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Ten geleide

Een kwart eeuw praktijkervaring, opleiding en
onderzoek in Nederland, Duitsland, de Verenig-
de Staten, Israël en Suriname hebben geleid tot
de samenstelling van dit handboek, bestemd voor
de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Gezondheidspsychologen, psychotherapeuten,
psychiaters en verpleegkundigen in de ggz zien
zich gesteld voor de moeilijke taak zorg op maat
te blijven verlenen aan hulpbehoevenden die deel
uitmaken van een in de afgelopen decennia in-
grijpend gewijzigde samenleving. Aanpassing
daaraan vereist een herbezinning op de gebruike-
lijke behandeltechnieken, op de benadering van
cliënten in de behandelpraktijk, alsmede een her-
oriëntatie op de inhoud en betekenis van de
menselijke psyche. Zolang er sprake is van een
verschil in interpretatie van psyche en ziel in de
ggz enerzijds en in een aanmerkelijk deel van de
Nederlandse bevolking anderzijds zijn problemen
in de voor de therapeutische relatie onmisbare af-
stemming onvermijdelijk.

Dit handboek is door ons geschreven op basis
van de in de eerste alinea genoemde ervaring met
het doel de werkers in de geestelijke gezondheids-
zorg een uitbreiding van hun behandelin-
strumentarium aan te reiken. Die uitbreiding kan
leiden tot een beter niveau van zorg op maat –
mede door een herwaardering van rationeel den-
ken versus magisch denken, van psyche versus
ziel – en van de afstemming op de belevingswe-
reld van de cliënt. Om deze reden verdient het
handboek ook de aandacht van de organisaties
waarin de beroepsgroepen binnen de ggz zijn
vertegenwoordigd, alsmede van opleidingen kli-
nische psychologie, psychotherapie én van be-
staande opleidingen in de alternatieve geestelijke
gezondheidszorg.

Het boek omvat drie delen, waarin achtereen-
volgens ter zake van reïncarnatietherapie worden

behandeld: wat het is, hoe het werkt, en welke re-
sultaten daarmee worden bereikt. In deel 1 wordt
de hedendaagse psychotherapie aan een kritische
beschouwing onderworpen en de plaats van
reïncarnatietherapie in de geestelijke gezond-
heidszorg ingeleid. In deel 2 wordt ingegaan op
de in de afgelopen kwart eeuw ontwikkelde mo-
dellen en behandeltechnieken. In deel 3 worden
de resultaten van een viertal onderzoeken naar de
effecten van de therapie beschreven.

Voor de behandelbijeenkomst(en) volgend op
het intakegesprek is gekozen voor het begrip con-
sult. Het tot nu toe gebruikelijke begrip sessie
geeft niet meer aan dan de vorm van de samen-
komst van cliënt en therapeut maar zegt niets
over de inhoud, noch over de bedoeling ervan. In
consult zit raad en informatie opgesloten. Het
vergaren van informatie dat de cliënt in een con-
sult doet, met name in het eigen bewuste en on-
bewuste, daarbij begeleid door de therapeut, be-
nadert ons inziens beter wat er in reïncarnatie-
therapie gebeurt.

Waar in de tekst wordt geschreven over thera-
peuten, cliënten en patiënten worden daarmee
zowel vrouwelijke als mannelijke vertegenwoor-
digers bedoeld.

Dit handboek is bedoeld als een gids door het
voor velen nog onbekende domein van een thera-
pievorm, die zo veel mogelijk is afgestemd op
cliënten in een samenleving van autochtone en
(een verhoudingsgewijs grote groep) allochtone
inwoners. Het had niet geschreven kunnen wor-
den zonder de hulp en adviezen van een aantal
mensen dat werkzaam is in de gezondheidszorg,
zowel aan de reguliere als aan de alternatieve zij-
de ervan. Onder hen bevindt zich een vijftal refe-
renten, dat het manuscript heeft gelezen en van
commentaar voorzien. Hen en al degenen in bin-
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nen- en buitenland die ons hebben gesteund en
aangemoedigd bij dit project danken wij van gan-
ser harte.

Amsterdam/Paramaribo, september 2001
Drs. R. van der Maesen
Drs. R. Bontenbal
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Voorwoord

Voor u ligt een boeiend en zorgvuldig geschreven
boek. In de loop van drie delen voeren de auteurs
u mee langs de theorie, de praktijk en de research
op het gebied van reïncarnatietherapie. Ze doen
dat met verve en vanuit historisch perspectief.
Hun gedegenheid vindt ongetwijfeld ook zijn
oorzaak in het feit dat het gaat om een omstreden
vorm van therapie.

Reïncarnatietherapie berust op een spiritueel
uitgangspunt en is gebaseerd op een niet-sterfelij-
ke ziel die vele malen kan incarneren. Deze incar-
naties kunnen de psychische situatie van een per-
soon sterk beïnvloeden en zelfs de oorzaak zijn
van psychische problemen en met name van
traumatische stress.

Onder psychotherapeuten vindt men niet veel
aanhangers van deze gedachtegang, ondanks het
feit dat driekwart van de wereldbevolking gelooft
in reïncarnatie. Psychotherapeuten maken ook
nauwelijks meer gebruik van het woord ‘ziel’. Die
term, overigens intrinsiek verwijzend naar een vi-
tale kern van de persoonlijkheid, is vervangen
door het drogere woord ‘psyche’.

De auteurs hebben, op zoek naar respect voor

hun behandelmethodiek, een lastige taak op zich
genomen. Zij proberen namelijk aan te sluiten bij
de spirituele kant van de belevingswereld van
hun cliënten of patiënten. Hun interpretatie van
psychische klachten en symptomen zal menig le-
zer merkwaardig voorkomen. De cliënt die ge-
looft in reïncarnatie niet. Deze zal zich er moge-
lijk geheel in thuis voelen – hetgeen op zichzelf
een kalmerend en helend effect kan hebben.

De beschreven theorie over het fenomeen re-
ïncarnatie en de theorie over pathogenese vraagt
ons inziens om een psychologische interpretatie.
Daarmee geven wij aan dat het boek enerzijds een
verbinding legt tussen de spirituele beleving van
veel mensen en de behandeling. Anderzijds
vraagt het boek om theoretische verdieping en
aansluiting bij psychologische theorievorming.

De auteurs laten zien dat ze zorgvuldig met
cliënten en patiënten om gaan. Ze pakken uiterst
moeilijk behandelbare situaties aan en doen dat,
getuige enig effectonderzoek, kennelijk niet zon-
der redelijk succes.

We nodigen de lezer gaarne uit tot zorgvuldig
lezen van een zorgvuldig geschreven boek.
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