1977 paper What is Human Agency? Taylor recasts the question ‘What does it 

mean to be a human being?’ as follows: ‘We would like to explore in this paper what is 

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

to ourselves as human agents which we would not attribute to animals?’ Taylor (1985, 

3) stresses two points. First, as human agents we are self-interpreting subjects.  

one of the things that makes a person what he or she is, is the understanding the person 

has or had of him or herself 

 

human beings are natural entities + we are beings with self-understanding as well in 

order to understand and explain us, consideration has to be given to these 

understandings.  

 humans are partly constituted by our self-understandings: how a person views or 

interprets herself is not all there is to know about her, but is a vital component of identity, 

one that cannot be overlooked.  

our self-understanding incorporates our seeing ourselves as living in a space defined by 

(our) distinctions of worth, or strong evaluations. Strong evaluation is concerned with the 

qualitative worth of different desires. (Ruth Abbey, 2001, 58) 

 

In Human agency and language (Taylor, 1985, 191) omschrijft Taylor het nog scherper: 

mensen zijn interpretatie van kop tot teen! 

That is what is contained in the slogan that human beings are self-interpreting animals: 

there is no such thing as what they are, independently of how they understand 

themselves. To use Bert Dreyfus’ evocative term, they are interpretation all the way 

down.  

➢ *Vertaling van citaat: mensen zijn betekenisverlende wezens van kop tot teen. Idee 

van subjectivering van de mens in plaats van objectivering.  

5.1.2 Gevolgen 

➢ Als we dit mensbeeld volgen dan betekent het dat benaderingen zoals die van 

Watzlawick en vroege behavioristen ontmenselijkend zijn, in die mate dat ze niet 

bereid zijn om te luisteren naar de betekenisverlening van mensen zelf! Als de 

therapeut niet luistert naar de betekenisverlening van patiënten, dan 

ontmenselijkt men de patiënt.  Watzlawick en collega’s gingen ervan uit dat 

mensen soort machines/objecten waren, hadden geen aandacht voor het feit dat 

mensen ook beteknisverlende wezens zijn. 
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➢ Dit zal 1 van de belangrijkste correcties zijn die gebeurt in de vertaling naar een 

invloedsopvatting. Vertaling van mededelingsopvatting (one cannot communicate, 

men kan niet niet communiceren) naar invloedsopvatting( men kan niet 

beinvloeden) 

5.1.3 Communicatie= invloed 

➢ Een grote vernieuwing is de vertaling van het originele ‘one cannot not 

communicate’ (Watzlawick et al) naar ‘Je kunt niet niet beïnvloeden.  

➢ Wat je doet heeft zijn effect op anderen. (…) [H]et doet de ander wat, de ander geeft 

er betekenis aan, verstaat het op zijn manier.’ (Mattheeuws,) = letterlijk voorbeeld 

van hermeneutische wending. 

➢ Communicatie wordt invloed waarbij invloed niet zozeer gelijkstaat aan macht 

➢ Algemener geformuleerd: 

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

➢ Je kan deze invloed opmerken of niet opmerken, beseffen of niet beseffen, en men 

kan het hebben van die invloed ‘hebben’ of ‘niet hebben’.  

➢ Deze invloed is bidirectioneel van aard. Beinvloeding in beide richtingen. Invloed 

speelt altijd in twee richtingen.  

➢ Deze invloed speelt in elke situatie waar meerdere mensen aanwezig zijn. Ook hier-

en-nu. 

➢ Er is een directe link tussen invloed zien of niet en mentaal welzijn.Al dan niet 

opmerken/beseffen van invloed heeft een impact op het gevoel van 

welzijn/geestelijke gezondheid. Met andere woorden deze benadering over 

communicatie biedt dus methodische ingangen in psychotherapie en 

hulpverlening. Hoe kan ik als therapeut ervoor zorgen dat de persoon voor mij zich 

beter voelt, herstelt? 28 

➢ Niet alleen mensen hebben invloed, ook gebeurtenissen of omstandigheden 

➢ Voorbeeld: denk aan nieuwe maatregelen die uitgesproken worden in kader van 

Covid 19. Daar wordt geen mens vrolijk van.  

➢ Context speelt een blijvende rol in betekenisverlening.  

5.1.4 Verschillen tussen Watzlawick en Mattheuws29 

 

 

 
28 Reden waarom Mattheeeuws zo enthousiast was over axioma’s van Watzlawick zijnde het biedt 
therapeutische handvatten. 
29 Examenvraag: vergelijk Watzlawick met collega’s. 
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➢ Om een client te begrijpen, heb je contextinformatie nodig maar deze informatie 

wordt verleend door de client(= hermeneutische cirkel). Context betekent hier niet 

hetzelfde als omgeving, het gaat om hoe de client zichzelf en omgeving ervaart. 

Ga voorzichtig om met deze context als therapeut want als therapeut beïnvloedt 

je deze context. Wees voorzichtig met uitspraken/hypothesen, want deze 

uitspraken/hypothesen kunnen meespelen in betekenisverlening. Hypothesen 

dient men steeds toetsend/voorzichtig voorleggen aan de patient.  

➢ Als we het zullen hebben over narratieve therapie, dan zal je merken dat deze veel 

minder hypothesen voorleggen. Ook solution focused therapeuten zullen heel 

vaak niet werken met hypothesen, probeer vooral te vertrekken vanuit 

betekenisverlening van de client.  

➢ Matteeuws heeft het concept lineaire causaliteit vervangen door circulaire. 

Eveneens werd het woord causaliteit vervangen door invloed.  De term invloed 

verwijst naar interpretatie en betekenisverlening en kan dus nooit a priori of van 

buitenaf worden gekend, dit in tegenstelling tot causaliteit.   
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➢ Kortom, bij Watzalwick kent gedrag een berichtwaarde. Bij Matteuws is sprake 

van invloed. Bij Watzawick is er invloed op gedrag. Bij Matteuws is er sprake van 

invloed op de binnenkant van een persoon. Watzalwick hanteert een 

buitenperspectief. Matteuws een binnenperspectief. Watzlawick observeerde 

mensen. Matteus stelde ‘het draait om mij’, eerstepersoonsperspectief.  

 

Wees voorzichtig met hypothesen. Spreek in de woorden van de patiënt.  

 

 

 

5.1.5 Gevolgen klinische praktijk 

➢ Altijd blijven observeren als therapeut. Hoe komen men woorden binnen bij de 

patiënt?  Totaal onbedoelde en onvoorziene effecten worden mogelijk 

➢ Methodologisch handelen wordt mogelijk. Hoe kunnen we als therapeut hoop 

genereren?  

➢ Therapeutische bedoelingen zijn onvoldoende, niet doorslaggevend. Als therapeut 

zal je moeten nadenken over interventies, methoden. Bijvoorbeeld koppeltherapie; 
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hoe kan je als therapeut tussenkomen dat beide partners zich opnieuw met 

mekaar verbonden voelen? 

➢ Er is ook plek voor analoge taal of doe-taal ‘Iets doen’ kan ook betekenis hebben. 

Soms kan ‘iets doen’ meer effect hebben dan ‘iets zeggen’. Doe-taal kan ook zeer 

veel effect hebben.  

5.1.6 Causale versus hermeneutische opvatting van invloed 

➢ Een grote vernieuwing ingebracht door het team van de Interactie-Academie is de 

vertaling van het originele ‘one cannot not communicate’ (Watzlawick et al., 1967, 

32) naar ‘Je kunt niet niet beïnvloeden. Wat je doet heeft zijn effect op anderen. 

(…) [H]et doet de ander wat, de ander geeft er betekenis aan, verstaat het op zijn 

manier.’ (Mattheeuws, 1977, 79) = hermeneutische opvatting van invloed 

 

 

Causale opvatting d.w.z. A veroorzaakt B 

Hermeneutische(invloed, interpretatie) opvatting van invloed d.w.z. niets wordt 

doorgegeven. Bijvoorbeeld bij Bateson zou het zo zijn dat de trap energie of informatie 

bevat van de mens, die via de trap wordt doorgegeven aan de hond. De hond zal deze 

informatie op zijn beurt interpreteren.  

Causale versus hermeneutische opvatting van invloed: voorbeeld 
Stel, een jongen van elf wordt verwezen door de huisarts naar een dienst geestelijke 

gezondheidszorg omdat zijn vader een ernstige alcoholverslaving heeft en zij zich zorgen maakt 

over de invloed van die verslaving op de geestelijke gezondheid en ontwikkeling van de jongen.  

 

Vanuit hermeneutische opvatting wordt binnen therapeutische context vooral 

gewerkt rond betekenissen en het wijzigen van betekenissen, waardoor bijgevolg ook 

het gedrag zal wijzigen.  

Causale versus hermeneutische opvatting van invloed: de dominante kijk 

➢ Deze invulling van invloed is overigens niet dominant, zeker niet binnen de 

wetenschappen.  
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➢ Als, om maar een recent voorbeeld te nemen, onderzoekster van ouder-kindrelaties 

(parent-infant mental health) Letourneau het heeft in haar boek Scientific 

parenting: what science reveals about parental influence (2013) over de vraag wat 

de wetenschap onthult over ouderlijke invloed op kinderen, hiermee verwijst ze 

naar causaliteit en niet invloed in de zin die Mattheeuws eraan gaf. Het gaat erom 

hoe wat ouders doen, effecten hebben op het kind en diens endocrinologie, 

epigenetica, neurologie 

➢ Zij kan als onderzoeker dus externe beschrijvingen geven van wat er zich afspeelt 

tussen ouders en hun kinderen op endocrinologisch, neurologisch en epigenetisch 

vlak.  

➢ Wat ouders doen en laten heeft in dit dominante wetenschappelijke paradigma een 

causaal effect op de ontwikkeling van kinderen en soms op de latere generaties, 

los van de eigen interpretaties van ouders en kinderen. Een wetenschapper zoals 

Letourneau kan dus bepaalde mechanismen als probleemloos beschrijven zonder 

deze ouders en kinderen daarin te bevragen. De standaardvisie op invloed zal dus 

causaal zijn en niet hermeneutisch of interpretatief.  

➢ In die zin heeft Mattheeuws ook het begrip invloed geherinterpreteerd en blijft het 

nodig om haar betekenis ervan te claimen tegen de dominante standaardvisie in 

die invloed – van bijvoorbeeld ouders – ziet als causaal en niet interpretatief. 

5.2 Revisiting de verschillende axioma’s 

5.2.1 Axioma 1: Je kan niet niet beïnvloeden: besef het! 

➢ Watzlawick en collega's bedoelden met ‘communicatie’ niet: uitzenden en 

ontvangen van boodschappen. Zij schreven: communicatie = “gedrag”. Vandaar 

hun uitspraak: “alle gedrag is communicatie, heeft een berichtwaarde”. Daarin 

ontbreekt een link naar betekenis. Gedrag en berichtwaarde lijken dan entiteiten 

= op zich staande en objectief waarneembare gegevens (die toelaten gedrag te 

turven). 

➢ 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. Probeer daar soms iets van te 

beseffen.” Men zich niet onttrekken aan het fenomeen van invloed.  

➢ De dubbele „niet‟ is behouden om te benadrukken dat je je niet aan invloed kunt 

onttrekken en dat je niet geen invloed kunt hebben. Met andere woorden, 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. (Cf. invloed ≠ 

oorzaak, maar invloed = betekenis.)  

➢ Ook wat je niet doet of nalaat, beïnvloedt. En dat geldt evenzeer voor de ander.  

➢ Belangrijk: interafhankelijkheid! Om te weten wat je gedaan hebt (jouw buitenkant) 

heb je de overkant nodig. Wat zijn mijn effecten als therapeut bij client? Helpt men 

therapie de client vooruit? Als therapeut heeft men feedback van client nodig.  

➢ Invloed is niet bepalend!  
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5.1.2.1 Circulariteit ≠ elkaar gelijk beïnvloeden 

➢ Def: circulariteit(Matteeuws) alternatief voor het gangbare verklaringsmodel voor 

menselijk gedrag (en psychopathologie): men kan problemen verklaren uit de 

begintoestanden en de eigenschappen van mensen.  

➢ Oorzaak- gevolg denken niet van toepassing omwille van de circulariteit van de 

voortdurende interactie. Gedrag A beïnvloedt gedrag B dat op zijn beurt gedrag A 

beïnvloedt. A beïnvloedt B zoals B A beïnvloedt( Watzalwick) 

➢ Maar (!) als dat begrepen wordt als: ze beïnvloeden mekaar op gelijke wijze, dan 

mis je de context waarin die beïnvloeding voorkomt. Dan isoleer je A en B van een 

ruimere samenhang waarin vele invloeden spelen zoals bijvoorbeeld 

machtsverhoudingen, genderthema’s, geschiedenis.( Paul Dell) 

 

5.1.2.2 De 4 dimensies in het zien en beseffen van invloed 

   

➢ Ik vs ander( richting) 

➢ Onaangenaam vs aangenaam 

Uitwerking 4 dimensies:  

➢ Invloedsdimensie 1: binnen therapeutische context mensen laten inzien wie/wat 

voor hen onaangenaam is 

Voorbeeld: jongeren met ASS die stress ervaren, huilbaby’s die ouders stress 

bezorgen 

➢ Invloedsdimensie 2: de ander doet iets wat steunend is, werken met netwerkenAls 

een persoon beseft dat er iemand is, die hem steunt draagt dit bij tot zelfwaarde. 

Maar soms kunnen mensen hier moeilijk mee om, met het feit dat anderen hen 

helpen.  

Voorbeeld: kinderen met hechtingsstoornissen 

➢ Invloedsdimensie 3 : als therapeut kan je opmerken dat je voor iemand iets 

betekent, of als vriend. Therapeuten, psychologen, sociaal werkers vertrekken vaak 

vanuit intrinsieke motivatie ‘het idee dat je iemand hebt geholpen’. Vaak wordt dit 

geminimaliseerd(denk bijvoorbeeld aan client die therapeut bedankt met doos 

pralines waarop de therapeut antwoord ‘ het is maar mijn werk’.  

➢ Invloedsdimensie 4: heel moeilijk om op te merken.  Dit is geen doelstelling binnen 

therapie. In praktijk zeer moeilijk om te realiseren.  
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Voorbeeld: pester tot inzicht laten komen dat hij/zij ander pijn doet want de ander 

merkt niet op dat hij onaangename dingen doet m.b.t. een ander.  Gewaarworden 

is niet hetzelfde als waarnemen als beseffen! 

 

   

4 dimensies in het zien en beseffen van invloed 

➢ Invloed kunnen we gewaarworden, opmerken, beseffen en ‘hebben’ (het 

‘kunnen hebben van’). 

➢ In combinatie met de vier dimensies (facetten) van invloed levert dit een rijke 

fenomenologie op die therapeutisch aangewend kan worden.  Levert klinische 

handvatten.  

➢ Helpt om contextueel in te leven, om je in het ‘ginds’ in te leven. 

➢ Voorbeeld: pester laten inzien welk onaangenaam effect deze heeft op een 

ander. 

➢ Biedt ook richting aan interventies:  

o stilstaan bij en opmerken van interpersoonlijke benadeling heft 

de vervreemding van de negatie op = oog hebben voor 

benadeling!!! 

o stilstaan bij dimensies 2 en 3 op een indirecte manier helpt 

mensen om erachter te komen dat ze zelf iets voor iemand 

betekenen 

o niet direct vragen dat men de door jou opgemerkte effecten van 

dimensie 4 kan zien, beseffen, of dat men dit kan hebben dat me 

anderen pijn of verdriet heeft gedaan. Verwacht niet onmiddellijk 

inzicht bij diegene die schade berokkent. Dimensie 4 dient vooral 

als soort rem of begrenzing voor therapeutisch enthousiasme.  
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5.1.2.3. Invloedsdiagram: wat de therapeut ziet vs wat de client ziet 

= wat therapeut ziet 

Dergelijke diagram wordt door een therapeut opgesteld op basis van datgene wat 

de patiënt vertelt, op basis van het verhaal van de patient.  

= wat client ziet volgens therapeut 

5.1.2.3.1 Wie heeft iets aan de cliënt?  

➢ Recent krijgt het werken met netwerken veel belang 

➢ = blinde vlek vaak voor client zelf 

➢ Dan zoekt men vaak naar hoe anderen de cliënt steunen (= dimensie 2). Welke 

mensen bieden de client steun? Welke personen uit het netwerk van patiënt 

nemen een steunende rol op? (cfr onderlijnde namen in diagram rechts boven) 

➢ Maar het is vaak nog meer steunend voor cliënten als ze beginnen opmerken 

en beseffen dat ze zelf ook iets betekenen voor de anderen! (cfr onderlijnde 

namen links onder)= wat men heel vaak vergeet vanuit praktijk. Cfr. Michael 

White remembering conversations. Enorm therapeutisch effect. = blinde vlek. 

Heel vaak vergeet men dat de client(zelfs jonge kinderen) ook een gunstig figuur 

kan zijn in het leven van anderen.  

➢ Hoe meer inzicht patiënten verschaffen in 4 dimensies, hoe meer welbevinden 

patiënten ervaren.  
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➢ Buitenkant is niet gelijk aan gedrag maar wat de ander van jou ervaart, 

handelen met woorden, lichaamstaal. 

➢ Binnenkant is wat mensen niet rechtstreeks van mekaar waarnemen. 

Gevoelens, betekenissen, gedachten, bedoelingen 

➢ Het is steeds de buitenkant welke we observeren, nooit de binnenkant van een 

persoon.  

➢ Voorbeeld: therapeut – client. Soms is het als therapeut moeilijk te weten wat 

er zich afspeelt aan de binnenkant van een client, op basis van de buitenkant. 

Hoe voelen patiënten zich echt? ‘Je ziet er goed uit, maar voel je je ook zo?’ 

Komt wat ik observeer aan de buitenkant overeen met de binnenkant van een 

client? 

➢ Binnenkant en buitenkant zijn twee totaal verschillende dingen. 

5.2.2 Axioma 2: Interpersoonlijke en sociale perspectieven 

➢ Onderscheid tussen inhoud en betrekkingsniveau( axioma 2) 

➢ Notie „betrekkingsaspect‟ introduceert een link tussen wat iemand zegt (en/of doet 

en/of niet doet) en de interpersoonlijke betekenis.  

➢ 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.  

➢ In de omgang met elkaar wisselen mensen voortdurend zienswijzen uit over zichzelf 

en de ander. Of, anders gezegd, los van of het zo bedoeld is, men kan niet anders 

dan zich de vraag stellen: 

▪ Hoe kijk jij naar mij? Hoe kijk ik naar mezelf? 

▪ Hoe denk ik of ervaar ik dat jij naar mij kijkt? Hoe denk of ervaar 

ik dat jij naar jezelf kijkt? 

▪ Hoe denk ik dat jij denkt dat ik naar mezelf kijk? 

▪ Hoe denk ik dat jij denkt dat ik naar jou kijk? 

➢ Elk van bovenstaande vragen speelt zich vaak onbewust af, welke voortdurend 

spelen in het hoofd van iemand. Mensen zijn constant bezig met identiteit.  
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5.2.2.1 Rechtstreekse en onrechtstreekse perspectieven 

➢ Rechtstreekse perspectieven= idee over identiteit waar iemand rechtstreeks aan 

kan.  Directe toegang toe 

➢ Voorbeeld: zo zie ik mezelf, zo zie ik jou, zo zie ik hem/haar/hen/ … 

➢  Onrechtstreekse perspectieven= men kan deze ideeën of opvattingen over zichzelf 

niet rechtstreeks toetsen (metaperspectieven).  

➢ Voorbeeld:  zo denk ik dat jij mij ziet, zo denk ik dat jij jezelf ziet, zo denk ik dat 

jij denkt dat ik mezelf zie enzovoort. (=metaperspectieven) 

➢ Aspect van interafhankelijkheid: we hebben de ander(en) nodig om tot een 

rechtstreeks perspectief op onszelf te komen. Om een zelfbeeld te ontwikkelen, 

hebben we de ander nodig. De ander houdt ons constant spiegels voor.  Zonder 

die ‘spiegels’ lukt het niet. We krijgen als het ware spiegels van de ander, waarop 

we ons eigen zelfbeeld of identiteit basseren. Het metaperspectief voegt zich bij 

het zelfbeeld.  

➢ Als de dingen niet naar wens verlopen neemt de gevoeligheid aan ‘meta-

perspectieven’ toe .  ‘Wat gaan ze van mij vinden? Hoe kom ik over bij anderen?’ 

Vaak op moment van tegenslag, op momenten dat het minder goed gesteld is 

ontwikkeld men extra sensitiviteit voor metaperspectieven.   

➢ Kortom, zoals eerder gezegd vormt identiteit een belangrijk thema binnen het 

menselijk bestaan.  

5.2.2.2 Sociale perspectieven 

➢ Laing bestudeerde perspectieven tussen personen (interpersoonlijke 

perspectieven) en Elias bestudeerde perspectieven tussen bevolkingsgroepen 

(sociale perspectieven).  

➢ Voorbeeld: hoe zal ‘men’ over mij denken? De invloed van sociale perspectieven. 

is vaak groter, zeker op moment dat personen zich slechter in hun vel voelen.  

➢ Sociale perspectieven spelen zich niet af op individueel niveau, wel op ruimere 

schaal. Hoe men over elkaar denkt (bijna als categorie) ontstaat niet in individuele 

hoofden. Die komen uiteraard van personen, maar zijn niet privaat! 

