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Samenvatting

De nadruk op kortdurende klachtgerichte behandelingen en de limitering 
van het aantal psychotherapiezittingen door de overheid stelt de cliëntge-
richte psychotherapie voor nieuwe uitdagingen. In dit artikel wordt voorge-
steld de visie op cliëntgerichte theorie en behandeling te verruimen, waar-
door creatieve oplossingen ontstaan om in te spelen op deze trend. De belang-
rijkste aandachtspunten zijn: de motivatie en de procesfase van de cliënt2

zijn uitgangspunten voor behandeling in plaats van de theoretische of psy-
chotherapeutische visie van de psychotherapeut; de behandeling richt zich 
niet alleen op het psychotherapeutische proces in de behandelkamer, maar 
houdt rekening met maatschappelijke en omgevingsfactoren; spreiding van 
therapiefase en verschil in frequentie van de sessies zijn mogelijk, passend 
bij het proces en de situatie van de cliënt; onderhandel met de cliënt over de 
inhoud van de therapiefases en de frequentie van de contacten; vertaal de 
uitkomsten van de therapiesessies naar het dagelijks leven; gebruik hulp-
middelen uit andere therapierichtingen of uit andere bronnen, bijvoorbeeld 
internet of patiëntenverenigingen.
Trefwoorden: cliëntgerichte psychotherapie, kort en procesfases 

Inleiding

Op 15 september 2004 vond in Utrecht een wetenschappelijke bijeenkomst 
van de VCgP plaats, waar in algemene termen werd ingegaan op de positie van 
de cliëntgerichte psychotherapie in de huidige tijd. Nog eens werd vastgesteld 
dat er vanuit cliëntgerichte hoek weinig verweer is tegen de hegemonie van de 
klachtgerichte programma’s en richtlijnen, die gedomineerd worden door 
kortdurende (cognitief)gedragstherapeutische strategieën, ondersteund door 
onderzoek via experimenteel onderzoek. 
Ik heb deel uitgemaakt van de richtlijncommissie voor eetstoornissen, maar 
ben er uitgestapt onder andere omdat de manier van richtlijnontwikkeling 



geen ruimte laat voor een cliëntgerichte visie. Een brede kijk, waarin co-mor-
biditeit meetelt, is niet toegestaan: alleen de eetstoornis mag besproken wor-
den. Persoonskenmerken, gezinsfactoren of ervaringen in het verleden spelen 
geen rol.

Het belang van behandelinterventies wordt bepaald door wetenschappelijk 
bewijs, waarvan de waarde vooraf vastgesteld is. Experimenteel onderzoek 
krijgt de hoogste prioriteit. Kwalitatief onderzoek en onderzoek naar andere 
thema’s dan klachtgerichte methoden zijn van ondergeschikt belang. De richt-
lijnontwikkeling wordt gestuurd door processen, die automatisch de conclu-
sie genereren dat klachtgerichte, kortdurende en praktische methodieken de 
beste behandelmethoden zijn.

De hand werd op 15 september ook in eigen boezem gestoken door te stellen 
dat de cliëntgerichte psychotherapie te weinig onderzoek doet, zich te weinig 
profileert en te onduidelijk is in zijn uitgangspunten. Men vroeg zich zelfs af 
of de identiteit van de cliëntgerichte psychotherapie wel eenduidig is omdat er 
veel verschillende accenten worden gelegd, zoals procesgericht, persoonsge-
richt of existentieel. Binnen de cliëntgerichte wereld is de visie niet altijd 
helder. Voor een buitenstaander, zeker als die concreet en klachtgericht denkt, 
is het zelfs onbegrijpelijk vaag. De cliëntgerichte beweging heeft de omslag 
naar de klachtgerichte benadering gemist, zo werd enigszins triest vastge-
steld.

Op 5 november 2004 organiseerde de Regio Noord van de VCgP een vervolg-
bijeenkomst met als thema ‘Meer proces in minder tijd’. De bedoeling was om 
te zoeken naar mogelijkheden om creatief in te spelen op de maatschappelijke 
trend om psychotherapie kort te houden en niet te blijven steken in de nega-
tieve gedachten die hierboven zijn vermeld. De tekst van dit artikel is een 
bewerking van de lezing, die tijdens deze bijeenkomst werd uitgesproken.

