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Voorwoord
Dit is een heel bijzonder boek. Een boek over de psychotherapeutische basisvaardigheden van de psychiater. Een boek dat past in het huidige denken over
en uitvoeren van psychiatrische behandelingen. Een boek dat eerder niet
geschreven had kunnen worden omdat psychiatrie en psychotherapie maar
weinig geïntegreerd waren. De afdelingen Psychotherapie en Sociale psychiatrie, stonden, vaak tegen wil en dank, tegenover elkaar. In de sociale psychiatrie werd, naar eigen zeggen, het ‘echte’ psychiatriewerk gedaan: met de
voeten in de modder maakte men vastgelopen psychiatrische patiënten beter.
Hoe? In ieder geval niet met psychotherapie. Dat zou niet werken bij deze
groep patiënten. Daarbij kwam dat psychotherapie alleen gedaan werd op
de afdeling Psychotherapie, waar men trots was om met hulp van een van
de grote psychotherapeutische stromingen stagnaties op te heffen die opgetreden waren in het leven van streng geselecteerde cliënten. De afstand tussen psychotherapie en psychiatrie zag men vaak terug in de indeling van het
ggz-gebouw: de psychotherapie was op de bovenste etage gevestigd, waar
behandelaars ongestoord hun programma van contemplatie en reflectie konden volgen, terwijl er op de socialepsychiatrieverdieping op de begane grond
regelmatig op de noodknop werd gedrukt en men rekening hield met binnenlopende psychotische patiënten die om acute interventies vroegen met
medicatie en een directieve aanpak.
Er is intussen veel veranderd. Psychiatrie en psychotherapie hebben elkaar
opnieuw gevonden. De psychotherapie is definitief uit de ivoren toren gekomen en met de sociale psychiatrie samen gaan bezien hoe behandelingen
voor patiënten én cliënten het beste geïmplementeerd zouden kunnen worden. Vanuit de problematiek rond patiënten waar niemand raad mee wist,
die vaak het stempel therapieresistent hadden gekregen en die in arren
moede met farmacotherapie en een ‘steunend-structurerend’ contact naar
de huidige maatstaven onderbehandeld werden, ontwikkelden psychiaters
en psychotherapeuten evidencebased interventies die effectief zijn bij deze
ernstigste groep psychiatrische patiënten. Daarbij kwam dat wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van psychotherapie duidelijk maakte dat specifieke psychotherapeutische interventies een significant beter effect laten
zien dan de reguliere psychiatriepraktijk, hoe goedbedoeld ook uitgevoerd.
Bovendien liet veel vergelijkend onderzoek zien dat psychotherapie en farmacotherapie vaak op korte termijn equivalente effecten geven, maar dat een
geslaagde psychotherapie op langere termijn vaak superieur aan medicatie is.
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Dat wil zeggen dat psychiaters alleen effectief kunnen behandelen als zij de
moderne psychotherapeutische methoden beheersen en deze lege artis in de
spreekkamer kunnen uitvoeren.
Dit is een heel bijzonder boek. Een boek over de psychotherapeutische basisvaardigheden van de psychiater. Een boek dat een opmaat zal zijn voor het
verder integreren van de psychotherapie en de psychiatrie. Een boek dat
bewijst dat verzuiling geen voorwaarde voor de psychotherapie hoeft te zijn
om voort te bestaan. Dat de methoden die ontwikkeld zijn in de psychotherapie naadloos passen in het geheel van behandelmethoden in de psychiatrie
en ggz. Een boek dat enige jaren terug niet geschreven had kunnen worden.
Wat fijn dat het er nu is.
Ton van Balkom, psychiater en psychotherapeut, opleider en hoogleraar
psychiatrie, VU-MC en GGZinGeest, Amsterdam

Inleiding
De hedendaagse psychotherapie kent meer dan 450 stromingen. Stromingen die
een divergerende ontwikkeling laten zien. Ze verschillen in mensopvatting, in
behandelstrategie en behandeltechnieken, en gaan uit van de premisse dat
hun aanpak een heel specifieke is.
Met dit boek willen wij een convergerende tegenbeweging inzetten: de psychotherapie tot de kern terugbrengen. Wat zijn de essentiële elementen uit
die verschillende stromingen die breed toepasbaar zijn bij de behandeling
van complexe psychopathologie? Behandelprotocollen en referentiekaders
zijn belangrijk, maar de weerbarstigheid van de complexe klinische praktijk
vraagt geregeld dat wij terugvallen op algemeen toepasbare psychotherapeutische principes. Wat vereist dat aan kennis en basisvaardigheden? Hier gaat
dit boek over.