➢ Sociale perspectieven  zijn zienswijzen in gemeenschap of sociale perspectieven, 

die hercreëren en creëren, herconstrueren en construeren op hun beurt sociale 

representaties. Het was Mattheeuws die stelde dat die constructies in 

gemeenschap ‘binnenkomen’, beïnvloeden je zonder dat je het kunt tegenhouden. 

De grens tussen individuele wereld en samenlevingswereld is flinterdun. Dit is 

een beïnvloedingsproces dat haast ongemerkt verloopt. 

5.2.2.3 Sociale representaties 

➢ Def: als systeemregels [cf. redundanties]op het niveau van de anonieme 

gemeenschap of samenleving. Algemene regels over bijvoorbeeld wat betekent het 

om man te zijn, vrouw te zijn,…? 

➢ Voorbeeld: een gezin eet om 18 uur en eet samen aan tafel elk op zijn eigen 

voorafbepalende plek.  

➢ Will Zeegers sociale representaties uiten zich op verschillende manieren via taal, 

handelingen, vaak ook gematerialiseerd, … 

➢ Sommige van deze sociale representaties zijn vanzelfzwijgend worden: we 

gebruiken een stoel of een tafel, we gaan ervan uit dat mensen een psychè 
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hebben, dat er mannen en vrouwen zijn, of verschillende rassen … dat we in een 

wereld met kleuren leven, dat er zoiets bestaat als emoties, of een onbewuste, 

enzovoort. Door een kritische confrontatie met andere culturen ontdekken we dat 

onze eigen noodzakelijkheden(het kan toch niet dat er geen kleuren zouden zijn!!!) 

ook contingent of toevallig zijn.  

➢ Een denigrerende houding lijkt niet gepast. (Sommige zgn. ‘primitieve’ volkeren 

hebben geen telwoorden of werken niet met het concept ‘kleur’ maar ze kunnen 

wel honderden planten van elkaar onderscheiden en ze weten welke planten 

geneeskrachtig zijn.) We mogen niet in de valkuil vervallen om onze Westerse 

normen en waarden te universaliseren. Niet als ‘dé’ waarheid naar voren 

schuiven.  

5.2.2.4 Relevantie voor klinische praktijk 

➢ In de klinische praktijk is het van groot belang dat therapeuten kennis  of notie 

hebben van gangbare sociale representaties, en hun invloed opmerken.  

➢ Vooral als mensen voelen dat ze afwijken van de norm/waarde die in de sociale 

representatie vervat zijn, kunnen ze erg ongunstig over zichzelf gaan denken, of 

erg gevoelig worden aan hoe anderen over hen zouden denken.  

➢ Voorbeeld: vader en moeder bezoeken psychiater in kader van diagnostisch 

onderzoek. Op moment dat diagnose gesteld wordt vader kwaad. Wie weet is dit 

vanuit onmacht van de vader om het probleem op te lossen. De vader wordt 

geconfronteerd met een beperking van zijn kind welke hij niet kan oplossen. Hij 

kan zijn kind niet ‘genezen’;  

➢ Daarom is het als systeemtheoretisch therapeut, systeemtherapeut, of 

gezinstherapeut belangrijk om altijd ook een sociologische bril op te zetten: Wat 

zijn de sociale representaties welke onbewust een rol spelen?  Wat is de algemeen 

geldende norm, gang van zaken binnen een samenleving? 

➢ Niet in dialoog gaan hierover of weerwoord bieden maar rekening houden met 

verschillende mogelijke waarden en normen en opvattingen. Dialoog leidt al gauw 

tot conflict.  

5.2.3 Axioma 3: Ieder heeft een kijk op de dingen: besef het! 

➢ Watzlawick en anderen maken heel aannemelijk dat je niet anders kunt dan 

ergens een ingang nemen op een continue stroom van (relationele) 

gebeurtenissen. Je moet ergens aan interpunctie doen, onderbreken van die 

continue stroom.  

➢ Dit idee van  Watzlawick et al wordt uitgebreid naar:  

➢ ieder heeft een eigen positie in de ruimte (fysiek) en omdat men een andere positie 

kent,  ziet men de dingen van daaruit anders 

➢ Positie kan ook figuurlijk opgevat worden: kijk je als psycholoog, als vriendin, of 

als moeder, of als ‘observator’? [men dacht dat de observatorpositie geen positie 

was] = welke pet draag je?  

➢ Voorbeeld: bevragen van alcoholverslaafde vader. Hoe is het nog met je zoon? 

(pet= vader). Hoe is het nog op je werk? (pet= werknemer) 

➢ Vanuit interpunctie axioma zijn volgende vragen relevant : Welke kijk heb je? Wat 

is jouw visie? Hoe orden jij de werkelijkheid? 

➢ Opgelet met denken dat dus elke visie of kijk zomaar als evenwaardig kan opgevat 

worden (alsof er geen maatschappelijke en situationele contexten spelen). Niet de 
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stem van iedereen weegt even sterk door in maatschappelijk debat of binnen 

teams. Bijvoorbeeld in de klinische praktijk weegt stem van psychiater meest 

door.  

5.2.3.1 Het interpunctie-axioma herzien 

➢ Interpunctie axioma is ook toepasbaar binnen context van assesment d.w.z. 

‘werkt’ de cliënt [werken de cliënten] met het interpunctieaxioma? Zo ja, dan kan 

je van mening verschillen en toch in de erkenning blijven, zo neen, dan kan je 

niet van mening verschillen en in de erkenning blijven; Denkt de client dat zijn 

denken de waarheid is welke geld voor iedereen? Stelt deze diens mening gelijk 

aan de waarheid? Ja ? Nee 

➢ Voorbeeld: Wanneer iemand me zegt dat hij Trump fantastisch vindt, en ik werk 

niet met het interpunctie- of ordeningsaxioma, dan denk ik misschien: zij/hij is 

gestoord. Er moet iets aan hem of haar schelen om een president als Trump 

fantastisch te vinden. 

➢ Als ik werk met het interpunctie-axioma, dan besef ik dat verschillende mensen 

een verschillende kijk kunnen hebben op de dingen. Dan kan ik geïnteresseerd 

geraken. ‘Mijn kijk is anders dan die van jou, maar alsnog probeer ik de jouwe te 

begrijpen.’ 

➢ Als dat niet wordt onderkend, is natuurlijk geen verschil in mening mogelijk; 

meer nog: wie er anders over denkt is tegendraads of van slechte wil. Bovendien 

wordt het ondenkbaar dat niet iedereen hetzelfde denkt of hetzelfde doet. 

Wanneer verschil niet wordt onderkend liggen de morele categorieën „goed‟ en 

„kwaad‟ niet veraf. 

5.2.3.1.1 Verschil tussen meningsverschil en conflict 

   

! Rechts= wat we NIET willen vanuit hulpverlening 

! Links=wat we WEL hopen te bereiken 

5.2.3.2 De communicatieve ‘werkwoorden’ 

➢ Watzlawick et al stelden dat de kijk op zichzelf en op de ander kan beantwoord 

worden met:   

o Confirmation : wil niet perse zeggen de ander mij gelijk geeft. De ander erkent 

mij in mijn bestaan. 

o  Rejection/afwijzing : foutverklaring, mekaar bekritiseren 
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o  Disconfirmation : de ander merkt mij niet op. Ik besta niet in de ogen van 

ander 

➢ Binnen de Antwerpse School werd dit uitgebreid: 

o Ik ervaar dat ik er mag zijn met mijn binnenkant en buitenkant in de 

ogen van de ander= erkennining 

o Ik ervaar dat ik er NIET mag zijn met mijn binnenkant en buitenkant 

in de ogen van de ander= verwerping 

o Ik ervaar dat ik niet besta met mijn binnenkant en buitenkant in de 

ogen van de ander= negatie of disconfirmation 

o Erkennings  ervaring = lichamelijke ervaring, van rust, opluchting, 

ontspanning, wegblijven van onprettige emoties.  

  Voorbeeld: therapeut die confirmeert dat wat client meemaakt lastig 

moet zijn om doormaken.  

o Verwerpings ervaring = lichamelijke ervaring van spanning, spiertonus 

stijgt, onaangename emoties 

o Negatie- ervaring = ‘ervaring’ van perplexiteit, verbijstering … geen 

affect, zeer onaangenaam … 

  Voorbeeld: drughulpverlening. Tijdens overdracht vergeet men te 

vertellen dat vriend overleden is aan overdosis. Gevolg? Woede vanuit 

patient want therapeut vraagt niet hoe het gesteld is met patiënte naar 

aanleiding van het overlijden van vriend.  

o 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 

o 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.  

o 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.  

5.2.3.3 Belang voor de klinische praktijk  

➢ Psychopathologie gaat vaak gepaard met ernstige en veralgemeende negatie-

ervaringen. 

➢ Conflictsituaties gaan gepaard met vaak veralgemeende verwerpingservaringen. 

➢ Heel belangrijk principe: doe niet over! Met andere woorden: probeer je altijd zo 

op te stellen dat de kans op erkenningservaringen groot is. (≠ je moet erkennen, 
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want erkennen is geen activiteit, wegens geen directe verbinding tussen eigen 

binnenkant en overkant (binnenkant van de ander!).30  

➢ Ook binnen het communicatieperspectief van de Antwerpse school is het inzetten 

op ‘erkenning’ cruciaal  zijn om  therapeutische effecten te bekomen. Maar: je 

bepaalt niet of je erkennend bent; je kan je inspannen om die dingen te zeggen, 

die vragen te stellen, die een grote kans hebben op erkenningservaringen bij de 

overkant (cliënt). [de zin ‘ik heb hem erkend’ klopt niet = voorbeeld van een nieuwe 

pragmatische regel!] 

➢ Wel is de vraag relevant: wat kan ik doen/zeggen/laten om ervoor te zorgen dat 

de cliënt zich erkend voelt door mij?  

➢ Probeer steeds de cliënt au sérieux te nemen. Bij voorkeur aanvankelijk door stil 

te staan bij benadeling en inzet.  

➢ Wat voel ik zelf als therapeut? Voeling met eigen binnenkant behouden. Voel ik 

zelf negatie, erkenning? 

5.2.3.3.1 Stilstaan bij benadeling en inzet 

➢ In geval van psychopathologie is de blindhypothese dat er veel negaties zijn. 

➢ Het handvat uit de tweede orde cybernetica was: ‘doe niet over’, met andere 

woorden probeer zo om te gaan met cliënten dat de kans groot is dat ze 

erkenningservaringen hebben. 

➢ Handvatten: 

Neem mensen au sérieux, op vlak van benadeling (hun last, wat hen 

overkomt, waarover ze zich zorgen maken etc.) en inzet (de 

inspanningen die ze doen om er het beste van te maken voor zichzelf en 

voor wie hen dierbaar zijn). 

Als je iemand beluisterd het op vlak van inzet en benadeling, dan heb 

je al heel veel gedaan. (cf. voorbeeld moeder met 14jarige gamende zoon 

…) 

5.2.4 Axioma 4: Digitale en analoge taal 

➢ Vooral belangrijk: analoge taal kan heel veel invloed hebben zonder dat de 

betekenis duidelijk wordt. Voorbeeld: geweld, suicidaliteit, agressie heeft heel veel 

invloed op de buitenkant zonder dat er betekenis duidelijk is. 

➢ Omdat we niet meer werken met een begrenzing op vlak van betekenissen kunnen 

we in dit invloedsaxioma spreken over onbepaaldheid van betekenis. 

5.2.4.1 Recursiviteit en de onvermijdelijkheid van paradoxen  

➢ Bron: Mattheeus, A. (1982) Kommunikatie: een onvermijdelijke paradoks, 

Systeemtheoretisch Bulletin, I, 1, 5-29 

 
30 Examenvraag: Vergelijk ‘erkenning’ met consensual validation bij HS Sullivan.  
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➢ Artikel vertekt vanuit tweede axioma 

➢ In artikel wil Mattheeuws vooral aantonen dat paradoxen niet vreemd zijn in de 

context van communicatie = uitgangspunt van het artikel. 

5.2.4.2 Vervreemdende lussen 

➢ Voorbeeld: Koppel dat het over het algemeen goed stelt met elkaar. Vrouw komt 

alleen bij de psycholoog. Klacht: mijn partner wil op voor mij belangrijke 

momenten niet naar mij luisteren. = INHOUD 

➢ Volgens Watzl. Et al = gevecht over de aard van de relatie, over het definiëren van 

de relatie. = hoe zie ik mezelf?; hoe zie ik jou?; hoe denk ik dat jij mij ziet?; hoe 

denk ik dat jij denkt dat ik jou zie? Enzovoort. 

➢ Volgens Mattheeuws= gevecht over identiteit. Strijd over interpersoonlijke 

perspectieven. Ik voel me uitgesloten 

➢ Paradox= ontstaat als  2 betekenisniveaus worden verward 

➢ Lus =ontstaat als er is onduidelijkheid welk niveau van de hoogste orde is  

5.2.4.3 Verwarring inhoudsniveau en betrekkingsniveau 

➢ Matteeuws merkt op dat het erop lijkt dat normale of gezonde communicatie 

veronderstelt dat er een inhoudsniveau en een betrekkingsniveau van de 

communicatie is, en dat het betrekkingsniveau het inhoudsniveau omschrijft. 

➢ Echter: in veel alledaagse communicatie lopen die twee door elkaar: als ik zeg 

‘doe de deur dicht’ dan lopen inhoud en relatie door elkaar. Als de directeur zegt: 

het spijt me dat ik jouw directeur ben … Dan is de inhoud een relationele 

boodschap. Als iemand zegt tegen haar partner: ik zou het leuk gevonden hebben 

als je bloemen voor mij had meegebracht, dan is de inhoud al een relationele 

boodschap.  

“Het spijt me dat ik uw directeur ben” zegt een directeur tegen een bediende. 

“Je zou lief geweest zijn, indien je bloemen voor mij had meegebracht.” zegt een 

vrouw tegen haar geliefde.  

➢ Omdat de inhoud een relationele boodschap is = hebben deze uitspraken een 

verwarrend effect. Beide niveau’s worden door mekaar gehaald.  

  Zeg je nu dat je mijn directeur bent?  Zeg je nu dat ik lief ben?  

  Het spijt me dat ik uw directeur ben is een uitspraak over de onderlinge relatie. 

Je zou lief zijn als  … is een uitspraak over de onderlinge relatie.  
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5.2.4.4 Recursiviteit 

➢ 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. 
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➢ De enige uitweg is herkaderen: de creatie van een nieuwe context, een nieuwe 

werkelijkheid.  

5.2.4.5 Herkaderen: uitweg uit de vervreemding 

Klinisch voorbeeld van herkaderen: 

  Een vijftigjarige man komt in therapie omwille van acute suïcidaliteit en 

alcoholverslaving. Hij is een succesvolle zakenman die al heel veel persoonlijk 

leed te verwerken kreeg, waaronder de suïcide van zijn moeder, en een 

langdurige slepende ziekte van een oudere broer, vertrouwenspersoon, die 

uiteindelijk tot zijn overlijden leidde. De man bezoekt trouw AA vergaderingen.  

  Tijdens een gesprek vertelt hij volkomen perplex dat zijn vrouw op een feestje 

hem een glas schuimwijn aangeboden heeft.  

  Deze man verkeerde in het onbepaalde. Hoe moest hij dit begrijpen? Hoe moest 

hij naar haar kijken? (is dat de vrouw die ik ken? Is zij kwaadaardig geworden, 

of van karakter veranderd?) 

  Wat zegde dit over hoe ze naar hem kijkt? (Wil ze mij in de problemen brengen? 

Wil ze mij doen hervallen? Ziet ze mij als een hopeloos geval, als iemand die toch 

gaat hervallen in alcoholmisbruik? of als iemand die het zich allemaal niet 

aantrekt?) Of over hoe ze denkt dat hij naar zichzelf kijkt? (Denkt ze dat ik mezelf 

zie als iemand die niet verslaafd is? Of als iemand die heel sterk is, en daar 

tegen kan?) 

  De man vertelde over zijn totale verbijstering: wie ben ik voor haar? Wie is zij 

voor mij? Wat zegt dit over onze relatie?1 van de contextualisaties van identiteit 

gebeurt binnen wat we sociale representaties noemen: wat zijn vanzelfsprekend 

geachte opvattingen/praktijken mbt bijvoorbeeld een goede relatie. Vanuit deze 

contextualisatie verschijnen ze als een zeer slecht koppel. In een goede relatie 

steunt de partner haar man als hij probeert te stoppen met drinken.  

  Nadat ik uitgebreid had stilgestaan bij hoe onwezenlijk deze ervaring was, 

verkende ik verder. (belang van exploreren van betekenissen) 

  Uit zorg voor zijn vrouw (zijn inzet) had hij nooit veel gezegd over zijn 

alcoholproblemen, en zelfs niet dat hij naar AA meetings ging. Hij was voor zijn 

werk heel vaak weg voor vergaderingen en dronk vooral heel veel op kantoor. 

Het was een man die zorgde door heel veel voor zichzelf (binnenkant) te houden. 

  Ook zijn vrienden en familieleden wisten nauwelijks van zijn verslaving. Hij bleef 

bijvoorbeeld de wijn voorproeven op feestjes. Misschien had ze hem een glas 

aangeboden om voor te proeven?  Het was ook omdat ze het zo goed stelden als 

koppel, dat hij zo verbijsterd was door haar gedrag. Hij kon heel veel voorbeelden 

geven van fijne momenten samen, van hoe ze op hun manier zorg droegen voor 

elkaar.  

➢ De verkenning leverde een herkadering op: misschien was ze hem helemaal niet 

vijandig gezind, maar was ze vooral onwetend, onvoldoende op de hoogte van de 

ernst van zijn verslaving, en moest hij haar toch wat meer in vertrouwen nemen 

over zijn worsteling met (o.m.) alcohol.  

5.2.4.6 Inleving als meerkanalenempathie (recursiviteit) 

➢ Link met Annie Mattheuws:  inleven: hoe gebruik je de radio?  
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➢ Mattheeuws maakt een onderscheid tussen in stilte en luidop luisteren. In stilte 

luisteren(met de koptelefoon) wil zeggen niet ingaan op wat je hoort/wat er gezegd 

wordt. Luidop luisteren(versterkt) wil zeggen dat je wél ingaat op datgene wat 

verteld wordt. Anders gezegd bestaan er meerdere kanalen waarop men als 

persoon kan ‘afstemmen’:  

o Kanaal 1: wat de cliënt ervaart, meemaakt hier-en-nu terwijl we met 

elkaar praten 

o Kanaal 2: wat de cliënt verlangt, welke verandering hij wenst 

o Kanaal 3: hoe de cliënt zichzelf ziet, de zelfdefiniëring of zelfomschrijving 

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

o Kanaal 5: hoe de cliënt andere mensen ervaart, zijn/haar definiëring 

van anderen, hoe hij/zij anderen omschrijft (m.i.v. hun bedoelingen) 

o Kanaal 6: Hoe de cliënt meent dat anderen zichzelf ervaren en wat 

anderen over zichzelf denken. 

o Kanaal 7: Hoe de cliënt denkt dat andere mensen denken hoe en wat 

hij/zij over zichzelf denkt. 

o Kanaal 8: Wat de cliënt zegt dat hij/zij doet, zijn/haar waarneming van 

zijn/haar gedrag. 

o Kanaal 9: Wat de cliënt zegt dat hij/zij bedoelt, zijn/haar intenties naar 

anderen. 

o Kanaal 10: Wat de cliënt merkt dat hij/zij bij anderen bekomt, zijn/haar 

waarneming van anderen hun reacties = zijn/haar effecten.  

Ook de therapeut heeft meerdere inlevingskanalen:  

o Kanaal 1:  Wat de therapeut ervaart hier-en-nu, in aanwezigheid van 

deze cliënt(en) ( BUITENKANT) 

o Kanaal 2: Wat de therapeut verlangt, hier-en-nu, welke verandering  zij 

wenst ( OVERKANT)→ luidop luisteren: wat verlangt de patient? 

Patiënten beseffen dit vaak niet van zichzelf, vandaar dat de therapeut 

hier extra aandacht voor moet hebben.  

o Kanaal 3: Hoe de therapeut zichzelf ziet, hier-en-nu  

5.2.4.6.1 Kleine toepassing 

➢ Omdat mensen vaak gevoelig zijn aan onaangename invloed, spreken ze deze 

benadeling dikwijls uit(= invloedsdimensie 1)  

➢ Kanaal 1 = wat de cliënt ervaart = belangrijk om hiermee voeling te houden, maar 

liefst ‘met de koptelefoon’ = zonder erop in te gaan 

➢ Kanaal 2 = wat de cliënt verlangt = welke verandering zij/hij wenst.  Vaak voor 

de cliënt zelf een onhoorbaar kanaal. Vandaar: belangrijk om dit te versterken, 

en er ‘luidop’ naar te luisteren, zonder ‘koptelefoon’  
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➢ Als therapeut bevestig je het verlangen of de wens van de client waarop de client 

zelf vaak bevestigd: ja …  

➢ Kanaal 3 = client= ‘ik ben iemand die iets wil, iemand die iets hoopt …’ = er 

ontstaat direct een andere realiteit, namelijk een waarin de cliënt een minder 

ongunstig zelfbeeld heeft. De client zijn denken verandert.  

