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Aan de lezer
Als de uitgever er niet op gestaan had dit boek een toegankelijke en vooral praktische titel te be-
zorgen – en daar is veel voor te zeggen – zou het Alles naar wens geheten hebben. Zonder vraag-
teken. Oplossingsgerichte therapie vooronderstelt namelijk dat het niet zonder de wens van de 
cliënt kan. Hij moet er wel geloof aan hechten, wil de behandeling aanslaan. Niet noodzakelij-
kerwijs vanaf het begin – de start(ver)houding is vaak een stuk vrijblijvender; maar wat niet is, 
kan nog komen, of liever gezegd: ontwikkeld worden. Met aanvaarding van de beperkingen  die 
er nu eenmaal zijn, is de wens om op de allereigenste wijze het leven (weer) op de rit te krijgen 
de belangrijkste basisvoorwaarde. Om die reden is deel 3 gewijd aan therapeutische relaties. 
Deel 1 en 2 bevatten de grondbeginselen van het model. Deel 4 bestaat uit een keur aan toepas-
singsmogelijkheden, die, naar wij hopen, in de komende edities nog zal worden uitgebreid. Ter 
afsluiting is een essay van Geert Van Coillie opgenomen, dat evengoed als proloog gelezen kan 
worden. De wijsgerig ingestelde lezer die behoefte heeft aan een epistemologische, antropolo-
gische en ethische fundering kan het, desgewenst separaat, tot zich nemen.
Oplossingsgericht werken is een manier van denken en doen waarin alle mogelijke interventies 
een plaats kunnen krijgen. Natuurlijk hebben we voorkeur voor bepaalde – in het bijzonder: 
hoopgevende – technieken. Maar we wijzen voorshands geen enkele af, of zij moet strijdig zijn 
met onze diepgewortelde overtuiging dat het om het welbevinden van de cliënt gaat, en ner-
gens anders om. Het Brugse model   is een metamethode , waarbinnen de uitgangspunten van de 
systeemtherapie , de therapie naar het voorbeeld van Milton Erickson en de korte therapie  van 
het Brief Family Therapy Center  in Milwaukee (Verenigde Staten) zo zijn geïntegreerd, dat de 
samenwerking tussen cliënt en therapeut er eenvoudiger en doelmatiger op wordt.
We gebruiken de term ‘cliënt’  en doelen daarmee op eenieder die onze hulp inroept. Voor de 
overzichtelijkheid gebruiken we overwegend de mannelijke vorm, evenals voor de therapeut, 
die natuurlijk ook net zo goed een vrouw als een man kan zijn. Ons doel is een lees- en bruik-
baar boek te presenteren; dat denken we met deze aanpak bereikt te hebben.
De voorbeelden komen vrijwel alle uit de meer dan dertigjarige praktijk van dr. Isebaert. Na-
tuurlijk zijn ze zodanig geanonimiseerd, dat zijn cliënten zich er niet meteen in herkennen. En 
andere, potentiële, juist wel. Voor hen is dit boek mede bestemd. Daarom hebben we hier en 
daar verklaringen ingevoegd die voor vakgenoten mogelijk vanzelf spreken. Het is er ons uitein-
delijk om begonnen de mens te helpen zichzelf te helpen.
Dit boek werd voorafgegaan door succesvolle publicaties in Frankrijk en Duitsland. De coau-
teurs zijn naast de eerder genoemde Geert Van Coillie, met wie de theorie van de gewoontes 
werd ontwikkeld, Myriam Lefevere de Ten Hove en Louis Cauffman, medegrondleggers van het 
Brugse model, en Dick J. van Dijk, verantwoordelijk voor de bezorging van deze Nederlandsta-
lige editie. Onder dankzegging aan Els Plaisier en diverse cursisten van het Korzybski Instituut 
te Brugge en Amsterdam voor hun kritische voorbeschouwing, hopen we dat deze uitgave ook 
zijn weg zal vinden in België en Nederland.
Luc Isebaert heeft in dit boek een schat aan inzichten en ervaringen ondergebracht. Na de dood 
van zijn vriend Steve de Shazer (september 2005) en Insoo Kim Berg (januari 2007) is hij mis-
schien wel de belangrijkste vertegenwoordiger van de solution-focused therapy, geïnspireerd 
op het werk van Milton Erickson. In elk geval de grootste kenner. De lezer mag zich gelukkig 
prijzen dat hij het allemaal met hem wil delen.