Als je kijkt naar de effectiviteit van betrouwbare psychotherapieën, dan zijn
de verschillen in effectiviteit tussen de verschillende scholen miniem en verwaarloosbaar. Dat is ons uitgangspunt, ook bekend geraakt als het Dodoverdict. In navolging van een uitspraak van de Dodo uit Alice in Wonderland
kun je stellen: ‘Iedereen (iedere betrouwbare psychotherapeutische richting)
heeft gewonnen en iedereen verdient een prijs’. In Alice in Wonderland waren
alle dieren nat geworden bij het tranenmeer van Alice en ze vragen de Dodo
wat ze moeten doen om weer droog te worden. ‘Een rondje rond het tranenmeer lopen’, zegt de Dodo ‘daar droog je van op’. Als iedereen weer droog is
vragen de dieren vervolgens, ‘Wie heeft er nu gewonnen?’ En dan komen de
inmiddels onsterfelijke woorden van de Dodo: ‘Iedereen heeft gewonnen en
iedereen verdient een prijs!’
Voordat wij ons concentreren op de essentiële werkzame elementen van psychotherapie staan wij in hoofdstuk 1 stil bij haar effectiviteit. Werkt het? Hoe
effectief is psychotherapie? Het antwoord zal waarschijnlijk niemand meer
verbazen, en toch is het goed dat iedereen die in de psychiatrie werkt zich dit
realiseert: in duizenden empirische studies is aangetoond dat psychotherapie effectief is bij de behandeling van een breed spectrum aan psychiatrische
stoornissen. De effectgrootte is te vergelijken met, en soms zelfs superieur
aan de effectgrootte van interventies van andere medische disciplines. De
psychiatrie kan niet zonder de psychotherapie. En de persoon van de therapeut is een bepalende factor in de effectiviteit van behandelingen.
Terug naar de vraag, wat zijn de essentiële elementen van psychotherapie?
Een goede werkrelatie in de eerste zittingen, zo blijkt uit een veelheid aan
onderzoek, is het meest voorspellend voor het uiteindelijke en blijvende
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behandelresultaat. Hoofdstuk 2 probeert antwoorden te formuleren op de
vraag: wat kun jij doen om een goede behandelrelatie tot stand te brengen in
het eerste gesprek?
Als patiënten veranderingen willen aanbrengen in hun leven is het van belang
dat de omgeving waarin ze leven, meewerkt aan die veranderingen. Wij kunnen niet genoeg het belang benadrukken betekenisvolle anderen van de patiënt bij de behandeling te betrekken. Hoe doe je dat? Onderwerp van hoofdstuk 3.
Elke goede behandeling begint bij het systematisch in kaart brengen van de
problematiek van de patiënt (hoofdstuk 4). Welke benadering kun je gebruiken om de problemen van de patiënt gedegen te inventariseren en recht te
doen aan de persoon van de patiënt in zijn of haar context? De holistische,
beschrijvende diagnostiek die wij voorstaan gaat ervan uit dat de klachten
en ervaringen van de patiënt ingebed zijn in een bredere set van mentale
representaties, levensgeschiedenis, relaties, werk, enzovoort en tegen die
complexe achtergrond moeten worden begrepen. Beschrijvende diagnostiek is wezenlijk anders dan reductionistisch classificeren. Dat doet de DSM-5,
waarin de ervaringen van de patiënt gekaderd worden in van tevoren vastgelegde categorieën. Beide benaderingen, beschrijvende diagnostiek en DSMclassificatie, vullen elkaar aan en zijn noodzakelijk voor goede diagnostiek.
Ieder mens heeft een eigen referentiekader om de wereld mee te beschouwen. Bewustzijn dat jouw referentiekader uniek is, net als dat van ieder ander,
helpt je om gevoelens en drijfveren van anderen beter te begrijpen en daarmee het contact te verbeteren. Als je naar jezelf kan kijken van buitenaf en
naar de ander van binnenuit, en vanuit oprechte nieuwsgierigheid de ander
benadert, praktiseer je de mentaliserende houding, die wij in hoofdstuk 7
beschrijven.
Het therapeutische proces ontwikkelt zich binnen een heel bijzondere relatie.
Van een behandelaar wordt verwacht dat hij de verschillende aspecten van
die relatie ten volle kan benutten ten dienste van het ultieme behandeldoel.
Hoe motiveer je een patiënt (hoofdstuk 6)? Hoe hanteer je overdrachts- en
tegen-overdrachtsfenomenen (hoofdstuk 9)? Hoe ga je met weerstand om?
Hoe buig je disfunctionele afweer om in meer adaptieve afweer (hoofdstuk
8)? Welke interventies kun je inzetten (hoofdstuk 5)? Hoe herstel je relatiebreuken (hoofdstuk 12)?
In elk hoofdstuk komt wel weer ergens terug dat de persoon van de behandelaar ertoe doet. Daarom hebben wij een apart hoofdstuk gewijd aan de
persoonlijke en professionele ontwikkeling van de behandelaar, zodat hij zich
optimaal kan inzetten voor de behandeling van zijn patiënten. Hoe houdt de
professional zichzelf gezond (hoofdstuk 10)? Wij staan stil bij de risico’s van

Inleiding
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het vak. Welke middelen kan de behandelaar inzetten om de risico’s tot een
minimum te beperken.
Dit boek is geschreven door twee psychiaters met een grote affiniteit voor
psychotherapie. Onze achtergrond kleurt dit boek. Wij willen jonge collega’s
een handreiking bieden met dit overzicht van de basiskennis en vaardigheden die een psychiater moet bezitten, wil hij zijn vak in de uiteenlopendste
behandelsettingen kunnen uitoefenen. Dat is ook de reden waarom wij een
apart hoofdstuk hebben toegevoegd over de inzet van psychotherapeutische
vaardigheden bij farmacotherapie (hoofdstuk 11).