➢ Naast de persoonskanalen(10 kanalen) zijn er ‘tussenpersoonskanalen’ waarvan 

er minstens 2 erg belangrijk zijn: 

➢ TP 1: wat de therapeut merkt dat de cliënt doet, zijn communicatief 

gedrag, gegeven de context = BUITENKANT 

➢ TP 2: wat de therapeut merkt dat de cliënt bij anderen bekomt, het 

communicatief effect van het gedrag van de cliënt, gegeven de context = 

OVERKANT 

➢ Inleving in setting cliënt is nodig. Als therapeut moet je eveneens aandacht 

hebben voor wat er zich in het ‘ginds’ afspeelt bij de patiënt.  

Hoofdstuk 6 Concept sociaal constructionisme 

6.1 Inleiding 

➢ (Lezen) 

➢ Kritisch denken verwijst naar het oud Griekse woord κρìνεìν = krinein of 

‘(onder)scheiden’. Kritisch zijn wil dus niet zeggen zomaar tegen dingen ingaan 

maar een onderscheid aanbrengen, zaken onderscheiden. 

➢ We zullen het concept situeren binnen:  

o het brede veld van de systeem- en gezinstherapieën:  link met 

epistemologie 

o historisch( minder belangrijk!) 

o filosofisch (postmodernisme)  

6.2. Drie ‘epistemologieën’ in de systeemtherapie en gezinstherapie( Carr) 

➢ Carr situeert van het sociaal constructionisme in het brede veld van de gezins- 

en systeemtherapie. Hij onderscheidt binnen gezins- en systeemtherapie drie 

grote categorieën/stromingen van denken:  

o gebaseerd op gedragspatronen. Gedragspatronen houden 

probleemgedrag in stand houden.  

o gebaseerd op belief systems (overtuigingen). Beliefs houden 

probleemgedrag in stand.  

o gebaseerd op constitutionele dispositionele factoren   

6.2.1 Epistemologie : Rober(1997): van cybernetica tot narratieve paradigma 

Epistomologie krijgt binnen dit artikel drie betekenissen:  
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➢ Epistemologie als filosofische discipline: kennisleer – bestudeert fundering, 

beperkingen, validiteit en methoden van menselijke kennis. 

➢ Epistemologie als wetenschappelijke discipline: Experimentele epistemologie 

(positieve wetenschappen) bestudeert de wijzen waarop organismen of groepen 

van organismen kennen, denken en beslissen. (Vb. onderzoek naar 

kleurenperceptie bij kikkers—Maturana en Varela, 1987) 

➢ Gezinstherapeuten/systeemtherapeuten in navolging van Bateson: ‘de’ of ‘een’ 

epistemologie. De epistemologie als een paradigma, een ‘model’. Een kentheorie 

of wereldbeeld. Een bepaalde kring van mensen(gezins en systeemtherapeuten) 

kan een bepaalde theorie hanteren. Positivisme, constructivisme en sociaal 

constructionsme zijn alle drie vormen van epistemologieën. 31 

6.2.1.1 Positivisme ( visie Carr) 

➢ Def: stelt dat onze waarnemingen van de wereld weerspiegelen de wereld zoals die 

is 

➢ Postivisme gaat ervan uit dat er één ware werkelijkheid is, die direct kan 

waargenomen worden 

➢ Gaat in tegen ideeën van sociaal constructionisme 

➢ →Artikel Gurmann.  

6.2.1.1.1 Toepassing positivisme binnen gezinstherapie/systeemtherapie  

➢ E 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 

➢ Positivisme is verwant met…andere posities zoals: 

o Het empirisme stelt dat ware kennis door de zintuigen komt, in plaats 

van dat deze van aangeboren is.  Bij geboorte is onze geest leegt en alle 

kennis komt vanbuitenaf. 

o Het representationalisme stelt dat percepties(hoe we de wereld zien) 

nauwkeurige voorstellingen van de wereld zijn, eerder dan persoonlijke 

of sociale constructies. Geen constructie. De wereld valt in onze geest 

zoals deze is.  

o Het essentialisme stelt dat elk object of elke gebeurtenis een essentieel 

karakter heeft dat kan worden ontdekt, in tegenstelling tot de opvatting 

 
31 Waarom bespreken we concept epistemologie? Omdat je anders begrip sociaal constructionisme niet kan 
begrijpen 
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dat er meerdere betekenissen kunnen worden gegeven aan objecten en 

gebeurtenissen door individuen en gemeenschappen. Er is maar één 

essentie en men kan te weten komen wat deze essentie inhoudt 

Voorbeeld: depressie, anorexia kent één essentie.  

o Het realisme stelt dat er één echte wereld is die we kunnen kennen in 

plaats van meerdere werelden of meerdere sociale constructies 

6.2.1.2 Constructivisme/constructionisme 

➢ Def: Individuen construeren hun eigen representaties van de wereld 

➢ Deze representaties zijn deels bepaald door de aard van hun zintuigen, 

zenuwstelsel, mogelijkheden om informatie te verwerken en overtuigingen (belief 

systems) en deels door voorwerpen en gebeurtenissen in de wereld.  

➢ Elk individu bouwt actief representaties, in plaats van ze passief te ‘ontvangen’  

➢ Onderscheid tussen radicaal en gematigd constructivisme, afhankelijk van de 

mate waarin persoonlijke/individuele factoren de doorslag geven in de 

constructie van de representaties van de werkelijkheid.   

➢ Het radicaal constructivisme van Maturana  

➢ Het gematigde constructivisme van George Kelly 

➢ Je hebt de wereld en het individu(→ positivisme). Individuele persoon 

construeert . Elk individu bouwt beelden van de realiteit op, en worden niet 

zomaar ontvangen.  

6.2.1.3 Sociaal constructionisme (visie Carr) 

➢ Def: stelt dat kennis die het individu heeft van de wereld is geconstrueerd binnen 

een sociale gemeenschap door middel van taal 

➢ (Gelijkenis met constructivisme) waarnemingen van objecten en gebeurtenissen 

zijn deels bepaald door de objecten en gebeurtenissen zelf, en deels door de 

fysiologische constitutie van de persoon (zintuigen en zenuwstelsel e.d.m.), en 

psychologische opmaak (vermogen om informatie te verwerken, overtuigingen 

enzovoort) maar ze beklemtonen dat de overtuigingen (belief systems) van een 

persoon sterk beïnvloed zijn door de sociale interactie binnen de gemeenschap. 

➢ Doet denken aan biopsychosciaal model. Hoe de wereld eruit ziet hangt af van 

biologische, psychologische en sociale aspecten.  

➢ De waarheid is niet ontdekt, maar geconstrueerd; maar niet geconstrueerd door 

geïsoleerde individuen, maar door gemeenschappen van mensen die in 

conversatie zijn met elkaar.  

➢ Nuttige of bruikbare constructies van objecten en gebeurtenissen en bruikbare 

verklaringen van de relaties tussen beide worden behouden in deze 

converserende gemeenschappen. Constructies die niet nuttig zijn, worden 

afgevoerd. Constructies blijven bestaan als ze nuttig zijn, als ze niet nuttig zijn 

houden ze op met bestaan.  
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➢ Carr stelt dat constructies die nuttig zijn blijven bestaan, constructies die niet 

nuttig zijn ophouden te bestaan. Carr kent een pragmatische visie op 

constructionisme. 

➢ Sociaal constructionisme wordt onderschreven door: Cecchin en Boscolo 

(Milanese team), Lynn Hoffman, Karl Tomm, Tom Andersen’s (reflecting team), 

Harleen Anderson & Harry Goolishian (Houston Galveston Group), de 

oplossingsgerichte traditie met Steve deShazer en Insoo Kim Berg, en door de 

narratieve therapietraditie opgestart door Michael White en David Epston.  

➢ Sociaal-constructionisten co-construeren met hun cliënten meer bruikbare 

wijzen om hun problematische situaties te beschrijven. Dit opent de weg naar 

betere manieren om hun problemen op te lossen (volgens Carr). Vanuit deze 

opvatting voel je opnieuw de pragmatische insteek van Carr. SC therapeuten 

zullen nieuwe bruikbare, meer constructieve manieren/zienswijzen ontwikkelen 

samen met de client.  

‘Social constructionism is the most coherent epistemology for family therapists, in my 

opinion. It is also a coherent position for family therapy researchers to take, since it may 

be argued that the results of research are not objectively true but are, rather useful social 

constructions developed by communities of researchers in conversation. Such scientific 

conversations typically occur through the printed word in peer reviewed journal articles 

and through the spoken word in conference presentations and workshops.’ (Carr) 

  *Vertaling citaat: SC is meest coherente therapie voor gezin - en 

systeemtherapeuten alsook voor onderzoek. Resultaten van onderzoek zijn 

geen objectieve waarheden maar constructies gecreeërd door groepen 

onderzoekers welke met mekaar in interactie treden. Interactie tussen 

onderzoekers doet zich klassiek voor in de vorm van artikels, congressen, .... 

 

Een historisch overzicht: Rober: Nieuwe metaforen voor de gezinstherapie 

(Lezen) 

1. Cybernetica van de eerste orde en systeemtheorie 

2. Constructivisme en tweede orde cybernetica 

3.Sociaalconstructionisme/hermeneutische wending/post structuralisme 

6.2.1.4 Intermezzo: Filosofische positionering: postmodernisme Carr 

➢ Positivisme als theorie past binnen een brede beweging bekend als modernisme. 

➢ Constructivisme en sociaal constructionisme passen binnen het 

postmodernisme. 

➢ Modernisme = sinds de Verlichting. Modernisme beloofde bevrijding van tirannie, 

bijgeloof, religie d.m.v. wetenschap en rede. (cf. Kant: durf te denken!) 

➢  Modernisme gaat ervan uit dat de wereld kenbaar is en universele wetten volgt, 

die door middel van systematisch empirisch onderzoek konden ontdekt worden 

(cf.  citaat William James- eerste les). 
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➢  Modernisten geloven dat rigoureus onderzoek zal leiden tot een geleidelijke 

accumulatie van waardenvrije kennis.  

➢  Modernisme gelooft  dat taal een representationeel karakter heeft en dat 

wetenschappelijke verslagen een accurate weergave zijn van de werkelijkheid.  

➢  Modernisme onderschrijft het idee van een rationeel individu.  Mensen zijn  

rationele wezens.  

➢  Wetenschappelijke vooruitgang zou leiden tot een betere wereld.   

6.2.1.5 Postmodernisme als antwoord( Carr, 2012) 

➢ PM verwerpt de idee dat een enkelvoudige en rationele uitleg of verklaring van de 

wereld mogelijk is.  

➢ PM accepteert dat de wereld (op zichzelf) bestaat maar niet dat hij accuraat 

gekend kan worden.  

➢ PM gelooft dat de wereld sociaal geconstrueerd is in en door gemeenschappen.   

 

6.2.1.5.1 Gevolgen van PM voor onderzoek( Carr) 

➢ Een allesomvattend theoretisch model is niet mogelijk. We kunnen dé waarheid 

niet ontdekken. 

➢ Bevindingen van onderzoek naar therapieresultaten zijn geen weerspiegeling van 

de waarheid, maar sociaal geconstrueerde beweringen van wetenschappers die in 

gesprek zijn met elkaar (een conversatie voeren) die licht kunnen werpen op welke 

therapievormen nuttig zijn, en welke niet voor bepaalde problemen in bepaalde 

contexten.  Welke therapievormen is meest geschikt voor welke problematiek 

binnen bepaalde context.  

➢ Contextuele variabelen als gender, klasse, etniciteit en cultuur moeten 

geïncorporeerd worden binnen bruikbare modellen van therapie, omdat er geen 

universele principes zijn die voor elke goede praktijk gelden, en omdat er geen 

universele principes zijn voor het perfect aangepaste gezin (of systeem). Je kan 

geen therapievorm bedenken welke universeel zal werken. Je moet rekening 

houden met gender, klasse…  

6.2.1.5.2 Gevolgen van PM voor de praktijk (Carr) 

➢ PM therapie verwerpt het idee van ware of juiste diagnoses, het idee dat de 

definitie van probleem of oplossing van 1 gezinslid (lid van het systeem) meer 

geldig zou zijn dan die van andere gezinsleden, of dat de visie van de therapeut 

te verkiezen zou zijn boven die van de gezinsleden (systeemleden). Deze laatste 

gedachten worden duidelijk verworpen.  

➢ PM therapie geeft de voorkeur aan het verkennen van meerdere visies op 

probleem en oplossing. 

Voorbeeld: elk gezinslid kan een waardevolle inbreng hebben om beter zicht te 

krijgen op bepaalde problematiek.  
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➢ PM therapie stelt dat wijzen om naar het probleem te kijken altijd voorlopig zijn, 

gesitueerd in de tijd, en tentatief.  

➢ PM therapie geeft de voorkeur aan een collaboratieve benadering van de 

therapeut-cliënt(systeem) relatie. Therapeut heeft bepaalde expertise, maar dit 

geldt eveneens voor de client. Ook de client beschikt over specifieke ‘know how’.   

➢ PM therapie onderschrijft de idee dat alle pogingen om cliënten te helpen om hun 

problemen te omschrijven (definiëren) op een nuttige, bruikbare manier, en om 

oplossingen te zoeken,  ethische praktijken zijn i.p.v. waardenvrije praktijken. 

Interventies zijn nooit waardevrij. Een therapeut kent eveneens een ethische 

verantwoordelijkheid.  

6.2.1.5.3 Postmodernistisch denken in de systeem- en gezinstherapie  

➢ Bron: lax, W.W. (1992) Postmodern thinking in a clinical context William d. lax,  

➢ Lax heeft getracht om postmoderne denken te vertalen naar de klinische context.  

➢ Hij onderscheidt twee grote perspectieven zijnde een ‘modern’ en  ‘postmodern’. 

6.2.1.5.3.1 Van modern naar postmodern 

 

6.2.1.5.4 Postmodernisme of poststructuralisme 

➢ Postmodernisme valt vaak samen met poststructuralisme.  
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➢ Cf. Rober (1997) stelt dat psychotherapie een kind is van het modernisme, 

psychotherapie is gegroeid binnen een modernistische structuralistische traditie. 

➢ Modernistische traditie = wetenschap gericht op “the empirical elucidation of 

essences” (Gergen & Kaye, 1992, 168) d.w.z. 1)achter de manifeste, zichtbare 

dingen ligt een diepere latente structuur, die de échte betekenis van de dingen 

herbergt. 2) deze diepere, echte betekenis moet worden ontdekt door een juiste 

interpretatie van de manifeste verschijnselen. 3) er is een elite van specialisten 

nodig die vanuit een wetenschappelijke theorie de juiste interpretatieregels 

kennen om die interpretatie te maken, om het wezenlijke achter de 

verschijningsvorm te verhelderen  

Voorbeeld : boek Freud(droomduiding). Freud is in staat om diepere betekenis bij 

patiënten los te weken. 

6.2.1.5.5 Effecten van structuralistische/modernistische therapieën 

➢ De achterliggende ‘echte werkelijkheid’ is een normaliserende waarheid die zegt 

wat gezond of ongezond is, normaal of abnormaal, goed of slecht. [Cf. Minuchin 

(1973, 35) “Gezinsstructuurtherapie moet uitgaan van een model van ‘normaal 

zijn’ waartegen deviantie kan worden afgemeten.”] 

➢ Minuchin had een duidelijk beeld over pathologische en niet pathologische 

gezinnen. Er is een bepaald beeld heersende, soort impliciete consensus over wat 

een gezin al dan niet pathologisch mogelijk maakt.  

➢ Mogelijke gevolgen;  

o het individuele verhaal vergelijken met een achterliggende normaliserende 

waarheid werkt pathologiserend . Self fullfilling prophecy: de client ervaart 

zichzelf als pathologisch 

o de persoon verliest zijn stem om zijn eigen verhaal te vertellen  

o maakt de cliënt inferieur aan de therapeut   

6.2.1.5.6 Illustraties in de klinische praktijk 

➢ Illustratie 1: Houston Galveston institute Anderson, H. & Goolishian, H. 

Language systems and therapy: an evolving idea, psychotherapy, vol. 24, 35, 529-

538 

6.2.2 Van structuralisme naar post-structuralisme: een unieke sociaal-

constructionistische benadering. 

➢ Vertrekt vanuit kritiek op systeemtheorie en cybernetica 

➢ Sociale systemen worden gezien als cybernetisch gelaagd; elk systeem wordt 

ingeperkt door het systeem direct erboven - het individu door het gezin, het gezin 

door het grotere systeem, en het grotere systeem door de maatschappij, 

enzovoorts. Onderscheid tussen systeem, subsysteem,…(Munichin) Als een deel 

van het systeem zich pathologisch gedraagt dat moet men de oorzaak niet zoeken 

bij het individuele systeem maar bij het bovensysteem. Het bovensysteem 

beïnvloedt het subsysteem.  
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Voorbeeld: 15 jarig meisje met anorexia is geen gevolg van  fouten in 

gezinsstructuur= visie structuralisten/cybernetica= KLOPT NIET 

6.2.2.1 Geen plaats voor verandering  

➢ Gevolg: als een deel van het systeem of een subsysteem zich op een manier 

gedraagt die omschreven kan worden als problematisch of pathologisch, dan 

moet men aannemen dat er een inherent gebrek of defect is in het systeem (de 

structuur of rol) dat zich direct boven de afwijking bevindt. Therapie dient gericht 

te zijn op dit bovenliggende systeem. Het is die structuur die behandeld moet 

worden. Bijvoorbeeld in het geval van een individuele afwijking of pathologie, 

dient het gezin behandeld te worden.    

➢ Maar: deze systemen (volgens dergelijke modellen) zijn gericht op evenwicht en 

homeostase, waardoor verandering onvoldoende kan begrepen of verklaard 

worden. = klassieke kritiek op homeostase (die we al bij Watzlawick et al. zagen).   

➢ Probleem: individuele problemen dienen behandeld te worden via bovenliggende 

structuren,   die eigenlijk gericht zijn op evenwicht (homeostase). 

➢ Hun oplossing zal zijn:  

o alternatief zoeken voor het structuralistische idee van homeostatische 

structuren → taal als betekenisbepalende interactioneel gebeuren, dat 

verandering mogelijk maakt 

o alternatief zoeken voor de afbakening van het systeem 

→‘probleemgedetermineerde systemen’.  

6.2.2.2 Alternatief: from social systems to language systems 

➢ Uitgangspunten ontleend aan het sociaal constructionisme: 

o Richten zich op taal, niet op structuur. Taal kent een unieke rol. 

o De realiteit is een door middel van taal geconstrueerde sociale constructie 

(‘that reality is a social construction through language’). 

o Het concept van permanentie, of niet-verandering, is slechts de creatie door 

middel van taal van onafhankelijke en duurzame entiteiten in een 

ervaringswereld die altijd in beweging is en verandert.  

o Taal betreft niet het geluid dat we maken met onze mond of markeringen die 

we maken met onze pennen; maar eerder de rol van het bepalen van betekenis 

(Maturana, 1978; Ryle, 1949; Wittgenstein, 1963) . Taal is steeds sociaal.  

o Er is alleen taal als er die identiteit is die we betekenis noemen. Taal kan alleen 

betekenis krijgen in het menselijk handelen, en daarom is betekenis 

interactioneel, lokaal van aard en altijd veranderlijk.  Taal is er alleen maar als 

er betekenis is. Woorden krijgen maar betekenis op moment dat mensen met 

mekaar in interactie treden.  

o Menselijke systemen zijn betekenisgenererende systemen. Betekenissen 

komen niet zomaar uit de lucht vallen maar zijn afkomstig van mensen. 

‘Human systems are meaning generated systems’ 
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6.2.2.3 Linguistic turn  

➢ Bron: Van den braembussche  

➢ Bovenstaande uitgangspunten illustreren de taalkundige/linguistische wending.  

➢ Taal is niet enkel een medium dat de werkelijkheid weerspiegelt, maar taal schept 

realiteit.  

➢ Linguistic turn term om aan te duiden dat de Westerse filosofie zich in de 

twintigste eeuw steeds meer richt op het belang van de taal als een medium dat 

niet langer de werkelijkheid weerspiegelt maar de werkelijkheid structureert en 

zelfs schept. Ludwig Wittgenstein ligt aan de basis van deze wending die overigens 

heel verschillende vertakkingen kent. Een belangrijke uitloper is het Franse 

poststructuralisme en het postmoderne denken in het algemeen. De beroemde 

uitspraak van Jacques Derrida, ‘Il n’ya pas hors de texte’ wordt vaak aangehaald 

om te benadrukken dat in het poststructuralisme de taal – en bij uitstek het 

tekensysteem – onze enige werkelijkheid is.  

➢ Taal is het water waarin we zwemmen.  

6.2.2.4 Alternatief Anderson & Goolishian: from social systems to language systems  

Anderson en Goolishan zijn postmodernisten. Volgens deze kent taal vele 

mogelijkheden voor therapie.  

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

➢ Taal is niet alleen maar representatief, dat wil zeggen, een geschikt plaatje van 

de wereld.  Het is meer zoals La Rouchefoucauld (Lacan, 1968) heeft gezegd: 

"We konden de liefde niet ervaren zoals we dat doen als we niet hadden geleerd 

om over de liefde te praten". Taal is de transformatie van ervaring, en 

tegelijkertijd transformeert het wat we kunnen ervaren. Er is dus een veelvoud 

aan talen, geschiedenissen, oorzaken, inzichten en realiteiten.  Taal niet zozeer 

afbeelding van de werkelijkheid.  

➢ Zoals Gergen heeft aangegeven (1985b) is de identificatie van een bepaalde 

actie (menselijke uitwisseling) aan een oneindige herziening onderhevig. Je 

kan het blijven intepreteren, benoemen. Dit proces is onbeperkt en eindigt 

nooit. Dit domein van een onbegrensde wereld van mogelijke talige 

identificaties creëert de basis voor zowel het formuleren van wat als een 

probleem telt, als voor therapie en verandering. Maakt verandering mogelijk 

omdat men dingen anders kan gaan bekijken.  