Verruiming cliëntgerichte visie

Cliëntgerichte psychotherapeuten zoeken voortdurend naar vernieuwingen 
van behandelmethoden, die vaak tot verkorting van de therapieduur leiden. 
Lang niet altijd zijn deze aanpassingen ingegeven door een defensieve houding 
omdat de tijdgeest dit nu eenmaal eist. In 2003 verscheen een themanummer 
van dit Tijdschrift over kortdurende therapie, waarin auteurs op creatieve 
wijze komen tot nieuwe vormen van psychotherapie, die in hun ogen passen 
binnen de cliëntgerichte psychotherapie. Allemeersch (2003) tracht de brief 
therapy, zoals door De Shazer beschreven, te integreren in een cliëntgericht 
kader en Benniks (2003) ziet de werkwijze van Milton Erickson als een aan-
vulling op cliëntgerichte psychotherapie. Libbrecht (2003) beschrijft een aan-
tal procesversnellers, die een kortere behandelduur als bijverschijnsel hebben. 
Leijssen (2003) laat zien hoe in enkele gesprekken enorme verschuivingen 
kunnen optreden door een juiste balans tussen empathie en directiviteit. Soms 
is er kritiek en aarzeling of het cliëntgerichte gedachtegoed geen geweld wordt 
aangedaan door deze vernieuwingen (Stuyling de Lange, 2003), maar deze 
voorbeelden maken duidelijk hoe de cliëntgerichte psychotherapie zich voort-
durende ontwikkelt.

De afgelopen 22 jaar ben ik werkzaam geweest in verschillende settingen 
waar creatief inspelen op situaties aan de orde van de dag was. Slechts bij uit-
zondering kon ik in een rustige sfeer psychotherapie bedrijven met een gemo-
tiveerde en getalenteerde cliënt zonder ongewenste invloeden van buitenaf.



In de psychiatrie werkte ik op verschillende afdelingen: crisisopname en 
vervolgbehandeling, structurerende deeltijdbehandeling voor ernstige psychi-
atrische problematiek, psychotherapeutische deeltijd, polikliniek, klinische 
adolescentenunit en eetstoornissen: hier vooral in deeltijdgroepen voor ano-
rexia en boulimia. In het verleden was het mogelijk om cliënten zeer langdu-
rig te vervolgen: mijn langste behandeling duurde ongeveer tien jaar en rond 
de driehonderd sessies! Sinds enkele jaren werk ik in een algemeen ziekenhuis 
te Almelo, waar ik, naast psychiatrie, ook met andere terreinen in aanraking 
kom, zoals oncologie, cardiologie, pijnteam, lichamelijk onbegrepen klachten. 
Er is ruimte voor reguliere psychotherapeutische behandelingen, bijvoorbeeld 
groepstherapie, waarin cliënten tot één jaar kunnen zitten, maar de werkdruk 
en de turnover zijn groot: het ziekenhuis vraagt snelle diagnostiek, praktische 
en concrete interventies en adviezen en vooral snelle verbetering.

Eén dag per week werk ik thuis in een eenmans psychotherapie-/eerstelijns-
praktijk. Het gemiddeld aantal sessies bedraagt hier acht, vaak bepaald door de 
beperkingen van de ziektekostenverzekeraars. Deze ervaringen leidden tot 
een werkwijze, die rekening houdt met de zienswijze, motivatie en doelen van 
de cliënt, maar ook met diens naasten en diens verwijzer. De context bepaalt 
de mogelijkheden. De hulp is vaak klachtgericht en praktisch toepasbaar in 
het dagelijks leven.

