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Aanwijzingen
Als in hoofdstuk 1 een naam voorafgegaan wordt door een * dan geeft bijlage 1 meer informatie
over deze therapeut of dit onderwerp.
In de inhoudsopgave met een † aangegeven hoofdstukken en paragrafen zijn van belang voor
deelnemers aan de volgende cursussen.
–

De cursus Werken met groepen van de Nederlandse Vereniging voor Groepspsychotherapie (NVGP) is
bedoeld voor sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden, SPW’ers, groeps-

werkers en vaktherapeuten, die werkzaam zijn in de GGZ of verslavingszorg en die groepsbijeenkom-

–
–

sten met cliënten leiden.

De Basiscursus groepsdynamica is een onderdeel van de opleiding tot groepswerker en is bedoeld
voor dezelfde doelgroep als de cursus Werken met groepen.

Opleiders bij de NVGP geven de Basiscursus groepsdynamica ook voor medewerkers van non-proﬁtorganisaties die (meer) ervaring op willen doen met groepsdynamica en die meer willen weten over

de rol die groepsdynamica speelt in het functioneren van teams, stafvergaderingen, interdisciplinair
overleg en groepen leerlingen en cliënten.

Les hommes ne sont naturellement ni rois, ni grands, ni courtisans, ni riches....C’est la faiblesse de
l’homme qui le rend sociable; ce sont nos misères communes qui portent nos coeurs à l’humanité:
nous ne lui devrions rien si nous n’étions pas hommes.... Ainsi de notre inﬁrmité même naît notre
frêle bonheur..... Je ne concois pas que celui qui n’a besoin de rien puisse aimer quelque chose: je ne
concois pas que celui qui n’aime rien puisse être heureux.’
(Jean-Jacques Rousseau, Émile ou l’éducation)
‘Psychoanalysis was born as a therapy. However,
that is not the reason why I mean to recommend it to you,
but for its contents of truth, for all it teaches us about
what is in the heart of man above and beyond all other things
his own essence – and for the connections it makes
between the most divergent human activities’
(Sigmund Freud, Letters)
‘They will get it straight one day at the Sorbonne.
We shall return at twilight from the lecture,
Pleased that the irrational is rational.’
(Wallace Stevens, Notes about a Supreme Fiction)

Voorwoord
Dit leerboek geeft een beeld van de praktijk en de theorie van de groepspsychotherapie. Mijn
boek Groepstherapie, theorie en techniek (Berk, 1986) is jarenlang bij opleidingen gebruikt, maar
de groepspsychotherapie heeft de laatste decennia ingrijpende ontwikkelingen doorgemaakt
en een nieuw leerboek is nu – bijna twintig jaar later – op zijn plaats. Ik beschrijf in dit boek
de actuele stand van zaken in de groepspsychotherapie, schets nieuwe visies en rapporteer
onderzoek dat de laatste periode is gepubliceerd. Ik heb ernaar gestreefd de kernelementen
van de groepstherapie geïntegreerd weer te geven: de elementen die gaan over de invloed
die therapiegroepen uitoefenen en de factoren die therapeutische veranderingen en groei bij
groepsleden tot stand brengen. Het beste onderzoek dat beschikbaar is, maakt duidelijk dat
groepspsychotherapie de vergelijking met individuele psychotherapie glansrijk doorstaat (zie
bijvoorbeeld Van der Stel, 2004).
Een psychotherapeut roept zijn therapiegroep in het leven, maar na enige tijd wordt die groep
betrekkelijk autonoom en krijgen de banden tussen de groepsleden hun eigen drijvende kracht.
Een therapiegroep functioneert dan als een interactief sociaal systeem waarin psychodynamiek
en groepsdynamiek zich op een fascinerende wijze vermengen. Dit leerboek laat zien dat
de groepspsychotherapie steeds verder toegaat naar een geïntegreerde benadering, waarin
drie grote visies op groepspsychotherapie (individueel, interactioneel en groep als geheel)
gezien worden als verschillende manieren om naar de Gestalt van het grotere, interactieve
sociale systeem te kijken. De laatste jaren wordt de werkwijze en stijl van groepstherapeuten
meer en meer door die visie bepaald. Groepstherapie verschilt in sterke mate van individuele
psychotherapie. Een psychotherapiegroep is een complex sociaal systeem, dat zijn eigen eisen
aan een psychotherapie stelt, maar dat ook bijzondere therapeutische mogelijkheden schept.
Op de klassieke lange groepspsychotherapie volgde, in de jaren tachtig, de korte dynamische
groepspsychotherapie (zie Berk, 2003). Dit leerboek zet enkele verdere stappen op de weg naar
de synthese die, zonder enige twijfel, over een jaar of tien zal ontstaan.
Het is intrigerend dat er weinig Nederlandse boeken over groepspsychotherapie zijn, terwijl
er zoveel groepstherapieën worden gedaan, in de meest uiteenlopende settings. Ik hoop dat
dit leerboek in een lacune voorziet en een state of the art-basis schept voor de Nederlandse
groepspsychotherapie. Ik heb ernaar gestreefd dit boek hanteerbaar te houden. Bij het schrijven
heb ik Italo Calvino’s zes memo’s in gedachten gehouden: licht, snel, precies, zichtbaar,
veelvoudig en consistent. Ik denk dat psychotherapeuten, psychiaters, psychologen, sociaal
werkers en anderen die geïnteresseerd zijn in groepen of ermee willen leren werken, erin
vinden wat ze nodig hebben.
Dit boek zou niet geschreven zijn zonder het enthousiasme van en de stimulerende
samenwerking met collega’s. Bij het Centraal Instituut voor Hersenonderzoek en bij het
Gemeentelijk Pedotherapeutisch Instituut in Amsterdam deed ik mijn eerste researchervaring
op; later in het Thudichum Psychiatric Laboratory en in het Psychiatric State Hospital of the
University of Illinois in Galesburg (Ill) mijn eerste klinische ervaring. Veel leerde ik van de
interdisciplinaire samenwerking op het Instituut voor Medische Psychotherapie in Amsterdam,
waar ik een aantal jaren de groepspsychotherapieafdeling coördineerde. Ook de stimulerende
uitwisseling van ervaringen in de jaren dat ik deel uitmaakte van de opleidingscommissie en
van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor GroepsPsychotherapie (nvgp) moeten

worden genoemd. De collega’s in de werkgroepen voor Groepsanalytische psychotherapie
en die voor Korte groepspsychotherapie van de nvgp ben ik erkentelijk voor de plezierige en
leerzame collegiale discussies. Ook de plezierige samenwerking in verschillende redacties die
publicaties over groepspsychotherapie verzorgen, noem ik graag.
Groepspsychotherapeuten vormen een clan. Mijn ideeën over groepstherapie zijn dan ook sterk
beïnvloed door collega’s van de Group Analytic Society, door die van de European Association of
Transcultural Group Analysis en door die van de American Group Psychotherapy Association.
Het enthousiasme van bestuurs- en commissieleden van de Nederlandse Vereniging voor
GroepsPsychotherapie over het manuscript heeft mij goed gedaan, en ik waardeer het dat dit
leerboek onder auspiciën van de nvgp mag verschijnen. Hun suggesties over het manuscript
heb ik alle waardering gegeven die hen toekomt.
Tom Berk
St Félix de l’Héras
Mei 2005