➢  We leven ons leven in termen van onze interpretaties, ons attribueren of 

toekennen van betekenis. De mens kent betekenis toe aan de dingen. Deze 

attributies zijn uiteindelijk niet meer dan taalkundige inventarisaties die de 

dingen benoemen die we als echt aannemen en die de objecten identificeren 

die onze werkelijkheid kunnen “bevolken”. Deze objecten zijn echter geen 

abstracties [los van ons handelen]. We creëren onze realiteiten door het 

benoemen (identificeren van objecten) en vervolgens actie te ondernemen op 

basis van deze identificaties. Het is ons handelen dat onze realiteiten 

interactief en gemeenschappelijk maakt.  
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➢ Toegepast op het terrein van psychotherapie: 

➢ Problemen zijn niet meer dan een sociaal gecreëerde realiteit in stand gehouden 

door onderling in taal gecoördineerd gedrag. Problemen zijn niet meer dan ‘dat’.  

Echter problemen gaat over taal, handelingen waardoor problemen bijgevolg wel 

iets complexer worden.  

➢ Onze theoretische en therapeutische vaardigheden liggen meer in onze keuze en 

ons gebruik van woorden, dan in onze kennis van sociale systemen en structuren. 

Alle kennis over cybernetica en structuren mogen we weggooien.  

➢ Therapie = talige activiteit. ‘Zoals Wittgenstein (1953) heeft aangegeven, zijn 

woorden te beschouwen als stukken in een spel, een spel dat we met elkaar 

spelen. De therapeut, de therapie en de problemen en cliënten waar we mee te 

maken hebben zijn dus niet veel meer dan een vorm van talige activiteit.’  

➢ Zoals Gergen schrijft in zijn artikel The Social Constructionist Movement in 

Modern psychology roept de overgang naar het sociaal constructionisme veel 

vragen op: 

  1. Wat gebeurt er, met welke dilemma's worden we geconfronteerd als we het 

concept van een ontologisch onafhankelijk hiërarchisch sociaal systeem 

loslaten? Wat gebeurt er als we het idee van een gezin als zijnde een 

subsysteem van een groter systeem loslaten wat moeten we doen?  

  2. Als we afzien van een dergelijke kerntheorie, een sociale theorie die een vaste 

en deterministische sociale structuur definieert, vernietigen we dan de 

discipline en de wetenschap van de therapie?  

  3. Wat gebeurt er als we het concept van familie, of een andere willekeurig 

gedefinieerde sociale structuur als het identificeren van de bron van problemen 

en de eenheid van de behandeling loslaten?  

  4. Welk verschil zou dit maken op vlak van therapeutisch handelen, 

diagnostiek, de rol van de therapeut?  

  5. Wat als psychologische behandeling zou worden gezien als de ontwikkeling 

van co-evoluerende talen van gecoördineerde uitwisseling in plaats van de 

oplossing van problemen door middel van het herstel van gebrekkige sociale 

structuren?  

  Keuze voor het poststructuralisme: Stap van theorieën gebaseerd op concepten 

uit de systeemtheorie en cybernetica naar een domein van multiversa die enkel 

in taal bestaan.   

  Want uitgaan van sociale systemen als referentiepunt =  

  1. We beschouwen ‘onze’ realiteit als de meer correcte (cf. Watzlawick et al.)  

  2. We doen alsof onze beschrijvingen en verklaringen geen invloed hebben op 

de gang van zaken. We gaan ervan uit dat de eigenschappen van de systemen 

voor onze ogen helemaal los staan van onze taal en beschrijvingen.  
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6.2.2.5 Probleemgedetermineerde systemen 

➢ Alternatief voor klassieke ‘systemen’ (gezin of team)= om stap te zetten naar  sc 

epistemologie en structuralisme te vertalen. Therapeut als gespreksleider welke 

in overleg gaat over een lokaal probleem.  

➢ Probleemgerelateerde systemen.  

➢ Middel om therapie te conceptualiseren en te realiseren binnen een sociaal-

constructionistische epistemologie = het domein van taal, betekenis en sociaal 

gecreëerde realiteit. 

➢ De therapeut wordt een gespreks(be)geleider naar aanleiding van en over een 

lokaal gedefinieerd probleem in plaats van de expert in de psychologische realiteit 

  Wat? 

  1. Werken met het sociaal systeem dat afgebakend wordt door het probleem 

en bestaat uit die mensen die talig betrokken zijn bij het probleem.  Werken 

met alle mensen die zeggen bijvoorbeeld ‘dit meisje heeft een eetstoornis’. Het 

probleem definieert het systeem en NIET omgekeerd.  

  2. Het probleem definieert het systeem; i.p.v. dat het systeem [zoals in de 

systeemtheorie en cybernetica] bepaalt. (Voorbeeld: anorexia – wie is er 

allemaal in talig handelen betrokken op dit probleem? Versus: het gezin als 

systeem bepaalt (veroorzaakt, creëert) dit probleem.)   

  3. Deze probleem-gedetermineerde systemen bestaan alleen in taal. Ze bestaan 

niet als sociale structuur of als sociale rol.  

➢ Zijn in een voortdurende staat van verandering op basis van betekenissen die 

vastgelegd worden en weer wijzigen.  

➢ Lid van een probleem-gedetermineerd systeem zijn allen die talig betrokken zijn 

bij datgene waarvan men denkt dat het het probleem is.   

➢ Aantal leden is onbepaald, en niet noodzakelijk beperkt tot de gezinsleden.  

➢ Elk lid van dit systeem heeft een eigen ‘objectieve’ definitie, talige realiteit, van 

het probleem (er kan sprake zijn van consensus tussen sommigen). 

➢ Verandering komt er door conversaties, of communicatieve uitwisselingen. 

Verandering is de co-evolutie van nieuwe betekenissen en vindt plaats in de taal, 

niet in het wijzigen of aanpassen van sociale structuren (tegen Minuchin!) 

➢ De therapeut wordt onderdeel van het probleemgedetermineerde systeem.   

➢ Therapeut installeert en continueert een dialoog! 

  How can each member move from a monological conversation with oneself and with 

others to a dialogical conversation where new meaning, new realities, evolve? (…) [The 

idea is] nothing is statical in dialogical communication; new meaning is always evolving. 

= therapist action! 

➢ De therapeut streeft ernaar om een dialogische ruimte te creëren, een 

conversationele context, die de ontwikkeling van nieuwe betekenissen, nieuwe 

acties, en dus verandering toelaat.  

➢ Wat de therapeut niet doet: 

  - beïnvloedt niet om een bepaalde conversatie te hebben, of overtuigt cliënten 

niet van een bepaald idee 
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  - de therapeut corrigeert niet de soms verwrongen wereldbeelden, de ideeën 

over het probleem die leven in een gezin, de interacties tussen leden van het 

system, irrationeel gedrag, de organisatie van het systeem …   

➢ Geïnspireerd door de Ierse mythologie: de vijfde provincie = een plaats waar men 

los komt van de eigen ingenomen positie! 

  McCarthy & Byrne (1986) draw from Irish mythology to liken this dialogical space or 

conversational context to the Fifth Province, an imaginary place where members of the 

four provinces “caught in webs of conflict and competition from which there appeared no 

exit” would meet to “dis-position”. Dis-position is meant in the sense of dialogue or 

conversation.   

➢ Therapie = een emergente context die het eindeloos herzien/herbekijken en 

ontwikkelen van betekenissen mogelijk maakt, en aanmoedigt. Dat kan omdat er 

geen uiteindelijke empirische bepaling/interpretatie mogelijk is.   

  [T]herapy should be thought of as an emerging context that promotes the infinite revision 

and elaboration of meaning. [T]here is no such thing as a fundamentally empirical 

identification (interpretation).  

➢ In klassieke benaderingen (modernistisch, positivistisch, structuralistisch) stelt 

de psycholoog een diagnose. Zij of hij weet beter en meer dan de cliënten.  

➢ In poststructuralistische benaderingen is de therapeut niet de expert; de 

therapeut weet niet wat juist is; de therapeut kan geen  absolute diagnose stellen; 

zelfs als de observaties de hypotheses van de therapeut bevestigen, betekent dit 

nog niet dat de hypothese klopt!  

➢ [Bijvoorbeeld – de therapeut denkt dat de client kwaad is op hem, en de client 

begint vervolgens te roepen … = observaties ‘bevestigen’ de hypothese; maar klopt 

ze daarom ook? Er zijn veel interpretaties mogelijk die juist zouden kunnen zijn, 

waarom zou die van de psycholoog meer waar zijn dan die van de anderen, of van 

de cliënt zelf?]  

  The therapist does not have “privileged” access to the objective, psychological 

knowledge. 

➢ Positionering van de therapeut en cliënten:  

  1. Therapeutische positionering samen met de leden van het probleem-

gedetermineerde systeem zo dat nieuwe betekenissen samen kunnen 

gecreëerd worden en dat ze samen kunnen evolueren.  

  2. De therapeut moet zich zo opstellen dat zij/hij de cliënten positioneert als 

experten van hun eigen leven.  

  3. De therapeut bevindt niet ‘buiten’ het probleem-gerelateerde systeem, 

vanwaar hij onafhankelijk objectief observeert, diagnosticeert, en verandering 

opzet, maar hij is ‘binnen’, werkt samen, en probeert de betekenissystemen 

van de cliënt te begrijpen, en ermee te werken.  

6.2.2.5.1 Probleem-gedetermineerde systemen: expertise 
  The therapist is an expert in the management of the communicative process and through 

the conservation of the conversation mutually evolves and invites new meanings.  
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  The members of a problem system are the experts in that problem; the therapist is simply 

an expert in maintaining conversation about it.   

6.2.2.5.2 Problemen met deze radicaal sociaal-constructionistische benadering 

➢ Nadruk hier ligt alleen op beweging van betekenis, flux of meaning, een proces 

dat nooit tot stilstand komt. Elke betekenis kan weer in vraag gesteld worden. In 

abstracto is dit juist, maar dit staat in contrast met de hermeneutische 

benadering die stelt dat er ‘betere’ of ‘meer leefbare’ of zelfs ‘meer adequate’ 

interpretaties zijn, die toelaten om even tot rust te komen. (Vergelijk de narratieve 

benadering van White, die lijkt te vertrekken van een idee dat interpretaties ook 

rust kunnen geven, en de mogelijkheid om op basis van een bepaalde 

interpretatie verder te bouwen.)  

➢ Opmerking die Alan Carr maakt: gooien we niet teveel kennis weg als we helemaal 

komaf maken met de systeemtheorie + communicatietheorie?  

➢ Sociaalconstructionistische therapeuten/onderzoekers kunnen er wel vanuit 

gaan dat er geen objectieve werkelijkheid is, en dat klassieke expertise ten 

onrechte de kijk van de cliënt negeert of niet naar waarde schat, maar tezelfdertijd 

blijft deze klassieke kijk wel erg dominant aanwezig in de ‘hoofden’ van cliënten 

en psychologen. Cliënten denken nog steeds al te vaak vanuit positivisme. SC is 

niet de doorgaanse epistemologie  van onze clienten of medetherapeuten 

6.2.3 Illustratie 2: De rol van het narratieve 

➢ Bron: Lax, W.W. (1992) Postmodern thinking in a clinical context  

➢ De narratieve visie = het proces van het ontwikkelen van een verhaal over 

iemands leven wordt de basis voor identiteit en daagt dus de opvatting uit dat er 

een onderliggend concept zou zijn van een eengemaakt of stabiel zelf.  

➢ We ontwikkelen dit narratief of verhaal samen met anderen.  

➢ Het is het proces waarin we samen met anderen definiëren wie we zijn in 

interactie met andere mensen hun door ons waargenomen verstaanswijzen van 

wie wij zijn. (perceived understandings). [cf. interpersoonlijke perspectieven].  

➢ Dit is een recursief proces. We scheppen mee de wereld waarin we leven, en 

creëren onze ‘eigen realiteit’ binnen de context van een gemeenschap van mensen.   

➢ De grenzen aan onze narratieven zijn geconstrueerd door politieke, economische, 

sociale en culturele beperkingen en mogelijkheden, waardoor onze keuze van 

narratieven niet onbegrensd is, maar bestaat binnen contexten die bepaalde 

zaken ‘voorschrijven’.   

➢ Dit verhaal of gevoel een ‘zelf’ te zijn ontstaat niet alleen door het discours met 

anderen, maar IS ons discours met anderen. Er is geen verborgen zelf om te 

interpreteren. We 'openbaren' onszelf in elk moment van de interactie doorheen 

het voortdurende verhaal dat we met anderen in stand houden.  

6.2.3.1 Differentiedenken in de filosofie 

➢ Alle postmoderne discoursen zijn deconstructief in die zin dat ze helpen om 

afstand te nemen van en ons sceptisch te maken t.a.v. onze overtuigingen met 
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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.  

➢ Deconstructietheorie gaat terug op het werk van filosofen als Kant, Husserl, 

Heidegger en Wittgenstein, die zich bezig hielden met vragen als ‘hoe kunnen we 

de wereld (de realiteit) kennen en welke rol speelt taal in onze beschrijvingen van 

de wereld.   

➢ De Franse filosoof Derrida = deconstructiedenker 

o Taal = een systeem van tekens die op zichzelf geen positieve of negatieve 

waarde hebben. Ze krijgen een waarde door een proces van betekenisverlening.  

o Elk woord verwijst impliciet naar een hele reeks andere woorden. Bijvoorbeeld 

‘zwart’ naar ‘wit’ of ‘blank’ of ‘kleuren’ of ‘donker’ enzovoort. Er is dus altijd een 

meervoudige interpretatie mogelijk van de tekst door de verwijzing naar de vele 

andere tegengestelde betekenissen. Die andere, mogelijke betekenissen zijn als 

‘sporen’ aanwezig in de tekst.  

6.2.3.2 Differentiedenken in de filosofie: différance 

➢ Derrida: er is het gezegde en het niet-gezegde. De spanning tussen die twee noemt 

hij différance. [een neologisme, afgeleid van het woord différence] 

➢ Deze spanning creëert de mogelijkheid om nieuwe betekenissen te doen 

opduiken.  

➢ Dit spel van het gezegde en het niet-gezegde, het aanwezige en het niet-aanwezige, 

houdt altijd de mogelijkheid in van een nieuw perspectief, een nieuwe visie.  

➢ Deze nieuwe visie wordt niet zomaar tegenover de andere geplaatst, in een of wel 

dit, ofwel dat dualiteit, maar houdt minstens een verschuiving in naar een zowel 

dit als dat positie.   

➢ Derrida pleit ervoor om altijd het bestaande te deconstrueren, op zoek naar 

nieuwe en onverwachte betekenissen.   

6.2.3.3 Therapeut als co-constructor/co-auteur 

➢ Therapie is een proces om een gesprek te blijven voeren met de bedoeling een 

nieuw verhaal te faciliteren/co-creëren/co-authoriseren met de cliënten 

zonder hen een verhaal op te dringen. Proberen om een nieuw verhaal te 

creëren. Clienten krijgen opnieuw regie over hun eigen leven. Het verhaal van 

de therapeut staat niet boven het verhaal van de client. De therapeut is dus 

geen expert.  

➢ 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 

toeschouwer/deelnemer. Het kan niet het verhaal van de therapeut zijn dat 

bovenop dat van de cliënten komt.  



112 
 

➢ De therapeut wordt niet langer gezien als een expert, met een geprivilegieerd 

verhaal of visie, maar als een facilitator van dit therapeutische gesprek, 

iemand die de kunst van het spreken en dialogeren onder de knie heeft.  

6.2.3.4 Verdere articulering van het narratieve paradigma 

➢ Artikel: A proposal for a re-authoring therapy: Rose’s revisioning of her life and a 

commentary  door David Epston, Michael White en Kevin Murray (1992) 

➢ White, Murray en Epston: narrativisten werden beinvloed door 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 (…)’  

➢ = gaat in tegen het idee van experten welke de werkelijkheid kunnen benoemen, 

op een betere manier dan anderen. Psychologen en psychiaters postuleren zich 

doorgaans als expert welke via diagnostische tools tot een bepaalde diagnose 

komen. Deze naratieve therapeuten druisen in tegen dit idee/manier van werken.  

‘ Wat we van de wereld weten, weten we door onze ervaring ervan (experience); 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.  

➢ Als therapeut is het belangrijk zich dingen te kunnen voorstellen. Je moet je 

kunnen voorstellen hoe iemand zijn leven is, ook al ben je daar zelf niet bij 

geweest.  

➢ Zij stellen voor: het verhaal (story) of het narratief voorziet in het dominante kader 

voor levenservaringen en voor het organiseren en ordenen van geleefde 

ervaringen.  

➢ Mensen ontwikkelen narratieven als een manier om met dingen om te gaan.  

6.2.3.5 Verhalen maken tijdsbeleving mogelijk 

➢ Verhalen maken het mogelijk voor mensen om hun ervaringen te verbinden met 

elkaar doorheen de dimensie van de tijd. Doorheen verhalen kunnen we gaan 

voelen dat onze levens veranderen. 

➢ Verhalen helpen ons bij het ervaren van geschiedenis, in ons eigen leven, en dat 

maakt ook het denken van een toekomst(ig verhaal) mogelijk.  

➢ Verhalen leggen een begin en een einde op aan ervaringen.  

➢ Verhalen spelen een cruciale rol in de organisatie van onze ervaringen: 

  1) De verhalen waarin we onze ervaringen situeren bepalen de 

betekenis die we geven aan onze ervaringen 

  2) Verhalen bepalen welke aspecten van onze ervaring we 

uitdrukken (in communicatie brengen/vertellen) 
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  3) Verhalen bepalen op welke manier we uitdrukking geven aan 

onze ervaringen  

  4) Verhalen hebben echte effecten en bepalen de richting ons 

leven en van het verloop van onze relaties . Verhalen zijn 

sturende betekeniseenheden.  

➢ Bovenstaande vier puntjes i.v.m. verhalen houden het volgende in: 

  1. Het is de uitvoering/vertolking/opvoering van deze teksten [verhalen] die 

het leven van mensen verandert. Waardoor je de koppeling krijgt van verhaal 

naar actie.  

  2. Deze uitvoeringen moeten gebeuren voor een relevant publiek of bekend 

gemaakt via een of andere vorm van publicatie.(Niet letterlijk interpreteren).  

  Voorbeeld: persoon die zegt van zichzelf niet goed te kunnen tekenen. Als je 

deze persoon zijn tekeningen tentoonstelt dan kunnen anderen dit idee 

ontkrachten.  

  3. Het is niet voldoende om bepaalde zaken te beweren; de beweringen moeten 

in handelingen worden omgezet. De ervaring structureert de uitdrukking 

(experience structures expression) en omgekeerd: de uitdrukking structureert 

de ervaring.  

  De ervaring hoe je je voelt zal structuren wat je zegt/zal vormgeven aan  je 

verhaal.  

  Voorbeeld: als je depressief voelt, dan zal je een verhaal vertellen welke dit 

bevestigd.  

  Voorbeeld: als ik vooral over men eigen mislukkingen vertel dan ga ik al gauw 

snel indruk krijgen van een ‘loser’ te zijn.  

➢ Die omkering zorgt ervoor dat het uitdrukken van onze ervaringen in verhalen, 

mee vorm gaan geven aan ons leven en aan onze relaties. Via narratieve therapie 

slagen cliënten er vaak in om nieuwe, andere verhalen te construeren.  

➢ 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.    

➢ Mensen hebben narratieven nodig.  

➢ Mensen vertellen verhalen. Niet alleen bepalen deze verhalen de betekenis, maar 

het verhaal zorgt er eveneens voor dat de mens bepaalde aspecten van zichzelf 

naar voren schuift en andere vergeet.  

➢ Handelen is pregeconfigureerd door betekenis. Verhalen geven mee vorm aan je 

leven(= overtuiging narratieve therapeuten) 
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Hoofdstuk 7: Communicatieperspectief deel: Coordinated management 

of meaning 

7.1 Betekenis CMM 

➢ “The coordinated management of meaning.” 

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

➢ To manage = be in charge of, succeed in … 

➢ Vrij vertaald: CMM als het samen, op elkaar afgestemd, ‘regelen’ van betekenis.  

➢ CMM is een interpersoonlijke benaderingswijze van psychologische fenomenen 

die stelt dat  

o betekenissen ontstaan niet in het hoofd van mensen, maar in 

communicatieve processen vorm krijgen 

o hoe mensen met elkaar omgaan, welke beslissingen ze nemen gevolgen 

heeft voor mensen hun wereld er gaat uitzien 

o er dus ook sprake is van een ethisch aspect aan communiceren of 

omgaan met elkaar. Men kan zo met mekaar omgaan dat er conflict 

ontstaat ofwel kan men zo met mekaar omgaan dat er samenwerking 

ontstaat. 

o conceptuele tools kunnen helpen om stil te staan bij wat we doen, en 

welke beslissingen we nemen(= typisch CMM) 

o dit model is bruikbaar in onderzoek en in hulpverlening (consultancy in 

organisaties, psychotherapie, counseling) 

o betekenissen staan NIET vast maar veranderen voortdurend 

7.2 Situering CMM 

➢ Is ontwikkeld 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 d.w.z. de dubbele betekenis die we al zagen 

bij Watzlawick en zijn collega’s zien we ook hier bij deze groep terug: gedrag 

beïnvloedt gedrag (+ betekenisverlening) én interacties creëren recursief 

nieuwe contexten die een invloed hebben op de verdere interacties  

➢ Door de zetten die we doen in het communicatieve spel ontstaat mogelijks ruzie 

of spanning waardoor andere communicatiemogelijkheden niet meer mogelijk 

zijn.   