De cliëntgerichte psychotherapeut is opgevoed met het basisidee van een 
wekelijks gesprek, waarin ruimte is voor het eigen proces van de cliënt. In de 
rust van de therapiekamer volgt de therapeut de cliënt, stimuleert reflectie en 
inzicht op weg naar een beter evenwicht tussen gevoel, verstand en gedrag. De 
verdere invulling is afhankelijk van de voorkeur van de individuele psycho-
therapeut, die bijvoorbeeld persoonsgericht, procesgericht, existentieel of li-
chaamsgericht kan zijn. Het gaat om een langerdurend intermezzo in iemands 
leven, laten we zeggen één of twee jaar lang met in totaal tussen de veertig en 
tachtig sessies. Maar sluit dat wel aan bij de ontwikkeling van een persoon: 
even een snelle groeispurt en dan is het klaar? Is het niet meer het idee van de 
behandelaar? Is het niet arrogant om te denken dat ik cliëntgericht bezig ben, 
als ik dit idee van therapie doen op zou leggen?

Soms gaat een therapieproces inderdaad zoals we dat willen en vindt er een 
geleidelijk en continu proces plaats. Deze ‘mooie’ behandeling duurt in mijn 
eigen praktijk meestal ongeveer dertig keer. Volgens mijn cliëntgerichte visie 
waren die behandelingen vaak nog niet klaar, zat er nog wel meer in, was het 
proces nog niet voldoende uitgekristalliseerd, was er nog te weinig sprake van 
integratie van gevoel en verstand of was de verwerking toch nog niet helemaal 
voltooid ...

Het gebeurt bijna dagelijks dat de cliënt een andere keuze maakt dan ik 
wenselijk acht. Een cliënte zegt de eerste afspraak af want ze moet haar hond 
trimmen voor de tentoonstelling van de dag erna. In een later gesprek wordt 
duidelijk dat de hond een zeer belangrijk liefdesobject is en een soort compen-
satie vormt voor teleurstellingen met mannen; er blijkt sprake van seksueel 
misbruik in de voorgeschiedenis. Ze geeft me een begrijpelijke waarschuwing 
en zet me op mijn plaats. Bovendien blijkt ze niet zo heel slim en werd ze ge-
pest op school. De vele prijzen, die ze met haar honden gewonnen heeft, ver-
sterken haar eigenwaarde en zelfvertrouwen. 



Het belang van de dagelijkse realiteit

De mensen vinden hun dagelijkse beslommeringen vaak belangrijker dan de 
doorgang van hun veranderproces. Dat proces gaat niet mooi, continu volgens 
de boekjes, maar wordt beïnvloed door allerlei zaken uit het leven van de cli-
ent. Therapie is geen exclusief proces, dat zich slechts in de therapiekamer 
afspeelt, maar sluit aan bij de dagelijkse situatie van de cliënt die zich niet aan 
onze therapeutische regels houdt. Het therapieproces kent soms een versnel-
ling, dan weer een stilstand, afhankelijk van gebeurtenissen in het leven van 
de cliënt. Kunnen we daar niet veel meer bij aansluiten?

Na zeven sessies zegt een zeer sensitieve mevrouw die kampt met veel 
spanningsklachten: ‘Ik heb me kunnen uitspreken, ik zie de valkuilen, waar 
ik in dreig te vallen en ik weet nu waar ik op moet letten, rekening mee moet 
houden, ik probeer het eerst zelf wel. Maar ik zie dit niet als laatste gesprek, 
ik wil u graag achter de hand houden, voor het geval dát, dan voel ik me ster-
ker.’ Ik vroeg haar om me te bellen als ze zich voldoende sterk zou voelen, 
zodat we de behandeling definitief konden afsluiten. Na tien maanden belde 
ze: ze wilde graag toch weer een afspraak, want de voor haar moeilijke herfst 
en winter stonden voor de deur en ze wilde graag een steuntje in de rug. Na 
twee gesprekken voelde ze zich voldoende gesteund en had ze genoeg zelfver-
trouwen om de behandeling af te sluiten. Het bleek dat ze een jaar na de be-
handeling als een proefperiode zag, waarin ze alle moeilijke momenten een 
keer had meegemaakt en waarna ze pas kon besluiten dat ze zelf verder kon. 
De behandeling duurde alles bij elkaar één jaar en drie maanden. Het totaal 
aantal bijeenkomsten was negen, zeven in het begin en na tien maanden nog 
eens twee. Geen mooie continue procesmatige psychotherapie, maar cliënte 
was tevreden.