Dick J. van Dijk





Van de auteur
De persoonlijkheid van de mens is de som van al zijn gewoontes. Deze zijn voor een deel aange-
boren en voor een deel aangeleerd. Het Brugse model gaat ervan uit dat mensen:
– alle aangeleerde gedragingen en gewoontes als vaste hersenstructuren hebben opgeslagen (zoals de 

vaardigheid om te fi etsen);
– tussen deze gewoontes kunnen kiezen, als de therapeut de verschillende alternatieven plastisch in 

herinnering weet te brengen en weet te koppelen aan het symptoomgedrag.
Daarmee wordt keuzevrijheid  geschapen: de cliënt kan alle gedragingen die hij zich kan herin-
neren (bijvoorbeeld de alcoholvrije dagen, maar natuurlijk ook het genot van een glas bier op 
enig ander moment) op hun wenselijkheid onderzoeken. Hij hoeft niet per se voor het goede te 
gaan, of positief te denken: de vrijheid om te kiezen is belangrijk, niet de aandrang of de hulp in 
de goede richting. Het versterkt het gevoel van eigenwaarde van de cliënt, die beter uit wil zijn 
en daarom eerder geneigd is te kiezen voor het gezonde gedrag, ook al vanwege de daarmee 
verbonden behoefte(bevrediging) zelf iets te presteren. Het is statistisch aangetoond dat dit 
proces in veel gevallen zonder de motivatie van derden (in dit geval hulpverleners) geschiedt. 
Mensen zijn uit zichzelf gemotiveerd om vooruit te komen. Respect – Duitsers spreken van 
‘Wertschätzung’, wat zich het beste laat vertalen als ‘hoogachting’– vormt de basis voor de sa-
menwerking tussen therapeut en cliënt.
Bij niet afwendbare beperkingen, zoals de dood van een familielid, diabetes type I, het verlies 
van een been of iets van dien aard, gaat het er allereerst om deze gegevenheden te accepteren. 
Pas dan kunnen andere hulpbronnen (resources)  aangeboord worden, zoals bij cliënten die blind 
zijn geworden als gevolg van diabetes: de herwaardering van gehoor, reuk en tastzin.
Voor mensen met een chronische aandoening   die nooit gezondheid hebben gekend, is het van 
wezenlijk belang om nieuwe gewoontes te ontwikkelen, bijvoorbeeld door de in dit boek be-
schreven ‘Drie vragen om gelukkig te leven’  . We kunnen ons hele leven lang nieuwe gewoontes 
aanleren. Therapie beoogt dit leren te verlichten en te begeleiden: het is hulp teneinde jezelf te 
kunnen helpen. We werken met, of liever: vanuit, een viertal basisprincipes:
– een mens kan alleen zijn eigen gewoontes veranderen; therapie is dus altijd zelftherapie: het is aan 

de cliënt zijn eigen therapie te ontwikkelen;
– het is aan de therapeut om samen met de cliënt de context te creëren waarin therapie mogelijk 

wordt;
– de bijdrage van de cliënt is de inbreng van zijn wens om aan zijn moeilijkheden te werken of ze beter 

te leren accepteren;
– de bijdrage van de therapeut is om deze arbeid voor de cliënt zo aangenaam en eenvoudig mogelijk 

te maken.
De cliënt te helpen zo te leven als hij wil leven en vrij te kiezen welke gewoontes hij wil nastre-
ven, is het doel van de therapeut. In dit handboek treft u daarvoor de nodige technieken aan. 
We hebben als criterium gehanteerd dat ze gemakkelijk toepasbaar zijn, zowel voor de cliënt als 
voor de therapeut. De behandelde technieken beschouwen we niet als de enige die werkzaam 
zijn; we moedigen de lezer dan ook van harte aan dat wat hij al beheerst voortaan zo toe te pas-
sen, dat het de zelfwerkzaamheid van de cliënt bevordert.

Luc Isebaert