➢ CMM kan gekaderd worden 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.  
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7.2.1 Hoe het begon 

➢ Lezen 

➢ De begintijd van CMM= eind jaren zeventig van de vorige eeuw 

➢ In jaren 70 was men vanuit CMM geintereseerd in 

o Hierarchieën van communicatie 

o Stapsgewijze communicatie: wat zegt A en wat doet B dan, wat 

brengt dat teweeg bij A 

o Verwarringen die ontstaan in betekenissen 

o Logische krachten 

o Hoe komt het dat mensen vastkomen te zitten in bepaalde 

patronen?   

7.2.2 Recursiviteit binnen een comunicatieperspectief 

➢ CMM werkt het idee van recursiviteit uit, maar niet langer vanuit een 

informatiemodel van communicatie, of een zender-ontvangermodel van 

communicatie (zoals Watzlawick en collega’s deden). 

➢ Communicatieve processen bestaan uit acties/handeling die als interacties 

nieuwe betekenissen(werelden) voortbrengen, die op hun beurt weer 

aanleiding geven tot bepaalde acties enzovoort. → verwantschap narratieve 

paradigma.  

➢ CMM neemt "een communicatieperspectief" in welke afstand neemt van  

psychologische verklaringen en verstaanswijzen van sociale interactie, waarbij 

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 het doorgeven van betekenis/communiceren  naar communicatie als bron 

van de betekenis 

7.2.3 Zender ontvanger →samen betekenis maken 
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7.2.4 Reflexiviteit in twee betekenissen 

➢ Het begrip reflexief komt uit de taalkunde: bijvoorbeeld een reflexief of 

wederkerend persoonlijk voornaamwoord 

➢ Bijvoorbeeld de zin: De jongen zegt dat hij moe is. Hij kan iemand anders zijn, of 

hij kan de jongen zelf zijn. In het tweede geval gaat het om een reflexief persoonlijk 

voornaamwoord.  

➢ Reflexiviteit gaat om iets dat terugslaat op zichzelf. 

➢ Het wordt binnen CMM in twee betekenissen gebruikt. 

o Reflexief = als reflexieve cirkel, acties slaan terug op betekenissen en 

betekenissen slaan terug op acties. Iets slaat terug op zichzelf.  

Handelingen betekenissen slaan op mekaar terug waardoor een soort 

cirkelbeweging ontstaat.   

o Reflexief = kijken vanuit ons standpunt, als een proces dat op ons 

‘terugslaat’: hoe onze acties betekenissen creëren/genereren die weer 

aanleiding zullen zijn tot nieuwe betekenissen …  Hoe slaat dat proces op 

mij terug? Wat ontstaat er als ik een bepaalde actie stel? Wat kan ik doen? 

 

7.2.5 Recursief creëren van sociale werelden 
  “Social worlds are made of interconnections amongst the selves, relationships, 

organizations, communities, and cultures that we create in and with communication.” 

  “The social worlds we create also shape us.” = een recursief proces = het slaat reflexief 

op ons terug en wijzigt onze communicatieve context en dus hoe we aan onszelf en onze 

wereld betekenis geven  

➢ Dit is een voorbeeld van wat Watzlawick en zijn collega's beschreven: door de 

zetten in de communicatie (speech acts) ontstaat een context die mee bepalend 

wordt voor de mogelijke volgende zetten in het schaakspel van de communicatie. 

= een cyclus, die de onderzoekers van CMM verder uitgewerkt hebben. = 

uitwerken van recursiviteit = het scheppen van een wereld van betekenissen  

➢ Zie ook artikel Mattheeuws: Communicatie: een onvermijdelijke paradox.  

7.2.6 Verandering 

➢ Reflexiviteit in de tweede betekenis maakt het mogelijk om na te denken over onze 

conversaties, te anticiperen op mogelijke ongewenste effecten, en te bekijken 

welke keuzemogelijkheden er zijn om ongewenste interactiepatronen te wijzigen.  

➢ Gunstige uitkomsten van onze interacties geven energie om verder te gaan met 

het creëren van meer constructieve patronen.  

➢ = van meer van het ‘ongewenste zelfde‘ naar ‘meer van het gewenste zelfde’  

➢ Wat kan ‘ik’ doen?  Bijvoorbeeld : je merkt op dat er ruzie dreigt te ontstaan 

tussen jou en jouw partner. Hoe kan je dit voorkomen 

➢ Vooral focus op wijzigen van ongewenste gedragspatronen.  
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7.3 Kernprincipes van CMM 

➢ Coordination, coherence, and mystery.  

➢ Mensen streven naar interne coherentie d.w.z. dat de dingen in lijn met hoe men 

wil dat de dingen zouden verlopen. Echter komen mensen vaak in situaties 

terecht die niet overeenkomen met hoe zij het zien/willen. 

➢ In interacties met mensen zal men nooit weten waar men zal uitkomen(sense of 

mystery ) 

7.3.1 Voorbeeld van CMM benadering 

➢ Zie ppt 

7.3.2 Conceptuele toolbox: noren 

➢ Def: acroniem dat een methode beschrijft om reflexief over interactiepatronen na 

te denken, en om ze te wijzigen 

➢ Noticing/Observing/ Reflecting/Engaging/Noticing again 

 

➢ Eerste stap is noticing= becoming aware= beseffen = dingen opmerken. Luisteren 

naar je buikgevoel op momenten waarop je het gevoel hebt dat er iets niet klopt. 

Dat je het niet snapt. Mensen zijn altijd zoekende, wil dingen begrijpen. 

➢ Vergt een derdepersoonsperspectief te hanteren. Afstand nemen= 

metacommunicatief perspectief innemen om zo communicatieve patronen te 

ontdekken 

7.3.3 Making an episode 

➢ Voorbeeld Joanna en Jeremy 

➢ 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’.  

➢ In conversaties spreken de deelnemers om de beurt. 

7.3.4 Resonantie en dissonantie 

➢ We kunnen interactie opvatten als een conversatie, waarbij de deelnemers 

afwisselend iets zeggen (om de beurt).  

➢ Conversaties of interacties zijn gekenmerkt door een afwisseling, een ritme van 

dissonantie en resonantie (we zitten op dezelfde golflengte). Nieuwe info doet de 
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resonantie verdwijnen en zorgt voor dissonantie (we zijn niet langer afgestemd op 

elkaar), 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 (cf. Bateson: ‘a difference that makes 

a difference’) 

➢ Ressonantie= goed op mekaar afgestemd 

➢ Dissonantie= niet goed afgestemd op mekaar. Mensen verdragen niet goed 

dissonantie. We hebben niet graag dissonantie. Mensen verkiezen coherentie. 

7.3.5 Tool: Serpentine model 

➢ Soort visuele slang die zichtbaar maakt welke de verschillende stappen zijn in 

communicatie 

➢ Handige toolbox voor onderzoek alsook binnen klinische toepassingen 

➢ Waar loopt het verkeerd?  

 

 

7.3.6 Verklaring voor het blijven bestaan van ongewenste patronen 

Cf. het probleem van Watzlawick en zijn collega’s: 

   The question usually arises, why does a given relationship exist? That is, why, 

especially in the face of pathology and distress, do these relationships ultimately 

perdure, with the participants not only not leaving the field, but—more positively 

stated—accommodating themselves to a continuation of the relationship?  

  Cf. Harry Stack Sullivan en hoe hij verklaarde dat mensen vastdraaien in 

steeds weer hetzelfde vertrouwde maar onaangename – onbewuste 

parataxische vertekeningen!!! 

7.3.7 Het streven naar interne coherentie als verklaring 

➢ Mensen streven naar coherentie  

➢ Voorbeeld: Jeremy had eerdere ervaringen met vervelende en storende vormen 

van competitiviteit, en was geneigd om bij te dragen aan het in stand houden van 
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deze patronen. [cf. Annie Mattheeuws zei: “wees niet spontaan!” Waarom vond ze 

spontaneïteit niet ok? Als therapeuten spontaan zijn, dan zijn we geneigd 

patronen te herhalen waar de client thuis of in andere omgevingen ook mee te 

maken krijgt= we doen ‘hetzelfde’ ipv ‘iets anders’ 

7.3.8 Aannames opgeven en het onverwachte toelaten (Suspend habits and engage 

mystery) 

➢ Maar, dat betekent dat Jeremy zijn aannames moet loslaten of minstens 

opschorten. Zijn aannames en gewone manieren van kijken loslaten betekent 

experimenteren met het onbekende teweeggebracht door het niet-weten.  

➢ Wat zij ‘mystery’ noemen is een openheid voor het onverwachte, het nieuwe, en 

vergt een vertrouwen in het proces (dat het wel goed komt …).  

7.3.9 Conceptuele toolbox: 4 vormen van in relatie zijn (Pearce) 

➢ CMM werkt met heel wat concepten en modellen (Cf. NOREN, Serpentine model, 

4 vormen van in relatie zijn en nog vele andere) die kunnen helpen om de nodige 

afstand te nemen en een derde-persoonsperspectief in te nemen. 

➢ Pearce onderscheidde vier vormen van in relatie zijn: mono-cultureel, 

etnocentrisch, modernistisch en kosmopolitisch. Elke vorm heeft zijn 

kenmerkende communicatiepatronen.  

o Monoculturele communicatie: we merken enkel de aspecten op van anderen 

die gelijk zijn aan de onze en we merken geen kenmerken op die verschillend 

zijn van de onze. We zijn niet in staat om verschil te zien. We handelen volgens 

het geloof dat er maar 1 cultuur is. (‘We zijn allemaal gelijk.’ ‘Natuurlijk begrijp 

ik wat jij meemaakt.’) 

o Etnocentrische communicatie houdt in dat we opmerken dat er een verschil 

is, maar we kijken naar de andere cultuur vanuit ons perspectief. 

(Bijvoorbeeld: ‘Weet je dat de Inuit 10 woorden hebben voor sneeuw?’) 

o Modernistische communicatie waardeert verandering. De hoogste waardering 

gaat naar vooruitgang en groter, beter, vlugger enzovoort zijn. Verschillen 

worden getolereerd zolang ze de vooruitgang niet tegenhouden. Persoonlijke 

identiteit en zelfwaarde hangen af van de mate waarin je vooruit gaat, of groeit, 

of je ontwikkelt. Maakt langdurige werk en andere relaties mogelijks instabiel.  

o In kosmopolitische communicatie bestaat de neiging en de capaciteit om 

verschillen op te merken en er belangstelling (curiosity) voor te hebben.  Deze 

erkent verschil. Deze vorm van communicatie helpt om een metaperspectief in 

te nemen 

➢ Onderscheid tussen de vier heeft te maken met de mate waarin we andere 

verhalen over hoe de dingen zouden moeten zijn kunnen herkennen en erkennen. 

In de eerste drie is er sprake van een overkoepelend meta-narratief. Groter 

verhaal dat zegt wat wél en niet juist is. In kosmopolitan communication 

ontbreekt dat meta-narratief d.w.z. dat het grote verschillen toelaat.  

➢ CP vergt een bereidheid om te zien dat andere verhalen ook waardevol kunnen 

zijn, ook als ze onze eigen waarden niet weerspiegelen 
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  ‘This willingness to allow for the existence of other narratives requires a capacity for 

managing complexity and being able to hold multiple narratives side-by-side with 

our own.’  

7.3.10 Relevantie van deze vier relaties voor clinicus 

➢ Het toont dat wat gevraagd wordt in het NOREN verhaal absoluut niet evident is.  

➢ Verder biedt het formuleringen of taal waar we als psycholoog of clinicus mee 

kunnen resoneren. Waarin we onszelf kunnen herkennen. (Nood aan een 

normatief kader!). Het helpt ons als therapeut. 

➢ We leven in een tijd waarin onze vanzelfsprekendheden continu in vraag worden 

gesteld. We hebben enorm veel informatiebronnen, vermening van culturen, leven 

in een tijdsgeest die ons confronteerd met opvattingen en ideeën  

 

7.3.11 Framing van episodes (The 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.  Door naamgeving en kadering kan men een situatie 

vanuit verschillende invalshoeken bekijken.  

➢ Een andere optie zou zijn om gebruik te maken van het Serpentine model(toolbox) 

➢ Voorbeeld: zie ppt  

7.3.12 Framing and 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 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(zie ppt) 

➢ CMM laat toe om context van betekenissen te verschuiven. Laat toe om na te 

denken over het interpersoonlijke. 
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7.3.13 The “forces” that influence meaning32 

➢ Binnen CMM is men gaan onderzoeken hoe het komt dat mensen als vanzelf 

bepaalde dingen gaan doen.  

  All too often, our responses have a force of their own. “He says this, so I have 

to say that—I have no other choice.” 

Voorbeeld: Je bent gehaast. Je staat met de wagen stil bij de verkeerslichten. 

De wagen voor jou heeft precies nogal wat tijd nodig om te starten eens het 

licht groen wordt. Je voelt een bijna onbedwingbare neiging om te toeteren! 

7.3.14 Logical force  

➢ Spreekkrachten/ logische krachten 

➢ Oughtness d.w.z.iets wat ons aanzet om bepaalde dingen te doen. Bepaalde 

krachten die ons sturen als mens. Deze krachten komen voort vanuit onze  

geschiedenis, invloeden van de samenleving, persoonlijke ervaringen 

➢ Logische krachten zijn recursief d.w.z. ze helpen ons nieuwe verhalen te doen 

ontstaan. Recursiviteit krijgt in deze context de betekenis van ‘ meer van 

hetzelfde’ ‘ als we deze logische krachten laten doen, dan herhalen we wat er in 

het verleden is gebeurd. De geschiedenis wordt herhaald’ 

➢ Klinisch relevant: oog hebben voor logische krachten want deze beletten 

patiënten vaak om nieuwe dingen te doen. 

➢ 4 types van logische krachten: prefiguratief, praktisch, contextueel en implicatief 

/reflexief  

7.3.15 Prefigurative, practical en implicative logical forces 

➢ Prefiguratief, praktisch, contextueel zijn heel reproducerend( meer van hetzelfde). 

Implicatief biedt net mogelijkheden om dingen anders te doen 

➢ Prefiguratief wil zeggen voorspiegelend. Op basis van ervaringen uit verleden 

gedraagt men zich nu op een bepaalde manier. Hier loopt men het risico om als 

clinicus ‘vast te komen zitten’, wat als men niets kan veranderen aan dat 

verleden? Iemand kan letterlijk getekend raken door zijn of haar verleden.  

Voorbeeld: door pestgedrag in het verleden ben ik verlegen geworden 

➢ Praktisch gaat ervanuit dat als men iets wil in de toekomst dan moet men nu 

beginnen. Gaat uit van idee van noodzakelijkheid. ‘Ik moet…’ Gericht op de 

toekomst 

Voorbeeld: als ik wil slagen voor dit examen dan moet ik nu toch wel echt 

beginnen studeren 

➢ Contextueel stelt dat de kracht van de context bepalende is. Men gedraagt zich 

op een bepaalde manier binnen bepaalde context. Contextuele krachten of forces 

kunnen leiden tot dillemma.  

 
32 Examenvraag 
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➢ Implicatief/reflexief gaat uit van idee dat men iets kan doen wat iets anders 

impliceert én dit op basis van reflectie. Ik besef dat als ik als persoon zelf men 

context en ideën kan beinvloeden. ‘Als ik wil dat men leven verandert, zal ik iets 

anders moeten doen’. Hier zien we minder idee van noodzakelijkheid. Gericht op 

de toekomst 

Voorbeeld: student die zichzelf doel oplegt om minder verlegen te zijn bij overstap 

naar hoger onderwijs.  

 

7.3.16 Charmed and strange loops 

   

   

➢ Kan handige manier zijn om naar verslavingsproblematiek te kijken. Opnieuw 

een soort toolbox vanuit CMM. 

Hoofdstuk 8: Concept agency  

8.1 Probleemstelling 

➢ De systeemtheorie als structuralistische theorie die individueel gedrag verklaart 

vanuit systeemregels, interactiepatronen en feedbacklussen (cf. Minuchin met 

zijn Gezinsstructuurtherapie) kon niet goed overweg met het individu. Cf. de 

ideeën van Harlene Anderson & Harry Goolishian = aan individuen toegeschreven 

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

ook behandeld te worden. 

➢ Maar wat met ‘human agency’? Systeemtherapeuten van het cybernetische type, 

structuralistische type, lijken geen plaats te vinden voor agency = het individuele 

handelen, het actorschap van leden van het systeem.  

➢ Cf. Paul Dell Geweld en lineaire causaliteit: kan de systeemtheorie spreken van 

‘slachtoffers’ en ‘geweldplegers’ = is er sprake van ‘agency en 

verantwoordelijkheid’?  
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➢ We zouden kunnen zeggen dat het spanningsveld tussen individu en systeem, 

tussen het persoonlijke en het interpersoonlijke, constitutief is voor het 

interpersoonlijke denken. Beide niveaus van beschrijving/verklaring zijn nodig. 

Het is belangrijk om die spanning tussen die twee polen als het ware ‘uit te 

houden’. 

➢ Het concept ‘agency’ maakt het mogelijk voor onderzoekers en voor therapeuten 

om de persoon als ‘systeemniveau’ te herstellen.  

➢ Toch zullen we zien dat ook hier weer een tegenbeweging ontstaat wanneer men 

het gevoel krijgt dat de balans doorslaat in de richting van het individuele. 

8.2 Psychologische perspectieven: Bandura en agency 

➢ Bandura geboren in 1924 in Canada.  

➢ Verdienstelijk op vlak van de ontwikkeling van: 

  Sociaal leren. 

  Social-cognitive theory of social learning.  

  Self-efficacy 

8.3 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: bekrachtiging = een gebeurtenis die een gedrag sterker maakt 

en meer waarschijnlijk dat het zich in de toekomst zal voordoen.  

8.4 Gedrag als functie van stimuli, beloning en straf 

➢ Klassiek behaviorisme: Belonen = Positieve bekrachtiging produceert aangename 

gevoelens. Negatieve bekrachtiging doet onaangename gevoelens verdwijnen. 

Netto resultaat telkens: men voelt zich beter. 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.  

➢ 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’.   
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8.5 Innovaties 

➢ Van bij het begin van zijn carrière als onderzoeker argumenteerde Bandura tegen 

conditionering als de belangrijkste methode om nieuw gedrag te leren.  

➢ !!! Belang van observationeel leren en modeling!!! 

➢ Is de meer efficiënte methode om te leren in de meeste situaties volgens Bandura.  

➢ Conditionering is geen ‘mindless’ gebeuren! Bekrachtiging werkt omdat het 

mensen leert om positieve resultaten te verwachten, met andere woorden: 

bekrachtiging wijzigt hun denken over de dingen. Waar behaviorisme enkel keek 

naar de uiterlijke stimuli en responses, was Bandura geïnteresseerd in het 

innerlijke denken dat de twee verbond. Dit was het cognitieve stuk van zijn 

sociaal-cognitieve theorie.  

8.6 Zelf-regulering → human agency 

➢ Bandura was het dus al vroeg oneens met de behavioristische focus op de 

controle van menselijk gedrag door middel van uitwendige beloningen en straffen. 

Hij benadrukte al vroeg de kracht van zelf-regulering. Hij geloofde dat mensen 

hun eigen gedrag kunnen controleren door zichzelf standaarden te stellen en zich 

te belonen als ze de zelfopgelegde doelen bereiken. Deze idee ontwikkelde hij 

verder tot het bredere concept van human agency, dat inhoudt dat mensen tot 

op zekere hoogte controle hebben over de aard en de kwaliteit van wat ze 

meemaken. Mensen zijn geen pionnetjes die verzet worden, maar hebben zelf 

actief de regie van hun leven in handen.  

8.7 Social-cognitive theory 

➢ Human agency: hoe oefenen mensen controle uit over de aard en kwaliteit van 

hun eigen levens?  

➢ “To be an agent is to intentionally make things happen by one’s actions.”  

➢ Dit vereist:  

➢ Zelfregulerende vaardigheden. (gedrag) 

➢ Bepaalde overtuigingen (beliefs). (cognities) 

➢ Maakt mogelijk: 

➢ Aanpassing aan  veranderende omstandigheden.  

➢ Biedt middel tot zelfontwikkeling en ‘self-renewal’.  

8.8 Kenmerken agency (Bandura) = wat het betekent om een mens te zijn (Charles 

Taylor) 

➢ Doelgerichtheid—Agency verwijst naar handelingen die intentioneel zijn en 

veronderstelt dus de mogelijkheid om plannen te maken. 

➢ Vooruitdenken—Naast het maken van plannen denken mensen ook over hun 

toekomst op andere manieren. Ze stellen zichzelf doelen, anticiperen op de 

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

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

zal vermijden.  
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➢ Zelf-reactiviteit—Eens mensen een bedoeling (intentie) gevormd hebben en een 

plan van actie bedacht, moeten ze dat plan of die intentie nog uitvoeren. Daarom 

moeten ze in staat zijn om zichzelf te motiveren en om hun eigen gedrag te 

reguleren.  