Fasering

Is het niet cliëntgericht om in te spelen op het proces van cliënt, dat veel meer 
in deelfasen verloopt dan volgens een continue stroom? De therapeutische 
visie kan ruimer worden dan alleen het exclusieve, individuele persoonlijke 
proces van de cliënt. We kunnen veel meer oog hebben voor de omstandighe-
den, de toevallige gebeurtenissen in de situatie van cliënt en inspelen op deze 
factoren. Daartoe behoren ook de maatschappelijke ontwikkelingen rond ver-
goedingen. De therapeut kan omstandigheden creëren, waardoor cliënt ge-
makkelijk de draad kan oppakken als dat nodig is: een snelle, drempelloze 
bereikbaarheid, geen lange (her)intakes of wachttijden en eventueel afspraken 
op langere termijn. Op deze wijze bepaalt de cliënt het eigen proces en kiest 
de momenten, waarop de tijd rijp is.

Misschien is drie keer vijftien sessies, verspreid over vijf jaar wel beter dan 
één keer zestig sessies? De datum van de volgende afspraak kan onderwerp 
van onderhandeling zijn. Aan het begin van de behandeling willen mensen 
meestal wekelijkse contacten, maar al snel kiezen ze een langere tussentijd. 
Het gesprek dient om de cliënt te ondersteunen, zodat diens proces kan door-
lopen, terwijl de kosten betaalbaar zijn, zelfs al betaalt de verzekering slechts 
gedeeltelijk of niet. Op deze wijze kun je met 25 sessies een traject van twee 
jaar dekken.

Gaat het proces dan langzamer? Misschien wel, maar wellicht in een tempo 
dat beter door cliënt en diens omgeving is bij te benen. Want alle veranderin-



gen moeten geïntegreerd kunnen worden in iemands leven. De cliënt kan ver-
anderen volgens onze ideeën, maar verandert de omgeving ook zo snel? Soms 
is er tijd nodig om veranderingen concreet door te kunnen voeren.

Proces vertalen naar het dagelijks leven

Een volgende wijze om de cliëntgerichte blik te verruimen betreft de inscha-
keling van het systeem rond de cliënt. Schroom niet om partners of andere 
naasten in te schakelen om het proces te versnellen: luister, onderhandel, leg 
uit, geef advies, erken de moeilijkheden van de anderen met het proces van de 
cliënt. Het maakt het voor beide partijen veel gemakkelijker. Het verander-
proces speelt zich minder in het therapie-uur af, het accent komt veel meer te 
liggen in de dagelijkse situatie van de cliënt. Therapie is niet het centrum van 
het proces, maar meer de versneller of katalysator van het proces dat zich in 
het gewone leven afspeelt. De langere pauzes tussen de therapiefasen doen een 
sterk beroep op de zelfwerkzaamheid en de verantwoordelijkheid van de cli-
ent, maar dat zijn belangrijke existentiële cliëntgerichte thema’s. Ze passen in 
onze denkrichting. 

Aan het einde van een klassieke cliëntgerichte psychotherapiesessie kan de 
cliënt ondersteund worden op de volgende wijze. De laatste vijf minuten van 
het gesprek kunnen worden uitgetrokken om samen te vatten en een vertaling 
te maken naar de realiteit: wat heeft de sessie voor de cliënt opgeleverd en 
welke praktische adviezen, ideeën, rituelen of voornemens zijn zinvol voor de 
komende tijd? Waar kan de cliënt op letten, waar gaat hij mee bezig en hoe? 
Het therapieproces wordt actief gekoppeld aan de dagelijkse praktijk. Deze 
manier doet recht aan de door de VCgP geformuleerde uitgangspunten van de 
drie P’s: persoonsgericht, procesgericht en pragmatisch.

Therapie-inhoud verschilt per fase

De inhoud van de gesprekken kan verschillen per fase: steunend, praktisch, 
helpend bij het maken van een keuze, klachten reducerend of meer reflectief, 
procesbevorderend. De man, die weer contact zoekt als zijn vader is overle-
den, wil vooral troost bij zijn verdriet en hij wil niet praten over wat zijn vader 
hem vroeger allemaal aangedaan heeft: daar hebben we een jaar geleden een 
aantal keren over gepraat. Nu is een enkele verwijzing genoeg: ondanks alle 
ellende van vroeger mist hij toch zijn vader en dat is nu van belang.