Toch is dit boek niet uitsluitend geschreven voor psychiaters (in opleiding).
Wij zijn ervan overtuigd dat ook gz-psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten, klinisch psychologen hier hun voordeel mee kunnen
doen.
Wij hadden dit boek niet kunnen schrijven als wij niet op de schouders van
reuzen hadden kunnen staan. Een selecte groep willen wij eren. Na elk hoofdstuk vind je één of twee zeer korte biografische beschrijvingen van meesters
in de psychotherapie. Ze geven ons inzicht in de geschiedenis van dit boeiende vak en tonen ons hoe de eigen levenservaring van deze meesters hun
theorieën diepgaand heeft beïnvloed.
Dit boek had nooit het levenslicht gezien als wij niet voortdurend bij de les
werden gehouden door Arenda Vos, die bij het tot stand komen van dit boek
werkzaam was als onderwijskundige bij het Landelijk Psychiatrie Onderwijs
van de NVvP. Op bijna elke bladzijde heeft ze consciëntieus constructieve
feedback gegeven.
Voor het kritisch doornemen van het hele manuscript en waardevolle aanvullingen danken wij hartelijk Christelle van der Meer en Andrea Ruissen.
Verder gaat onze dank uit naar: Martin Appelo, Jan Baars, Sjoerd Colijn, Quin
van Dam, Marina van Dassen, Dineke Feenstra, Anton Hafkenscheid, Joost
Hutsebaut, Kees Kooiman, Justine van Lawick, Erwin van Meekeren, Frits Milders, Nelleke Nicolai, Ab van de Peppel, Ruth Roelofsen, Matthijs van Schendel, en Niels Tanga voor hun feedback op bepaalde hoofdstukken, of voor hun
advies.
Moniek Thunnissen
Maurits Nijs

Inspiratiebronnen
In mijn ontwikkeling als psychiater en psychotherapeut heb ik kunnen profiteren van diverse inspiratiebronnen. Allereerst mijn collega’s en de patiënten in
psychotherapeutisch centrum de Viersprong in Halsteren, waar ik het vak van
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(groeps)psychotherapeut heb geleerd. Later mijn collega-supervisors en mentoren in GGZ-WNB in Bergen op Zoom met wie ik de A-opleiding psychiatrie
heb opgezet en vormgegeven. Daarnaast is mijn opleiding tot therapeut, trainer en supervisor in de transactionele analyse van essentiële waarde geweest
in mijn professionele en persoonlijke ontwikkeling. Via de transactionele analyse heb ik ondervonden wat cocreatie in de therapeutische relatie betekent,
heb ik geleerd hoe mezelf als instrument in de relatie te gebruiken en ben ik
overtuigd geraakt van de veerkracht van mensen.
Een andere inspiratiebron voor mij is het in 2015 verschenen boek Psychotherapeutische psychiatrie (Milders & Thunnissen, 2015), met name de ideeën
over de verwevenheid tussen biologische, psychologische en contextvariabelen in de psychiatrie en het belang van de therapeutische relatie. En het
meeste heb ik geleerd van mijn arts-assistenten en andere opleidelingen, die
mij door hun vragen en opmerkingen steeds weer uitdaagden om te verwoorden wat de rationale was achter bepaalde interventies, opmerkingen en conclusies.
Moniek Thunnissen

Al meer dan veertig jaar werk ik als psychiater. Nog steeds vind ik mijn vak
het leukste vak dat er bestaat. Ik los graag ingewikkelde puzzels op. Puzzels
vind je genoeg in de psychiatrie. Ik leer zoveel van patiënten, studenten, aios
en collega’s dat mijn nieuwsgierigheid het grenzeloze aanbod nooit kan verwerken. Ik heb steeds het genoegen mogen smaken om in een stimulerende
omgeving te werken: eerst als psychiater-psychotherapeut op De Viersprong
in Halsteren, daarna als directeur behandelzaken op de afdeling Psychiatrie
van het Radboud UMC te Nijmegen, en Centrum Persoonlijkheidsstoornissen
Jelgersma te Leiden.
De afgelopen vijf jaar werkte ik als programmadirecteur van het Landelijk
Psychiatrieonderwijs van de NVvP. Ook dat is een warm bad; jonge collega’s
(onderwijskundigen, medewerkers, experts, tutoren, aios) die mij inspireren
om de inhoud van het vak in de volle breedte te vertalen in boeiende cursussen. Na het geven van cursussen over competentiegericht opleiden, super
visie, mentoraat voel ik mij een gelukkig mens.
Om collega Gabbard (2011) te citeren: ‘And so, when I teach, I think of myself
as the bearer of a flame. A flame that illuminates the darkest recesses of the
human psyche and kindles a spark of curiosity in the student – because each
time we enter a classroom, begin a supervision, or mentor a protégé, we are
witness to something transcendent.’
Maurits Nijs