➢ Zelf-reflectie—Mensen zijn niet alleen actoren m.b.t. acties, maar ook m.b.t. hun 

denken. Mensen beschikken over het vermogen om te reflecteren over hun eigen 

denken, motivatie, waarden, en de betekenis van hun levens.   

8.9 Belang van human agency in zijn sociaal-cognitieve theorie 

➢ Bandura legt zelf uit waarom human agency zo belangrijk is in zijn sociaal-

cognitieve theorie: 

  “People have the power to influence what they do and to make things happen. They are not just 

onlooking hosts of brain mechanisms orchestrated by environmental events. The sensory, motor, 

and cerebral systems are tools people can use to accomplish things that give meaning, direction, 

and satisfaction to their lives.”  

8.10 Achtergrond social-cognitive theory 

➢ In 1980 ontwikkeld door Bandura.  

➢ Menselijk functioneren = dynamische wisselwerking van persoonlijke [m.i.v. 

overtuigingen, gevoelens, lichamelijke reacties], omgevings-en gedragsfactoren. 

Elk van de drie factoren beïnvloedt de andere is wordt door hen beïnvloed. 

Daardoor zijn mensen niet enkel product van hun omgeving, maar produceren ze 

die omgeving ook die hen opnieuw verandert. Cf. recursiviteit! 

➢ Verandering opzetten (therapie of sociaal programma) kan via: 

o De toename van meer positieve overtuigingen, gevoelens en motivaties 

o Het versterken en doen uitbreiden van gewenst gedrag, en het 

ontmoedigen en doen afnemen van ongewenst gedrag.  

o Het wijzigen van sociale condities waarin mensen leven, werken en 

studeren.  

8.11 Kernconcept van SCT: Self-efficacy 

➢ Bandura defines perceived self-efficacy as/= people’s beliefs about their 

capability to produce desired results through their own actions. (efficacy = in 

staat zijn een gewenst effect te bereiken door eigen acties. Het is een geloof of 

overtuiging dat je door je eigen handelen in staat bent om bepaalde resultaten te 

bepalen. 

➢ Mensen met hoge zelf effectiviteit gaan zichzelf uitdagingen opleggen en blijven 

doorzetten zelfs op momenten dat het moeilijk gaat. Dit leidt tot persoonlijk 

succes, minder kans op depressie. 

➢ Mensen met lage zelf effectiviteit zullen vermijdingsgedrag vertonen, zichzelf niet 

pushen. Dit leidt tot verhoogd risico op depressie, verminder de kans op 

persoonlijk succes 
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8.12 Opmerkingen 

➢ Een dergelijk individualiserend perspectief komt vlug beschuldigend over. Succes 

als gevolg van eigen acties. Succes als eigen verdienste. Als men maar genoeg wil, 

dan heeft men kans op slagen in het leven. Het is alsof men alles zelf in de hand 

heeft en omgeving geen enkele impact kent. 

➢ Een impliciete achtergrond hier is wellicht de Amerikaanse cultuur, die op 

persoonlijk succes gebaseerd is.  

➢ Het is/lijkt een erg voluntaristische benadering! 

8.13 Self-efficacy beliefs: cruciaal in de sociaal-cognitieve theorie 
Among the mechanisms of self-regulation none is more central or pervasive than beliefs 

of personal efficacy. This belief system is the foundation of human agency. Unless people 

believe they can produce desired outcomes and forestall undesired ones by their actions 

they have little incentive to act or to persevere in the face of difficulties. Whatever other 

factors serve as guides and motivators, they are rooted in the core belief that one has 

the power to produce changes by one’s actions.  

➢ Human agency is gebaseerd op self efficacy beliefs(Bandura) 

8.14 Therapeutische perspectieven: Michael White 

Opmerkingen vooraf: 

➢ (1) theorieën ontlenen woorden aan de alledaagse taal. Als ze dat doen, dan 

krijgen die begrippen vaak een technisch statuut binnen een geheel van 

veronderstelde structuren (cf. structuralisme).  

➢ Bijvoorbeeld het onbewuste in de Freudiaanse psychoanalyse, verlangen in de 

Lacaniaanse psychoanalyse, invloed in de Antwerpse versie van de 

communicatietheorie, self-efficacy bij Bandura. Maar ook human agency bij 

Charles Taylor of Bandura.  

➢ 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) cf. de vraag van Charles Taylor: [W]hat is involved in the notion of a self, of a 

responsible human agent?  

8.14.1 Definities van  ‘personal agency’ bij White  

➢ Definitie 1 

[A] sense of personal agency: a sense of being able to regulate one’s own life, to 

intervene in one’s life to affect its course according to one’s intentions, and to do 

this in ways that are shaped by one’s knowledge of life and skills of living.  

➢ Wat in deze definitie naar voorkomt is het belang van knowledge of life 

en skills of living.  

➢ Definitie 2 

[A s]ense of personal agency […] is a sense of self that is associated with the 

perception that one is able to have some effect on the shape of one’s own life; a 

sense that one is able to intervene in one’s own life as an agent of what one gives 
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value to and as an agent of one’s own intentions, and a sense that the world is 

at least minimally responsive to the fact of one’s existence(White) 

➢ [A s]ense of personal agency […] is  a sense of self  

(1) that is associated with the perception that one is able to have some 

effect on the shape of one’s own life;  

(2) a sense that one is able to intervene in one’s own life as  

(a) an agent of what one gives value to and  

(b)   as an agent of one’s own intentions,  

(3) and a sense that the world is at least minimally responsive to the 

fact of one’s existence. 

8.14. 2 A sense that the world is at least minimally responsive to the fact of one’s 

existence” 
  No more fiendish punishment could be devised, were such a thing physically 

possible, than that one should be turned loose in society and remain absolutely 

unnoticed by all the members thereof. If no one turned round, when we entered, 

answered when we spoke, or minded what we did, but every person we met ‘cut 

us dead’, and acted as if we were non-existent things, a kind of rage and impotent 

despair would ere long well up in us, from which the cruellest bodily tortures would 

be a relief; for these would make us feel, however bad might be our plight, we had 

not sunk to such a depth as to be unworthy of attention at all.(James) 

8.14.3 Quote Michael White 
  I believe that the subjunctive stance of this inquiry had the effect of loosening the 

interpretive process in [the clients’] minds. 

= cf. “interpretive or hermeneutic turn”  

➢ Anders gezegd: Als therapeut laat men cliënten twijfelen aan de zekerheden, 

gestolde ‘interpuncties’, of ‘interpuncties’, vastgeroeste ideëen, in vraag worden 

gesteld.  

➢ Doel van alle therapieën = mensen doen twijfelen, condities te creëren waarin ze 

in staat zijn om hun zelf/wereld te bekijken, en  dit anders, op een meer leefbare, 

hoopvolle wijze. 

8.14.4 Intentional understandings (of actions) en hun rol in het ontwikkelen van 

rijkere verhalen(White) 

➢ 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.  

➢ White maakt een onderscheid tussen ‘interne toestanden’ ‘of vanuit intentionele 

toestanden’, in het Engels: internal state understandings en intentional state 

understandings.  

  Of all the responses that are invoked by landscape of identity questions, it is the 

intentional understandings and understandings that are centred on 
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considerations of value that are the most significant with regard to rich story 

development. (…)  

  I refer to these together as “intentional state understandings” (…) and contrast 

them with the “internal state understandings” about human action that are more 

routinely part of contemporary life.     

8.14.5 Intentional understandings en hun rol in het ontwikkelen van een sense of 

agency 

 

8.14.6 Landscape of action/landscape of identity 

Voorbeeld: casus Ewout 

Houdt de grote bezorgdheid je weg van het leven?   

‘Dat denk ik niet. De GB zorgt er niet voor dat ik dingen ga laten.’ 

Vind je het belangrijk om zelf te bepalen wat je doet? (landscape of identity) 

‘Ja. Omdat ik niet graag kansen laat liggen.’ 

Kan je een voorbeeld geven van een kans die je niet hebt laten liggen?  

‘De hondentherapie. Als de GB zijn zin had doorgezet, dan zou ik er niet 

heengegaan zijn.’ (landscape of action) 

8.14.7 Internal state understandings (of actions) 

➢ White over de ‘casus Liam’ 

8.14. 8 Personal agency: een te individuele kijk? 

➢ We bekijken twee antwoorden op dit vermeende doorslaan in een te 

individualiserende richting: 

Michael White  

Jan De Mol et al.: relational agency 

➢ Waar de psycholoog Bandura en de filosoof Taylor the experience of human 

agency and the capacity of responsible action als een individueel gegeven (lijkt te) 

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

mogelijkheid in een sociaal, interpersoonlijk kader plaatst. White ziet de 

ontwikkeling van personal agency als sociaal en interpersoonlijk gebeuren dus 

niet een ervaring die iemand uit zichzelf en in zichzelf kan creëren 
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8.14.9 Michael White (2007) Scaffolding conversations. 

  At the outset of this chapter I raised a question about the character of personal agency 

and responsible action and proceeded to explore a version of these ideas that was 

informed by Vygotsky’s ideas about learning and development. According to this version, 

the experience of personal agency and the capacity for responsible action are founded 

upon a special form of social collaboration that contributes to the scaffolding of the 

proximal zone of learning. This understanding of the development of personal agency and 

responsible action consistently sustains my optimism about the possibilities that can be 

supported in therapeutic conversations with people who consult me about a range of 

problems and predicaments for which there appears to be no solution.  

➢ Via scaffolding conversations(stapsgewijze conversatie) gevoel van agency met 

client opbouwen. 

8.14.10 Naar een sociale benadering van (de ontwikkeling van) ‘human agency en 

responsible action’ 

➢ Vertrekt van een casus: 

➢ Een cliënte die geen ‘personal agency’ ervaart en niet in staat is om te komen tot 

‘responsible action’. En dat aan zichzelf wijt.  Vrouw lijkt te veronderstellen dat 

ze zelf tot personal agency moet/kan komen. 

➢ MW stelt de vraag: Is dat zo gemakkelijk? (Alsof het iets is wat je zomaar kan …) 

8.14.11 Samenwerken en de ‘zone van nabije ontwikkeling’ 

➢ MW ontwikkelt een benadering die hij scaffolding noemt = “in de steigers zetten”. 

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) 

➢ Mensen ervaren een ander niveau van agency indien ze erin slagen om de kloof 

tussen wat men kan, het vertrouwde en wat mogelijk is te overbruggen. 

➢ Hij haalt zijn inspiratie bij Vygotsky ‘zone van naaste ontwikkeling’ 

8.14.12 The zone of proximal development  

➢ Vygotsky was een Russische ontwikkelingspsycholoog. Hij ging ervan uit dat 

  * 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 /naaste 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. 
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➢ In therapie: de therapeut is als de leeftijdsgenoot of de volwassene die het kind 

helpt om haalbare stappen te zetten in de ontwikkeling van een sense of agency 

and responsible action. 

➢ A “scaffolding conversations map”, structured by five categories of inquiry.  

➢ The categories establish specific learning tasks: 

➢ Low-level distancing tasks = support the achievement of a low-level distance from 

the known and familiar from the immediacy of one’s experience of the events of 

one’s environment.  

➢ Medium-level distancing tasks, which support the achievement of a medium-level 

distance from the know and familiar and from the immediacy of one’s experience 

of the events of one’s environment.  

➢ Medium-high-level distancing tasks, which support the achievement of a 

medium-high-level distance from the known and familiar and from the immediacy 

of one’s experience and of the events of one’s environment.  

➢ High-level distancing tasks, which support the achievement of a high-level 

distance from the known and familiar and from the immediacy of one’s experience 

and of the events of one’s environment.  

➢ Very-high-level-distancing tasks, which support the achievement of a very-high-

level distance from the known and familiar and from the immediacy of one’s 

experience and of the events of one’s environment.  

8.14.13 Scaffolding the zone between what is known and familiar and what is 

possible to know and do. 

➢ Low-level-distancing tasks: MW zal vaak aan clienten vragen in gesprekken ‘hoe 

zou je dat noemen? Welk woord zou je daarvoor gebruiken?’ Door deze vraag te 

stellen haal je de persoon uit het vertrouwde. Denk aan de casus Ewout die zijn 

grote bezorgdheid benoemt als het probleem.  

➢ Medium low level distancing tasks: mensen uitnodigen om verbanden te zien 

tussen fenomenen 

➢ Het wordt steeds meer abstracter 

➢ Medium high level distancing tasks : mensen door middle van vraagstelling 

aanzetten tot reflectie, evaluatie 

➢ High level distancing tasks: mensen doen nadenken over concepten over eigen 

identiteit en het leven 

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

➢ Jan de Mol et al 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.  

➢ Zowel klinisch als theoretisch klopt het idee van personal agency niet= kritiek 

auteurs. Agency is niet iets individueel maar relationeel. 

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

‘relationeel’.  

8.14.15 De drie componenten van ‘relational agency’ 

➢ Autonomie +  actie + constructie 

➢ 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. 

➢  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.   

➢ Actie verwijst naar 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.  

8.15 Afsluitende opmerkingen 

➢ Relational agency is hier vormgegeven volgens de vier dimensies of facetten van 

het zien en beseffen van invloed 

➢ Cf. invloedstheorie: er is geen direct verband tussen buitenkant (wat ik doe, 

bedoel)  en overkant = effect;  

➢ Er wordt binnen dit idee van relational agency weinig plaats gelaten voor het 

sociale in de zin van de anonieme gemeenschappen waartoe we behoren: de 

constructie van ‘a sense of relational agency’ lijkt vooral interpersoonlijk te 

gebeuren, in de enge zin van het woord 

➢ We zien de slingerbeweging: Bandura (individualistisch) naar White (personal 

agency, maar zoekend naar het interactionele via Vygotsky) en De Mol et al. 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 9:Concept context 

9.1 Inleiding 

➢ Het begrip context speelt een grote rol in interpersoonlijke modellen.  
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➢ Gregory Bateson in zijn publicatie Mind and Nature (1979) gepoogd een definiering 

teg even van context. ‘Context’ is verbonden met een ander ongedefinieerd begrip: 

‘betekenis’. Zonder context hebben woorden en daden geen enkele betekenis. 

➢ [V]oor alle communicatie is context noodzakelijk, niets heeft betekenis zonder 

context, en contexten verlenen betekenis doordat we ze classificeren. (cf. CMM) 

➢ Onderzoekers en clinici hebben een ‘strijd’ gevoerd met dit concept, die niet altijd 

in hun voordeel werd beslecht, wellicht omdat dit een erg ongrijpbaar concept is.  

9.2 Betekenissen van context 

➢ 1. Context als ‘omgeving’ = vanuit een observatorstandpunt (observationele 

context) 

➢ 2. Context als ‘situationele’ omgeving voor wie deelneemt aan een interpersoonlijke 

interactie. (situationele context) 

➢ 3. De relationele (recursieve) context die gecreëerd wordt door de interactie zelf. 

➢ 4. Context als onzichtbare betekenisverlenende achtergrond. 

➢ 5. Context in een postmodern perspectief 

9.2.1 Context als ‘omgeving’ 

➢ Context als ‘omgeving’ vanuit standpunt ‘observator’. Observationele context 

➢  Vaak gebruikt: cf. voorbeelden van Watzlawick et al. bij het begin van hun boek. 

“a phenomenon remains unexplainable as long as the range of observation is not 

wide enough to include the context in which the phenomenon occurs” 

➢ Het is dus van belang zowel in de klinische praktijk als in het onderzoek naar 

psychologische fenomenen om het blikveld te verbreden.  

➢ Voorbeelden: ‘schizofrenogene moeder’; hechting; SSE (komt later aan bod) 

9.2.2 Context’ als situationele omgeving 

➢ Context als ‘situationele’ omgeving voor wie deelneemt aan een interpersoonlijke 

interactie = context als elementen bevattend die invloed hebben op gedrag of 

betekenisverlening (‘wat bijdraagt aan de interpretatie’).  Gaat over de letterlijke 

omgeving waarin men zich bevindt. 

➢ Opnieuw Watzlawick et al.  

9.2.3 Relationele of recursive ‘context’ 

➢ De relationele context die gecreëerd wordt door de interactie zelf (Watzlawick et al. 

113; Mattheeuws in Communicatie, een onvermijdelijke paradox); Coordinated 

Management of Meaning …Reflexief proces actie en betekenis, die recursief een 

context creëren waarbinnen bepaalde acties/betekenissen meer voor de hand 

liggen, en andere minder waarschijnlijk voor de hand liggend worden.   

➢ Cf. Latijn recurrere, [recurri, recursum] = teruglopen.  
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9.2.4 ‘Context’ als betekenisverlenende achtergrond 

➢ Bron: Charles Taylor 

➢ Context als onzichtbare betekenisverlenende achtergrond: Taylor en ‘human 

agency’ = de context van waaruit je waarneemt en handelt 

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

o we kunnen bepaalde frequenties van licht zien, en andere niet 

omwille van onze fysiologie 

o we begrijpen de woorden dichtbij en veraf, of boven en beneden 

omdat we belichaamde wezens zijn 

o we kunnen lezen omdat we deze techniek geleerd en 

geautomatiseerd hebben 

o sommige mensen zijn bang voor loslopende honden omdat ze ooit 

door een hond gebeten zijn 

9.2.5 Context in een postmodern perspectief 

➢ Bron: Postmodernisme: een intertekstueel woordenboek—lemma ‘context’ 

➢ 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 ikfiguur, niet dezelfde 

door de eeuwen heen. Hij of zij wordt door een zich steeds wisselende context 

‘besmet’, veranderd, of getransformeerd.  
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➢ Wellicht gemakkelijker nog om te begrijpen is dat het leespubliek constant 

verandert, 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, ook van kunstwerken overigens, 

heeft tot gevolg dat de oorspronkelijke tekst of het oorspronkelijke kunstwerk van 

zijn oorspronkelijke context wordt ontdaan (=decontextualisering) en in een nieuwe 

context (=recontextualisering) wordt geplaatst. In principe is dit een oneindig 

proces van verschuiving.  

➢ Gebaseerd op Derrida  

➢ Belang: we lezen teksten, soms van lange tijd geleden. Deze teksten wijzigen. We 

kunnen nooit meer met de ogen van toen die tekst lezen. Vaak hebben teksten, 

zoals het boek van Watzlawick en collega’s onze vanzelfsprekende of stilzwijgende 

achtergrond van betekenisverlening mee vormgegeven, zowel individueel als 

collectief.  

➢ De kunst is om oude teksten met de ogen van nu te lezen en te zoeken wat ze ons 

nu nog zeggen, hoe ze ons nu nog aanspreken en inspireren zowel klinisch als in 

onderzoek.  Teksten van vroeger lezen met de ogen van nu. Is er nu nog iets 

relevant?  

9.2.6 Worstelen met ‘context’: enkele voorbeelden 

➢ Met deze verworven achtergrond (context!) kritisch kijken naar de double bind 

theory, (bepaalde opvattingen van) hechting en emoties (SSE).  

➢ Telkens vanuit de eerste betekenis van context: context als ‘omgeving’ voor een 

observator. = het verbreden zoals beschreven in Pragmatics of human 

communication. Context als observationeel. 

➢ We zien Konrad Lorentz ‘gek’ doen. Als we de bredere omgeving waarbinnen hij 

handelt uit het oog verliezen of niet kennen of niet in rekening brengen, dan gaan 

we smal contextualiseren: we verklaren de verschijnselen vanuit wat we wel zien = 

een persoon die gek gedrag stelt en concluderen dan dat er iets aan deze persoon 

scheelt: we plaatsen de verklaring voor het gedrag in de persoon.  

➢ Vandaar het belang van verbreden! Cf. valkuil van het verwarren van de meest 

zichtbare met de meest werkbare/informatieve context 

9.2.6.1 Voorbeeld 1: Double bind en de ‘schizofrenogene moeder’ 

➢ De onderzoekers van het Mental Research Institute worstelden met context toen 

ze poogden een verklaring te bieden voor schizofrenie vanuit een 

communicatieopvatting.  

➢ Wat bedoeld was om de context (of de ‘omgeving’ breder in rekening te nemen) 

kwam als een boemerang in het gezicht van de moeder (!) en dus van de auteurs 

terecht. 

➢ Bateson, G., Jackson, D., Haley, J. and Weakland, J. (1956) Toward a theory of 

schizofrenia. Behavioral science, 1, 4: 251-264.  

➢ Double bind = verwijst naar een situatie waarin  
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o  een persoon geconfronteerd wordt met twee tegenstrijdige of 

onverzoenlijke boodschappen of eisen. [bijvoorbeeld: moeder zegt 

heel boos: ‘ik zie je graag’.; ‘Je moet zelfstandiger worden’, maar 

bij elke poging daartoe komt de boodschap: ‘je mag mij niet in de 

steek laten’ 

o  de persoon krijgt deze eisen of boodschappen van een persoon 

die boven hem of haar staat, zoals een opvoeder of ouder 

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

situatie 

o de persoon kan niet ontsnappen aan de situatie, heeft geen 

middelen om er abstractie van te maken, er bovenuit te stijgen, 

of eruit te stappen 

➢ De auteurs zien in deze double bind een mogelijke verklaring voor het ontstaan 

van schizofrenie. 

➢ 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, inclusief psychologen, vaak geen 

onderscheid maken tussen ‘een communicatief aandeel hebben’, in de zin van ‘er 

voor iets tussen zitten’, ‘er iets mee te maken hebben’ en ‘schuld hebben’.  

➢ In de wereld van de ‘ervaring’ (cf. Paul Dell) ontstaat dan heel vlug de neiging om 

de moeder of het gezin te zien als de oorzaak=schuld van wat fout loopt. Als er iets 

misloopt bij één van de kinderen schrijft men dit toe aan de moeder. 