Intensieve multidisciplinaire behandeling bij ernstige problematiek

In dit artikel kwamen tot zover algemene ideeën over verruiming van de cli-
entgerichte gezichtspunten naar voren, die in de ambulante praktijk toegepast 
kunnen worden. Bij de multidisciplinaire klinische of deeltijdbehandelingen, 
gericht op ernstige, multipele problematiek, ligt een verdere kans voor cliënt-
gerichte (groeps)psychotherapie. Te denken valt aan behandeling van persoon-
lijkheidsstoornissen of ernstige psychiatrische stoornissen. In deze setting 
bestaat niet de beperking van een limitering tot 25 of 50 sessies. Als voorbeeld 
zal ik in dit artikel ingaan op de behandeling van eetstoornissen. In een eerder 



artikel in dit Tijdschrift heb ik uitvoerig de visie en behandelwijze van inten-
sieve behandeling van eetstoornissen beschreven (Evers, 2001).

Procesfase en motivatie

Als we de procesfases van Rogers (1978) als uitgangspunt nemen, verkeren de 
meeste anorectische cliënten in fase 1: geen contact met gevoelens, dicho-
toom denken, afsluiting voor innerlijke ervaring, geen ziekte-inzicht, geen 
eigen behoefte om te veranderen, wantrouwen tegenover de therapie. De 
klachten hebben een functie: ze bieden houvast en controle. Hoe kan de be-
handeling hierbij aansluiten? Misschien is reguliere psychotherapie in deze 
fase helemaal niet aangewezen. Misschien is een langere intakefase wel veel 
gepaster, waarin gestreefd wordt naar bewustwording van de problematiek 
door middel van gesprekken, maar bijvoorbeeld ook met psychologisch onder-
zoek, voorlichting, informatievoorziening en verkennende gezinsgesprekken 
zonder dat je de cliënt en jezelf in een kamikazeachtige behandeling stort en 
er al van alles moet veranderen, terwijl de cliënt er niet aan toe is. In dit ver-
band is het zinvol om naast de procesfasen van Rogers (1978) de motivatiefa-
sen van Prochaska en DiClemente (1986) te leggen. Ze onderscheiden ver-
schillende fasen van gedragsverandering of motivatie: de precontemplatiefase 
of voorbeschouwing, de contemplatiefase of overpeinzing, de preparatiefase of 
beslissing, actieve verandering (nu is pas behandeling mogelijk) en tot slot de 
fase van consolidatie of handhaving en terugvalpreventie.

In de voorbeschouwing, overeenkomend met fase 1 volgens Rogers (1978), 
ontkent de cliënt dat er iets mis is, heeft geen wens om te veranderen, terwijl 
de omgeving en soms ook de therapeut reeds aandringen op verandering. Het 
past bij de fase van de cliënt om nog geen behandeling te starten, maar slechts 
verkennende en motiverende strategieën toe te passen.

In de overpeinzingfase wil men wel onderzoeken hoe het zit, maar is er nog 
geen wens tot verandering. Ook nu is nog geen behandeling aangewezen, die 
op verandering gericht is.

In het Specialistisch Centrum voor Eetstoornissen te Zutphen/Warnsveld is 
een pretherapiegroep opgezet die aansluit bij deze fase van de cliënt: een niet 
te intensieve deeltijdbehandeling van één of twee dagdelen met een beperkte 
duur, bijvoorbeeld tien bijeenkomsten, waarin nog geen behandelplannen gel-
den met veranderdoelen, maar waarin de cliënt kennismaakt met het idee van 
een deeltijdgroep, zonder dat er iets moet. De cliënt wordt wel gevraagd een 
dagboek bij te houden, het eetgedrag in de groep te bespreken en mee te doen 
met een aantal lichaamsgerichte oefeningen. Het gaat om bewustwording en 
herkenning in anderen. Onderwijl wordt getracht cliënt te motiveren voor 
behandeling. Na dit traject vindt een evaluatie plaats met de cliënt om te kij-
ken of het zinvol is om een volgende stap te nemen. Afhankelijk van de ernst 
van de klachten, de fase en de motivatie van de cliënt kan een behandelmo-
dule gekozen worden uit een breed palet van mogelijkheden: klinische groep, 
vijfdaagse deeltijdgroep, driedaagse, tweedaagse, ambulante groepstherapie of 
een individuele ambulante aanpak, eventueel gezinsgesprekken. De accenten 
van de groepen zijn verschillend: sommige groepen zijn meer klachtgericht, 
andere meer persoonsgericht; de indicatie is afhankelijk van de procesfase van 
de cliënt en de ernst van de klachten. Swildens (1991) beschreef hoe een aan-
pak die rekening houdt met de psychopathologie en de procesfase van de cli-
ent past bij een cliëntgerichte aanpak.



Cliëntgerichte psychotherapie in multidisciplinaire behandeling

Cliëntgerichte (groeps)psychotherapie kan een belangrijke en integratiebevor-
derende rol hebben in intensieve multidisciplinaire behandelingen van ern-
stige psychiatrische stoornissen. De gepresenteerde klachten worden in ver-
band gebracht met andere aspecten van de persoon in zijn situatie. Soms zijn 
de klachten zó hevig dat ze lange tijd op de voorgrond blijven staan in de be-
handeling, hoe graag we ook over zouden willen stappen naar een diepere laag 
van de persoon om aan de integratie tussen gevoel, verstand en gedrag te wer-
ken.

Een voorbeeld is de vijfdaagse deeltijdgroep voor anorexia en boulimia ner-
vosa. Indicatie: ernstige klachten, die het leven volledig in beslag nemen, 
school of werk ligt stil; vaak is er sprake van persoonlijkheidsproblematiek of 
gezinsproblemen, soms van trauma’s; cliënt ziet in dat er iets moet verande-
ren, maar weet niet hoe; in potentie hebben de cliënten enige mogelijkheid 
voor reflectie en inzicht.

In het programma zitten veel eetgerichte onderdelen, zoals wegen, deelna-
me aan de maaltijden, dagboekbesprekingen en cognitieve gedragstherapie, 
met eten als uitgangspunt. Structurerende elementen, zoals doelen bespreken 
en voortgangsevaluatie, zorgen voor het nodige overzicht en voor de helder-
heid. Psychomotorische therapie is toegevoegd vanwege de lichaamsversto-
ring en de negatieve lichaamsbeleving. Creatieve therapie vormt een non-ver-
bale invalshoek, die de ratio probeert te omzeilen en aan probeert te sluiten bij 
de binnenwereld en het onbewuste.

De cliëntgerichte groepstherapie maakt onderdeel uit van het behandelpro-
gramma: geen structuur, behalve aandacht voor wat op dat moment speelt. 
Deze behandeling biedt mogelijkheden voor exploratie en procesbevordering, 
zoals in een reguliere cliëntgerichte behandeling. In het totale programma is 
de groepspsychotherapie het verbindende element: de samenhang tussen 
klachten, persoon, verleden en heden, coping-strategie en gezinsachtergrond 
worden besproken. De cliëntgerichte therapie heeft een integrerende functie 
tussen de therapieonderdelen van het programma, maar ook een integrerende 
werking voor de cliënt. De groepspsychotherapeut neemt ook deel aan de 
voortgangsbespreking. Hier worden de cliënten geëvalueerd door het behan-
delteam en door de groepsgenoten. In alle openheid kunnen praktische proble-
men besproken worden, zoals vakantie of een dag vrij plannen, stagnering van 
het behandelproces, zinvolheid van relatie- of gezinsgesprekken, zinvolheid 
van aparte afspraken, bijvoorbeeld met de psychiater over medicatie.

In de opzet zien we cliëntgerichte principes terug: openheid, transparantie, 
iedereen heeft dezelfde informatie, zodat je goed kunt reageren op en rekening 
kunt houden met de fase van de cliënt. In deze gelijkwaardige relatie wordt 
voortdurend expliciet gemaakt in welke fase de cliënt zich bevindt, wat de 
doelen zijn, waar we het over eens zijn en ook waar we het niet over eens zijn 
of waar de cliënt nog niet aan toe is. 