➢ De term ‘schizofrenogene moeder’ bestond al. 

➢ Frieda Fromm-Reichmann schreef in 1948: “de schizofrene patiënt is pijnlijk 

wantrouwig en  haatdragend, door de ernstige afwijzing die hij vroeg in zijn jeugd 

heeft moeten ervaren, door belangrijke mensen en in de regel door een 

schizofrenogene moeder”. 

➢ Met ‘schizofrenogeen’ werd ‘schizofrenie-veroorzakend’ bedoeld (zoals in 

‘pathogeen’). 

➢ Ook de theorie van Bateson werd (tot zijn grote ontsteltenis) ook gebruikt om aan 

‘mother-blaming’ te doen.  

➢ Als we de context nog meer gaan verbreden 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. Bijvoorbeeld in geval 

van seksueel misbruik is dat zeer opvallend, dat omstanders, en soms ook 

professionals, vaak strenger oordelen over de moeder (die het – denkt men vaak –

oogluikend toeliet) dan over de dader zelf. 
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➢ In de klinische praktijk is het van het allergrootste belang om deze valkuil steeds 

te vermijden!  

➢ (cf. onderscheid tussen ‘aandeel’ en ‘schuld’) 

9.2.6.2 Voorbeeld2: hechting en context 

➢ Hechting (attachment) 

➢ Kinderen die een veilige hechting ontwikkelen met hun zorgfiguren doen het beter 

in het leven dan die kinderen die dit niet doen 

➢ Veilige emotionele gehechtheid d.w.z. dat 

o  ↔ ouders zijn afgestemd op hun noden  

o  ↔ ouders zijn responsief: gaan op de signalen in die noden 

signaleren  

o kinderen leren dat hun ouders een veilige basis vormen van 

waaruit zij de wereld        kunnen verkennen 

➢ Bowlby (1988) hechtingsgedrag (attachment behaviour)  

o genetisch geprogrammeerd 

o essentieel voor het overleven van de soort 

o wordt opgeroepen in kinderen tussen 6 maanden en drie jaar als 

ze met gevaar geconfronteerd worden 

o kinderen zoeken de nabijheid van hun zorgfiguren 

o eens getroost/gerustgesteld kunnen ze verder de wereld rond de 

zorgfiguur verkennen 

o deze cyclus herhaalt zich telkens het kind een dreiging ervaart 

en hun hechtingsnoden voor tevredenheid, geruststelling (safety)  

en veiligheid (security) geactiveerd worden 

o  na meerdere herhalingen van deze cyclus ontstaan interne 

werkmodellen van hechtingsrelaties gebaseerd op de manier 

waarop zorgfiguren met deze noden of signalen zijn omgegaan 

o 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: 

o * securely attached – veilig gehecht 

o * anxiously attached- angstig gehecht 

o * avoidantly attached- vermijdend gedacht 
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o * children with disorganized attachment – gedesorganiseerd 

gehecht 

 

9.3 Contextuele benadering van Crittenden  

➢ Crittenden stelt dat onderzoek bevestigt dat 

o kinderen in situaties met een hoog risico zijn minder vaak veilig 

gehecht zijn dan kinderen die in gunstiger omstandigheden leven 

en opgroeien.  

o contextuele factoren zijn van groot belang = gezinnen waar gevaar 

is, armoede, psychopathologie bij de ouders, verblijven in een 

instelling, enzovoort. 

➢ Als men de stap zet van  

o (a) de vergelijking van kinderen in risicosituaties met kinderen in 

gunstige omstandigheden, waarbij men constateerde dat de 

eerste groep niet veilig gehecht was. 

➢ Naar:  

o (b) een onderzoek naar de eigenschappen van contexten die 

verschillende effecten hebben op de mentale en 

gedragsorganisatie van kinderen en de strategieën die kinderen 

gebruiken in bedreigende situaties.  

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

9.4 Een contextuele kijk op hechtingsgedrag 
Over the course of two decades, I have come to conceptualize attachment as 

a theory about protection from danger and the patterns of attachment as 

strategies for predicting and protecting oneself from danger. In this sense, I 

find all patterns adaptive—in the context in which they are learned. (9) 

To understand anxious attachment, I think we must both understand a 

child’s situation and feel for him or her. When assigned with informed 

compassion, an anxious pattern of attachment does not describe 

inadequacies, but rather acknowledges  a child’s attempts to cope with the 

challenges of his or her world. Knowing what children can do to protect 

themselves is at least as important as knowing how “securely” they would 

act if they experienced no threat.  
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Recognizing the accomplishment and adaptation implied by the non-B 

patterns and placing them in the ecological* context of family, culture and 

history can help us understand human relationships better and change the 

negative value placed on the Type A and C patterns.  

➢ Type A – Anxious avoidant; Type B – Secure; Type C – Anxious ambivalent; Type D 

– Disorganised. Bowlby sprak liever niet over angstig gehecht of vermijdend 

gehecht maar voorkoos om te spreken over type A, B, C, D hechtingstijlen. 

➢ *Bronfenbrenners ecological model betreft de vraag hoe ontwikkelingsprocessen en 

context interageren om zowel individuele levens te scheppen als wederkerig de 

contexten waarin die levens worden geleefd.  

9.5 Voorbeeld 3: Een interpersoonlijke kijk op “emoties” 

➢ Emoties worden vaak opgevat als behorend tot de gedecontextualiseerde 

binnenwereld van mensen. Emoties worden gezien als dingen die ‘in’ iemand zit , 

in de persoon schuilgaat. Dit idee dateert van Descartes. Hij stelde dat ideeën in 

de geest van de mens  zitten 

➢ Vanuit interpersoonlijke psychologie echter: 

o emoties zijn interpersoonlijke fenomenen  

o (Bernard Rimé, Jan De Mol, in de klinische praktijk bijvoorbeeld 

Glenda Fredman). Beide benadrukt het interpersoonlijke 

karakter van emoties.  

➢ Probleemstelling Rimé: 

➢ Emotieregulatie bij kinderen wordt algemeen erkend als een interpersoonlijk 

proces, sinds de komst van de hechtingstheorie.  

➢ Maar, als het over volwassenen gaat, dan wordt emotieregualtie 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" (Riger, 1993, p. 280).  

➢ Deze opvatting werd "ruig individualisme" genoemd (Riger, 1993), of de Lone 

Ranger, het "mens tegenover de elementen" perspectief (Dunahoo et al., 1998). 

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 

(Riger, 1993).  

➢ De huidige opvattingen impliceren dus dat individuen in de loop van hun 

ontwikkeling hun sociale afhankelijkheid elimineren.  

➢ Om volwassen te worden, moeten individuen aantonen dat ze in staat zijn om 

aanpassingsproblemen te reguleren, onafhankelijk van externe interventies.  
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➢ Een dergelijke veronderstelling past bij de heersende waarden van de westerse 

psychologische wetenschap die autonomie en scheiding hoger waarderen dan het 

relationele (Gilligan, 1982; Sampson, 1983).  

➢ Bernard Rimé:  

o   interpersoonlijke processen zijn bij kinderen 

ontwikkelingspsychologisch noodzakelijk om tot emotie regulatie te 

komen 

o   interpersoonlijke processen blijven belangrijk in functie van 

emotieregulatie bij de verdere ontwikkeling als volwassene 

o   SSE zorgt voor verdere ontwikkeling van collectieve kennis en 

representaties én voor samenhorigheid in sociale netwerken 

9.6 Ontwikkeling bij kinderen 

➢ (Lezen) 

➢ Kinderen leren dat interpersoonlijke processen  

➢ kalmerende of troostende capaciteiten hebben als ze emotioneel leed ervaren,  

➢ 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,  

➢ hen kunnen helpen om emotionele ervaringen in woorden te vatten en talig te 

begrijpen,  

➢ culturele kennis en betekenissen voortbrengen die hen beschermen tegen de 

emotionele impact van existentiële omstandigheden 

➢ in verhalen voorzien die informatie bevatten over wat er kan gebeuren en over hoe 

men zou kunnen omgaan met de betekenis van dergelijke situaties,  

➢ 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.  

9.7 Latere ontwikkeling: 2 hypotheses 

9.7.1 Emoties hebben langdurige cognitieve en sociale gevolgen 

➢ Belangrijke stelling van Rimé (onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek) 

➢ Bij mensen hebben emoties langdurige cognitieve en sociale gevolgen. Dit geldt 

zowel voor negatieve als voor positieve emoties.  

9.7.1.1 Gevolgen van negatieve emoties 

➢ De mens is voortdurend bezig met doelgerichte activiteiten (zie figuur 1a). 

Negatieve emoties doen zich voor wanneer de omstandigheden deze activiteiten in 

de weg staan. Als het nastreven van een doel substantieel wordt vertraagd, of als 

het wordt geblokkeerd, resulteert dit in een negatieve emotionele toestand 

(bijvoorbeeld verdriet, boosheid, angst, schaamte, etc.) (Carver & Scheier, 1990, 

2001). Toch wordt in de huidige opvattingen over het algemeen genegeerd dat een 
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dergelijke toestand niet meer is dan het zichtbare deel van een ijsberg. Een 

negatieve emotionele toestand voedt het cognitieve werk. Het stimuleert ook de 

sociale uitwisseling. Bovendien activeert het gehechtheidssysteem. 

 

➢ Als het nastreven van een doel substantieel wordt  vertraagd, of als het wordt 

geblokkeerd, resulteert dit in een negatieve emotionele toestand (bijvoorbeeld 

verdriet, boosheid, angst, schaamte, etc.) (Carver & Scheier, 1990, 2001).  

 

➢ Negatieve emoties zetten aan tot 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, en (2) het vermogen 

om situaties te beheersen en toestanden van de wereld die men gepland had voort 

te brengen (zie Figuur 1a). Het uitoefenen van deze capaciteiten veronderstelt een 

voortdurende afhankelijkheid van een grote kennisbasis die individuen bezitten 

o.v.v. schema's, modellen van de wereld, impliciete theorieën, wereldbeelden, 

aannames, enzovoorts. De stippellijnen in Figuur 1a geven aan hoe een 

feedbacksysteem doelgerichte activiteiten en de kennisbasis met elkaar verbindt 

➢ Wanneer omstandigheden het nastreven of bereiken 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 (Festinger) 

9.7.1.2 Negatieve emoties, distress en hechting 

➢ 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.  
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➢ Traumatische situaties zijn in dit verband bijzonder schadelijk gebleken (Epstein, 

1973, 1990; Janoff-Bulman, 1992; Parkes, 1972).  

➢ 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 bouwwerk, 

of waar onverwachte zaken gebeuren, of de dingen uit de hand lopen (Corsini & 

Rimé, 2007; Epstein, 1973, 1990).  

➢ Doordat de emotie de scheuren of barsten zichtbaar maakt, maakt de emotie de 

zwakte van de constructie voelbaar, waardoor een golf van bijkomende emotionele 

gevoelens wordt opgewekt: angst, onzekerheid, hulpeloosheid, vervreemding, 

verlies van eigenwaarde, enzovoort.  

➢ 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. 

9.7.1.3 Anderen opzoeken met het oog op 

➢ vermindering van angst en ongemak + toegenomen cognitieve helderheid 

➢ Hechtingsonderzoek toont aan: 

o In tijden van onzekerheid en stress zoeken zowel infants van 

mensen als van primaten contact met anderen in periodes van 

onbehagen en onzekerheid.    

o Deze vroege vorm van contact zoeken heeft twee functies:  

(1) directe angstreductie en  

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

leven belangrijk blijven.  

➢ Een 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.  

9.7.1.4 Conclusies mbt negatieve emoties 

➢ Negatieve emoties zetten aan tot cognitief werk. (a) 

➢ Negatieve emoties zetten aan tot sociale interactie. (b) 

9.7.1.4.1 Gevolgen van positieve emoties 

9.7.1.4.1.1 SSE: Social sharing of emotions 

➢ Zowel positieve als negatieve emoties stimuleren sociale interactie = het delen van 

deze emoties. En dit los van persoonlijke eigenschappen, gender, opvoeding, of 

cultuur.  

➢ Definitie: 

➢ Onderzoek toont aan: 
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o Zowel positieve als negatieve emotionele ervaringen lokken een 

proces van sociaal delen van deze ervaringen uit (SSE = social 

sharing of emotions) 

o De intensiteit van de emotionele ervaring is recht evenredig met 

de frequentie waarmee ze wordt gedeeld.  Bij een intense ervaring 

is men geneigd om meer te delen. 

o Het delen van emoties is een basiscomponent van emotie.  

o Emotionele interafhankelijkheid verdwijnt niet met de leeftijd.  

9.7.1.4.1.2 Evolutie van de keuze van Hechtingsfiguren 

➢ Keuze voor bepaalde hechtingsfiguren verandert doorheen tijd. Als kind zijn de 

ouders de voornaamste hechtingsfiguren, later zijn dit peers of een romantische 

partner 

9.7.1.4.1.3 Beperkingen aan SSE 

➢ Onderzoek toont aan: 

o  gevoelens van schaamte en schuld kunnen het sociaal delen 

verhinderen 

o een traumatische reactie op een intense emotionele episode kan 

zowel leiden tot frequent delen, als tot zwijgen 

o de personen tot wie men zich wendt (the targets) beperken of 

vermijden dat emoties met hen worden gedeeld als ze denken dat 

ze zelf blootgesteld zullen worden aan pijnlijke emoties.  

9.7.1.4.1.4 Het lot van de emotie 

➢ Het sociaal delen van de emotie vermindert in intensiteit en wordt uiteindelijk een 

slapende herinnering.  

➢ Hoe hoger de initiële intensiteit, hoe langer het delen doorgaat. Maar het zijn vaak 

de zogenaamde targets die ervoor zorgen dat het delen niet eindeloos doorgaat.  

9.7.1.4.1.5 Interpersoonlijke en collectieve gevolgen van het delen van emoties 

➢ 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’.  

➢ Er zijn verschillende ‘kringen’ van verspreiding in het sociale netwerk. Er ontstaan 

als het ware ketenen van emoties.(cfr illustratie hieronder) 



143 
 

 

 

9.7.1.4.1.6 Interpersonal Dynamic of the Social Sharing of Emotion 

➢ SSE versterkt emotionele banden tussen mensen 

➢ Als ze op de interactie ingaan dan vertonen de ‘toehoorders’ 

o (1) belangstelling,  

o (2) emotionele ‘besmetting’, 

o (3) inleving en sympathie,  

o (4) hechtingsgedrag,  

o (5) toegenomen affectie voor de verteller 

9.7.1.4.1.7 Collectieve gevolgen 

➢ Onderzoek toont volgende sociale gevolgen: 

➢ Een gevoel van emotionele verbondenheid (emotional communion) tussen verteller 

en toehoorder 

➢ Toehoorders vertonen hechtingsgedrag 

➢ Verspreiding van emotionele informatie: toehoorders worden op hun beurt ‘delers’ 

– emotionele informatie verspreidt zich in het sociale netwerk 

➢ 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) bij aan sociale 

of gedeelde kennis en aan groepsintegratie.  

9.7.1.4.1.7.1 SSE en emotieregulatie: de duidelijke en subtiele impact 
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9.7.1.4.1.7.2 Twee wijzen van delen van emoties (SSE) (Jan De Mol) 

➢ Wanneer mensen hun emoties met anderen delen kunnen er twee processen 

plaatsvinden. De 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 brengt. Concreet 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.  

➢ De 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 

herkadreren. Emoties wakkeren cognitief werk aan, en door het delen van zijn 

emoties met anderen (het samen met de andere creëren van een verhaal) 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: 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.  Men heeft cognitief werk nodig om 

ervoor te zorgen dat negatieve emoties verdwijnen. 
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➢ 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. Het is heel belangrijk dat mensen steun 

krijgen en getroost worden maar men heeft meer nodig! Een therapeut moet meer 

doen dan louter erkenning bieden, steun bieden want op die manier verandert er 

niets, cognitieve dissonanties worden niet weggewerkt. 

9.7.1.4.1.7.2 Verklaring voor repetitiviteit 
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Bijlage: samenvatting artikels 

Artikel : Annie Mattheeuws over de axioma’s van Watzlawick 

In dit artikel bespreekt Mattheeuws de axioma’s van Watzlawick met uitzondering 

van het vijfde axioma. Mattheeuws was ‘gefascineerd’ door de axioma’s en heeft hier 

en daar kleine toevoegingen gedaan. 

Waarin en waarmee heeft de Palo Alto Groep Mattheeuws geinspireerd en 

uitgedaagd? 

Geinspireerd 

1) Mattheeuws merkte dat haar visie over kennis niet langer voldoende was. Zij was 

opgeleid volgens het idee van de jaren 70: kennis kan je vergaren door dingen in 

isolatie te bestuderen,  je kunt kennen door te isoleren, te   reduceren   en   naar   

eigenschappen   van   de   bouwstenen   te   zoeken.  

Watzlawick en collega’s hun visie was in dat opzicht vernieuwend want zij spreken 

in hun axioma’s over systemen, over hoe dingen met mekaar samenhangen. 

Watzalwick en collega’s schrijven “Een  verschijnsel  blijft  onverklaarbaar  zolang  

het  gezichtsveld  niet  breed  genoeg  is  om  de context in te sluiten waarin het 

optreedt”= revolutionair in die tijd. Het hele idee van kennis kan je vergaren door te 

isoleren werd met de komst van Watzlawick en collega’s  van de tafel geveegd. 

2) Mattheeuws was vooral geschoold in verticale verbanden, lineaire causaliteit( 

oorzaak → gevolg, gevolg→ oorzaak) Watzlawick en collega’s leggen de nadruk op 

horizontale verbanden, spreken in hun publicatie ‘Pragmatics of…’ over circulariteit 

en cybernetica. 

Uitgedaagd 

OPM Mattheeuws?   

Axioma 1: je kunt niet niet communiceren 

➢ mist link met betekenis 

➢ Je kunt niet niet beïnvloeden en je kunt niet niet beïnvloed worden. Probeer 

daar soms iets van te beseffen 

➢ Heeft dubbele niet behouden want je kan je niet aan invloed onttrekken + je 

kan ook niet geen invloed hebben. Invloed is geen intentioneel fenomeen. 

➢ Cybernetica idee van Watzalwick en collega’s mist context waarin 

beinvloeding voorkomt. Invloed is volgens Mattheeuws veel omvattender 

begrip dan Watzlawick en collega’s voorschrijven 

➢ Mattheeuws maakt in tegenstelling tot Watzlawick en collega’s wel een 

onderscheid tussen bedoeling, invloed en effect. Watzlawick en collega’s 

gingen uit van een rechtstreekse verbinding tussen binnenkant-buitenkant-

overkant maar volgens Mattheeuws  loopt er  geen  rechte/rechtstreekse  lijn 

tussen  bedoeling  en  effect,  evenmin  omgekeerd  tussen  effect  en  

bedoeling.  Voorbeeld: : soms zegt een kind dat het zijn bedoeling was een 

ander kind te pesten (en dat is dan geen mooie binnenkant). Vaak echter 

blijkt dat „pesten‟ een manier is om met benadeling  om  te  gaan.  Dan  was  

de  intentie  om  te pesten er niet (en dat kan een hele opluchting zijn voor 

kind en omgeving 
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➢ Mattheeuws maakt ook een onderscheid tussen aandeel en schuld. Een 

voorbeeld: wie heeft niet geprobeerd een kind ervan te overtuigen dat het 

beter zijn excuses kan aanbieden aan de leerkracht die zich uitgelachen voelt 

door een kind dat geenszins de bedoeling had de leerkracht uit te lachen, 

maar wel lachte op het moment dat de leerkracht keek 

Axioma 2: inhouds- en betrekkingsniveau van communicatie 

➢ Onderscheid tussen inhoud en betrekking was in de tijd revolutionair. toe. Zij 

gaven aan dat de betrekking van een hogere orde is dan de inhoud. Met hun 

notie „betrekkingsaspect‟  introduceerden  Watzlawick et al  een  link  tussen  

wat  iemand  zegt  (en/of  doet  en/of   niet   doet)   en   de interpersoonlijke  

betekenis.  Met  andere  woorden,  je  kunt  noch  woorden  en  zinnen  

spreken,  noch  daden  al  dan  niet stellen  zonder  dat  er  betekenis  mee  

gepaard  gaat.  Er  bestaan  geen  naakte  woorden,  zinnen  of  daden,  

ontdaan  van context. 

➢ Mattheeuws liet zich voor dit axioma inspireren door Nobert Elias en Laing. 

Mattheuws komt tot de vaststelling dat heel wat zienswijzen, wat Laing 

benoemde als percepties, een invloed hebben, vaak ongekend,  ongewild en 

onbedoeld 

➢ De vraag die Mattheeuws vooral bezighield was waar komen die zienswijzen 

vandaan? Zienswijzen in gemeenschap of sociale perspectieven, die op hun 

beurt sociale representaties  hercreëren  en  creëren,  herconstrueren  en  

construeren  (Mattheeuws,  1983;  1990).  Die  constructies  in gemeenschap  

„komen  binnen‟,  beïnvloeden  je  zonder  dat  je  het  kunt  tegenhouden. 