Het uitgebreid samen met de cliënt invullen van behandelplannen is een 
uiting van deze manier van werken. Cliënt en behandelaar dubben samen over 
formuleringen: moet er wel of niet iets opgenomen worden over gezinsproble-
matiek of de vroegere trauma’s; hoe ver zijn we met de lichaamsverstoring, 
welke prioriteit krijgen de persoonlijke thema’s, zoals grenzen bepalen of je-
zelf uiten? Motivering, bewustwording, het stimuleren van reflectie, inzicht 
en proces gaan hand in hand en ontwikkelen zich op een zeer concrete ma-
nier.



Fasering bij ernstige problematiek

Bij ernstige problematiek kan een cliënt een jarenlang proces doorlopen van de 
eerste aanmelding tot genezing, passend bij de fase en de motivatie van de 
cliënt. Bij de eerste melding is wellicht alleen informatievoorziening mogelijk 
of verwijzing naar een zelfhulpgroep of een patiëntenvereniging. Dan, soms 
veel later, vindt een heraanmelding plaats na één of meer crisissen. Misschien 
is de cliënt bereid tot deelname aan de pregroep, waarna verschillende in tijd 
gelimiteerde behandelfases na elkaar uitgevoerd kunnen worden. Soms is na 
de eetgerichte behandeling een aanmelding voor psychotherapeutische behan-
deling mogelijk. Het behandeltraject kan zich uitstrekken over meerdere ja-
ren, eventueel met tussenpozen zonder begeleiding. Een volgorde zou kunnen 
zijn: zelfhulp, pregroep (tien sessies), vijfdaagse deeltijd (zes maanden), twee-
daagse deeltijd (drie maanden), ambulante psychotherapie (25 keer, gespreid 
over twee jaar).

Tot slot

In dit artikel is gezocht naar creatieve manieren om in te spelen op de tijd-
geest, waarin kortdurend en klachtgericht werken hoog in het vaandel staat. 
Met behoud van een cliëntgerichte visie is het mijns inziens mogelijk om een 
belangrijke rol te blijven spelen in psychotherapeutische behandelingen, zo-
wel in het ambulante veld, als zeker ook in de intensieve behandelcircuits 
voor ernstige stoornissen. Daartoe is een zekere verruiming of ‘ombuiging’ 
van de cliëntgerichte denk- en werkwijze nodig. Samenvattend betreft het de 
volgende aandachtspunten.

De procesfase en de motivatiefase van de cliënt vormen de uitgangspunten 
voor de interventiekeuze en niet de theoretische of psychotherapeutische 
voorkeur van de therapeut. De behandelaar heeft aandacht voor de bredere 
situatie van de cliënt en voor relevante maatschappelijke factoren en focust 
niet exclusief op het individuele proces van de cliënt in de therapiekamer.

De behandelaar heeft oog voor de fase, waarin de cliënt zich bevindt, waar-
door fasering van de behandeling mogelijk wordt en consulten niet per se we-
kelijks gepland hoeven te worden. In onderhandeling met de cliënt wordt de 
frequentie van de gesprekken en de inhoud van de behandeling per fase vast-
gesteld: steunend, procesgericht, adviserend, klachtgericht, wel of niet de om-
geving erbij betrekken. Het therapieproces wordt actief vertaald naar het dage-
lijks leven, zodat de cliënt met tips, goede voornemens of richtlijnen houvast 
heeft voor de tussenliggende tijd. De therapeut maakt, indien zinvol, gebruik 
van hulpmiddelen, die niet altijd voortkomen uit de cliëntgerichte wereld, 
bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen, yoga, schema’s uit de cognitieve ge-
dragtherapie of exposure-oefeningen, verwijzingen naar internet of patiënten-
organisaties.
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Noten

1 Dit artikel is een weerslag van een lezing tijdens de wetenschappelijke bijeenkomst 
van de Regio Noord van de VCgP op 5 november 2004 te Groningen, met als thema: 
‘Meer proces in minder tijd’.

2 In dit artikel wordt de mannelijke vorm gebruikt voor beide geslachten ter wille van 
taalkundige helderheid.
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