Axioma 3: de interpuntie van de loop der gebeurtenissen 

➢ Jaren 70 ging men uit van objectieve obstervatorstandpunt 

➢ Mattheeuws stelt dat een observatorstandpunt ook een standpunt of 

invalshoek, manier van interpunctie is.  Er is geen universele invalshoek 

mogelijk. Afhankelijk van het perspectief dat men inneemt kunnen 

betekenissen wijzigen 

➢ Ook het hele oorzaak-gevolg denken is kwestie van interpunctie. . Watzlawick 

en collega’s stellen dat  je  niet  anders  kunt  dan  ergens  een  ingang  

nemen  op  een  continue  stroom  van gebeurtenissen. Als dat niet wordt 

onderkend, is er geen verschil in mening mogelijk; meer nog: wie er anders 

over  denkt  is  tegendraads  of  van  slechte  wil.  Bovendien  wordt  het  

ondenkbaar  dat  niet  iedereen  hetzelfde  denkt  of hetzelfde doet. Wanneer 

verschil niet wordt onderkend liggen de morele categorieën „goed‟ en „kwaad‟ 

niet veraf. 

➢ Mbt circulariteit gaan W en collega’s uit van gelijkheid <> Mattheeuws van 

verschil 

➢ Volgens W en collega’s speelt het verleden geen rol. Mattheeuws stelt dat 

zowel verleden als toekomst een invloed kunnen hebben 

Axioma 4: analoge en digitale taal 

➢ W en collega’s stellen dat taal niet eenduidig is. Mattheeuws bouwt voort op 

dit idee en stelt dat we er al te vaak vanuit gaan dat gesproken/geschreven 
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taal digitaal van aard is, overeengekomen is maar  zelfs  onze  taal,  die  

zogenaamd  digitaal  is,  heeft  een  context  nodig  die voor betekenis zorgt. 

➢ Mattheeuws heeft het moeilijk met het idee van regels over communicatie als 

zijnde wel gekende en kenbare grootheden. Regels waarvan iedereen zich 

bewust is. Zij stelt dat veel analoog is gereguleerd. Zij bedoelt daarmee dat je 

die zogenaamde regels nergens uitgeschreven vindt, dat je ze  niet kunt 

aanwijzen. Je kunt er bijgevolg niemand op aanspreken. Het zijn zo’n 

vanzelfsprekendheden dat ze verschijnen als waarheden.  Ze  kunnen  

derhalve  niet  onderkend  worden.  Het zijn  constructies  in  een  

samenleving  die  zo algemeen  gedeeld  worden  dat  er  niets  tegen  in  te  

brengen  valt.  Als  je  toch  een  poging  zou  willen  ondernemen  tot 

„digitaliseren‟ kom je in moeilijkheden. Je kunt hooguit hypothetisch 

bevragen in de trant van: zou het ook kunnen dat… 

Axioma 5: symmetrisch en complementaire interactie 

➢ Dit axioma heeft Mattheeuws niet geinspireerd. 

Therapeutic Alliance(Fullen) 

Dit artikel licht het concept SST of Single Session Therapy toe. SST is een 

therapeutische methode, die ervan uitgaat dat verandering niet bewerkstelligd 

wordt door lange termijn interventies. Single Session therapeuten bieden éénmalige 

therapie, gedurende één sessie. Binnen deze ene sessie tracht men een werkrelatie 

op te bouwen met de client. Een werkrelatie vormt immers één van de belangrijkste 

factoren voor positive outcome. Er is steeds meer en meer evidentie voor de 

effectiviteit van deze interventie/methode.  

➢ Heel wat controverse omtrent lengte of duur van therapie. Lukt het om een 

werkrelatie op te bouwen in één sessie? Klassiek genomen gaat men van de 

assumptie dat een therapeutische alliantie of werkrelatie zich opbouwt over 

sessies heen…<> SST: één sessie is voldoende 

➢ Klassiek genomen gaat men ook uit van de idee dat er een aantal ‘common’ 

factors zijn die bijdragen aan positieve outcomes van therapie. Dit idee komt 

van Rosenzweig en ‘talk therapy’. Rosenzweig stelde dat het succes van 

therapieën te wijten is aan een aantal gemeenschappelijke factoren en niet 

zozeer hun verschillen.  Sinds deze uitspraak zijn onderzoekers zoals 

bijvoorbeeld Frank en Wampold, Lambert gaan nadenken over wat deze 

factoren zijn?  

➢ Common factor theory van Lambert 

➢ In 2010 werd deze theorie verder aangevuld door Duncan, Hubble en Miller. 

Deze kwamen tot de conclusie dat positieve outcomes en verandering vooral 

een gevolg is van : ‘extra therapeutic client resources(40%), therapeutische 

alliantie (30%),  client’s hope(15%), the theoretical approach of the 

therapist(15%) 

➢ Met andere woorden therapeutische alliantie is een cruciale factor binnen 

therapie en is dus ruim onderzocht overheen tijd. Het is één van de meest 

onderzochte topics 

➢ Er bestaan verschillende definities omtrent therapeutic alliance. Bijvoorbeeld 

Bordin 1979 spreekt over ‘ creating an emotional bond with tasks, and an 

agreement of goals 

➢ Idee van SST is in tegenstelling tot wat men denkt NIET nieuw. Freud, 

grondlegger van de psychotherapie was de eerste die aan SST deed.  
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➢ Principes van SST?  

o Elke sessie is een op zichzelf staande sessie met een begin, midden en 

einde 

o De therapeut hanteert een single session mindset d.w.z. dat men niet 

uitgaat van meer, opvolgende sessies 

o Men gebruikt de resources of hulpbronnen van de client om de client 

dichter bij zijn of haar doel te brengen 

o Zowel client als therapeut zijn overtuigd dat verandering mogelijk is 

binnen één sessie 

o Doel? Dat cliënten de sessie verlaten met een gevoel van hoop, het 

gevoel dat men gehoord werd, en dat men inzicht heeft gekregen in de 

eigen krachten, sterktes en resources die bijdragen tot verandering 

 

➢ Er is heel wat onderzoek gebeurd naar het gebruik, de sterktes en  

effectiviteit van SST. Een voorbeeld onderzoek word uitgelegd in het artikel 

op pagina 49-51. Dit onderzoek vertrekt vanuit de vraag: hoe verloopt het 

opbouwen van zo’n therapeutic alliance in één sessie? Welke factoren of 

processen dragen hiertoe bij?  

➢ Resultaten?  

▪ Echtheid d.w.z. als de therapeut van bij het begin van de sessie 

open en duidelijk is naar de client toe dan installeert dit een 

bepaald vertrouwen tussen client en therapeut 

▪ Onvoorwaardelijke positieve waardering? Unconditional positive 

regard d.w.z dat de therapeut niet veroordelend is, warmte 

uitstraalt 

▪ Empathie 

▪ Goal agreement, overstemming omtrent het doel van therapie. 

▪ Tasks of taken. Op moment dat men bezig is met het opbouwen 

van een therapeutische alliantie ontstaan er taken. Taken zijn 

de activiteiten die nodig zijn om de client zijn of haar doelen te 

bereiken. 

▪ Bonds of ‘relatie’ d.w.z dat er uiteindelijk een professionele 

relatie moet ontstaan tussen client en therapeut gebaseerd op 

echtheid, vertrouwen, onvoorwaardelijke positieve waardering. 

▪ Satisfaction d.w.z. tevredenheid. Is de client tevreden met het 

verloop van therapie? De therapeut kan hiertoe feedback vragen 

aan de client. Tevredenheid is één van de meest cruciale 

aspecten of variabelen betreffende het opbouwen van een 

therapeutische alliantie 

 

The Social Constructionist Movement(Gergen) 

Abstract 

➢ SC gaat ervan uit dat het spreken over de wereld(discourse) niet een reflectie 

of weerspiegeling van de werkelijkheid is( taal de werkelijkheid weerspiegelt) 

MAAR een artifact bestaande uit uitwisseling in de gemeenschap. 

➢ SC vormt een grote uitdaging voor de gewone , doorgaanse manier waarop 

men over kennis nadenkt. 
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➢ SC is een poging om de strijd tussen empirisme en rationalisme te boven te 

komen, kennis ontstaat uit een proces van sociale uitwisseling 

➢ Door SC wordt de rol of betekenis van psychologische verklaringen 

problematisch maar SC biedt tegelijkertijd een middel om het proces van 

wetenschap beter te verstaan en zou uitnodigen om nieuwe criteria te 

bedenken voor psychologisch onderzoek.  

➢ Om de natuur van kennis te begrijpen moet kennis beschouwd worden als 

sociaal proces 

➢ Algemene psychologie als sociaal proces dat bestudeerd kan worden door de 

sociale psychologie. Het sociale staat bovenaan. 

➢ Filosofie en epistemologie wordt voorwerp van sociaal onderzoek 

➢ Dit zijn vrij, gewaagde hypotheses(bold conjectures) 

Social Constructionist Orientation 

➢ 4 aannames of assumptions (zeer belangrijk!!) 

➢ Assumptie 1: hoe de mens de wereld ervaart dicteert niet in welke 

termen over de wereld moet gesproken worden. Met andere woorden, 

de wereld zelf levert ons niet de taal of concepten om over de wereld na 

te denken. De taal om over de wereld na te denken of waarmee we de 

wereld ervaren komt uit een gemeenschap. De wereld zelf zegt ons niet 

hoe de wereld eruitziet.  

Voorbeeld: ik zie groen gearceerde letters, maar anderen zien 

misschien geen groen gearceerde letters 

Wat wij zien van kennis van de wereld is geen gevolg van inductie of 

van het construeren of testen van algemene hypothesen= tegenstrijdig 

aan empirisme!  

➢ Assumptie 2:  de temen waarin we de wereld verstaan zijn sociale 

artifacten, zijn historisch gesitueerde producten. Concepten 

veranderen overheen tijd.  

Voorbeeld: het concept kind, of het concept moederliefde 

➢ Assumptie 3: de mate waarin een bepaalde manier om de wereld te 

begrijpen dominant is , hangt niet zozeer af of het empirisch klopt 

maar heeft te maken met de lotgevallen van sociale processen. 

Voorbeeld: onderzoek toonde aan dat vrouwen in vroege, primitieve 

tijden evenveel op jacht gingen  als mannen wat tot verbazing leidde 

➢ Assumptie 4:   niet alleen betekenissen of taal  zijn van belang maar 

ook handelingen. Het gaat om sociale actie. ‘Forms of negotiated 

understandig are connected with activities in which people engage’  

Social Constructionism in Historical Perspective 

➢ Strijd tussen empirisme en rationalisme 

➢ Er zijn twee grote benaderingen.  

➢ Enerzijds wordt kennis teruggebracht naar gebeurtenissen in de 

buitenwereld. Kennis komt in mij, door middel van de buitenwereld en ik 

verinnerlijk deze kennis. Kennis komt van buitenaf. Kennis als afspiegeling 

van de werkelijkheid( exogeen perspectief). Denkers als Locke, Hume, Mills 

➢ Anderzijds hanteren filosofen zoals Kant, Spinoza, Nietzsche een endogeen 

perspectief. Idee van ingeboren kennis, processen of eigenschappen in de 

mens zorgen ervoor dat men de werkelijkheid kan waarnemen. De mens 

creert kennis. 
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➢ Gergen: strijd tussen twee endogenic en exogenic heeft een enorme rol 

gespeeld in de geschiedenis van de psychologische theorieën Bijvoorbeeld 

vanuit de VS vertrok men vanuit een pragmatische filosofie( behaviorisme). 

Wat het menselijke gedrag bepaalt is omgeving. Lewin introduceerde het 

concept van contentinentaal rationalisme in Duitsland. Lewin lag aan de 

grondslag van cognitieve revolutie. Hij ging ervanuit dat de mens de wereld 

kan kennen op basis van cognitieve schema’s. Maar volgens Gergen zal het 

cognitivisme nooit dominant zal kunnen zijn, want de psychologie zal 

trouwen blijven aan het positivisme.  

➢ Slingerbeweging binnen psychologische theorieën. Men wil dit een halt toe 

roepen/ te overstijgen. Een einde maken aan het heersende dualisme. 

 

White Privilege( Combs) 

In dit artikel wil Combs benaderukken dat er een aantal ‘gepriviligeerden’ zijn in de 

samenleving, diegene die gespaard blijven van allerlei zaken waar anderen mee 

geconfronteerd worden. Privilege als een soort niet bewustzijn, ignorance. Het is 

deze ignorance die hij wil aankaarten in de hoop dat een meer rechtvaardige 

samenleving in termen van welzijn, educatie, huisvesting.  

➢ Privilege is the ability to ignore things that other people are forced to 

confront. White privilege verwijst naar een soort denken dat ervan uit dat 

blanken( White) recht hebben op een bepaalde succes of comfort omwille 

van hun blanke identiteit.  

➢ Dat idee van White Privilege is historisch gegroeid 

➢ Doel van Combs is via artikel therapeuten aanzetten tot maatschappelijke of 

sociale actie in de hoop op een meer rechtvaardige samenleving 

➢ Combs geeft aan dat hij zelf ook bevoorrecht is. Hij is blank, opgegroeid in 

een middenklasse gezin, heeft gedoctoreerd in de geneeskunde, mag dit 

artikel schrijven… 

➢ Combs maakt verwijzingen naar Black Lives Matter Movement, Martin 

Luther King 

➢ Combs wil mensen niet schuldig laten voelen over hun ‘White Privilege’ 

karakter maar wil een soort algemeen bewustzijn creëren om van hieruit 

over te gaan tot actie.  

➢ Wat bedoelt Combs met actie of wat kunnen ‘wij’ (en dan vooral 

therapeuten) doen? Eerste stap is bewustwording of awarness. We moeten 

onze White Fragility loslaten en streven naar oprechte institutionele 

gelijkheid. Mekaar blijven educeren. Niet blind blijven maar aandacht 

hebben voor hoe racisme een rol speelt in onze dagelijkse samenleving en 

interageert met andere domeinen. Leren uit de geschiedenis. Onze lokale, 

nationale overheden aanspreken om hun morele plicht te vervullen. Schrijf 

brieven, protesteer mee. ’Speaking up’. Waarom? Our priveleges gives us 

voice in the larger culture. 

Reconstructing a Sene of Relational Agency in Family Therapy(Jan De 

Mol et al) 

➢ Artikel gaat over concept agency en dan vooral over hoe gezinsleden door 

middel van therapie opnieuw een gevoel van relational agency kunnen 
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verwerven Gezinsleden die starten met family therapy hebben vaak dit gevoel 

van relational agency verloren 

 

➢ Agency is een relevant concept binnen family therapy. Binnen FT gaat men 

elk gezinslid beschouwen als een volwaardige agent d.w.z dat wat elke 

individu denkt, voelt is relevant en draagt bij tot het opbouwen van relaties 

➢ Iemand zijn gevoel van ‘relational’ agency wordt geconstrueerd in relaties 

door middel van relationele invloeden. Agency is met andere woorden een 

relationeel construct en afhankelijk van de bidirectionele interacties in 

relaties. Het gaat om een overtuiging(belief) van een persoon dat hij/zij een 

invloed heeft op de ander en dat deze invloed significant is, een verschil 

maakt, en bijdraagt aan het ontwikkelen van een relatie.  

Theoretical concepts  

- Relational agency: kan opgedeeld worden in drie deelaspecten zijnde 

autonomie + constructie + actie. Deze drie vormen de componenten van 

relational agency. 

o Autonomie verwijst naar het motivationele aspect van agency en 

verwijst naar een individu zijn nood om zich effectief te voelen in 

interactie met anderen, om zichzelf te ervaren als bron van acties. 

o Constructie verwijst naar de vaardigheid om het eigen gedrag en dat 

van anderen te vatten of begrijpen (making sense) alsook hieruit 

nieuwe betekenissen te ontwikkelen. Dit vergt zowel emoties als 

cognities. 

o Actie verwijst naar de capaciteit van een individu om een effect te 

hebben op anderen door zich op een bepaalde manier te gedrag of zich 

terug te trekken(refraining) 

- Het proces van relationele invloed 

o Vanuit idee van agency beinvloeden mensen mekaar constant en 

worden mensen ook continue beinvloed door anderen 

o Relationele invloed verwijst naar het interpersoonlijke proces waarbij 

individuen mekaars emoties, gedrag en gedachten beinvloeden 

o ‘What we do and don’t do is meaningful to other and what other do and 

don’t is meaningful to us’.  

- Sense of relational agency 

o Relational agency is NIET hetzelfde als self-efficacy van Bandura! Het 

gevoel van relational agency heeft niets te maken met controle hebben 

over de ander. Controle vergt een linear causaal denken, termen in 

denken van oorzaak gevolg. Iemand doet iets en dit heeft een effect op 

iemand anders, los van agency, los van context. Relational agency gaat 

eerder uit van dialectisch model denken over invloed, waarbij intenties 

los van effecten moeten beschouwd worden. Mensen kunnen nooit op 

voorhand weten hoe hun effect of gedrag geinterpreteerd zal worden 

door de ander, mensen hebben dus geen controle over het effect dat ze 

hebben op anderen of het feit of hun intenties al dan niet als goed of 

slecht zullen bestempeld worden door anderen. ‘We depend upon the 

interpretations of others’ 

- Isolated vs connected agents 

o Connected agents zijn mensen die een gevoel van agency ontwikkelen 

in hun relaties en tegelijkertijd voelen ze zich verbonden en dit gevoel 
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van verbondenheid in relaties te behouden. Enkel connected agents 

kunnen gevoel van relationele agency ontwikkelen 

o Isolated agent is iemand die vervreemd of geallineerd is van anderen 

maar ook van zijn eigen emoties en cognities als gevolg van een gebrek 

aan wat men noemt ‘embodiment’ 

Therapeutic Applications 

- Bovenstaande concepten vormen een verrijking voor therapie, biedt een 

kader van waaruit er kan nagedacht worden. Het vertelt niet wat men als 

therapeut wel of niet mag/kan doen maar biedt tot enig inzicht in de 

complexiteit waarmee therapeuten geconfronteerd worden. Het draagt bij tot 

een beter begrip van clienten en de mogelijkheid om samen(therapeut + 

client) de complexiteit van het sociale leven te exploreren.  

- Isolated agents hebben geen gevoel van relationele agency want enkel 

connected agents zijn in staat om zo een gevoel te verweven.  

- Hoe kunnen isolated agents opnieuw gevoel van relational agency verwerven?  

o Om dit uit te leggen gebruikt men een metafoor zijnde developing and 

experiencing the inside and dialogue via the outside 

o Binnenkant+ buitenkant+overkant 

o Binnenkant= cognities, emoties mbt de ander. Deze binnenkant krijgt 

vorm via de buitenkant, via bijvoorbeeld iemand zijn lichaamshouding, 

verbale en non-verbale expressies. Het is deze buitenkant die een 

effect heeft op de ander en de ander zijn of haar binnenkant 

o Dus de ander(the other side/overkant) heeft ook een binnenkant en 

een buitenkant 

o Op momenten dat mensen met mekaar in relatie treden dan komen al 

deze gedachten, gevoelens, emoties samen 

o De binnenkant van iemand is niet direct zichtbaar. Dit zorgt ervoor 

dat mensen bepaalde zaken voor zichzelf kunnen houden, privé alsook 

kan het aanleiding geven tot misverstanden. 

o Door onderscheid te maken tussen binnenkant+buitenkant+overkant 

kan de therapeut een brug vormen tusen de individuele en relationele 

dimensie, door het geven van erkenning aan iemand zijn binnenkant 

(inside) en het effect hiervan op anderen zonder hierbij veroordelend te 

zijn 

Dimensions of a sense of relational agency 

- Influencing d.w.z een individu kan het gevoel hebben van iemand anders 

bedoeld of onbedoeld te beinvloeden op een constructieve manier. Op een 

constructieve manier of constructieve invloed gaat uit van een gevoel of 

bewustzijn dat men  als agent een positieve impact kan hebben op anderen. 

‘What you do or do not do can have positive meanings for the other person in 

the relationship’ 

- Deconstructieve invloed (deconstructing influence verwijst naar het feit dat 

de invloed die men heeft pijnlijk, onaangenaam of schadelijk is voor de ander 

- Being influenced: men kan op constructieve of deconstructieve wijze 

beinvloed worden 

The context of family therapy 
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Wat doet men nu concreet binnen FT?  

- Ontwikkelen van gevoel van negatief beinvloed te worden (developing a sense 

of being negatively influenced). Clienten krijgen vaak te maken met negatieve 

invloeden. De therapeut moet dit erkennen op een empathische manier + 

clienten taal geven ,woorden geven om de negatieve ervaringen en gevoelens 

te benoemen 

- Ontwikkelen van gevoel van constructieve invloed(developing a sense of 

constructive influence). Dit gaat erom dat de client het gevoel krijgt zelf ook 

een positieve impact te hebben op iemand anders, het aanvaarden van het 

idee dat iemand een positieve impact kan hebben op iemand anders. Dit is 

belangrijk voor een individu zijn positieve zelfwaarding, zelfvertrouwen, … 

- Developing a sense of being constructively influenced  

- Developing a sense of negative influencing 

 

Kaspar Hauser en de Ongelovige Thomas: over de onmogelijkheid om in 

de tijd te leven (VdB Luc) 

Artikel gaat over narratieve therapie en de bruikbaarheid hiervan bij clienten met 

ASS. 

- Vetrekt van de casus Ewout 

- Het weven van een identiteit; van landschap van actie naar landschap van 

identiteit 

- Remembering conversations( White): verbinden mensen met belangrijke 

anderen, waardoor men opnieuw zicht krijgt op hoe die persoon een bijdrage 

heeft geleverd aan hun leven en identiteit en hoe zij zelf bijgedragen hebben 

aan het leven en identiteit van de ander; 

 

 

 

 


