
Congresbundel
congres COLK
Vallen en opstaan:  
de conversiestoornis te lijf

25 oktober 2012

Cultureel Centrum 
Landvast

Alblasserdam



2 
 

Voorwoord 

Voor u ligt de congresbundel van ons eerste lustrumcongres “Vallen en opstaan: de conversie te lijf” 

gehouden op 25 oktober 2012.  

Hierin vindt u de beschrijvingen van de hoofdlezingen van dr. Franny Moene, prof. dr. Karin Roelofs 

en dr. Annemiek van Dijke. Van dr. Mark Edwards vindt u een samenvatting van onze hand. 

Vervolgens zijn alle workshops die door het team COLK verzorgd zijn beschreven. De beschrijving 

van de deeltijdbehandeling neemt een bijzondere plek in. Hierin vindt u een overzicht van zowel de 

visie als de inhoud van de verschillende disciplines die hieraan verbonden zijn.  

Ook het maken van deze bundel ging met “vallen en opstaan”! Het is een hele prestatie om naast 

alle drukte voor de eerste keer een congres voor te bereiden. Maar het op papier zetten van de 

presentatie vergt weer een andere kwaliteit. Met veel trots mogen wij constateren dat ons team 

zich in de afgelopen vijf jaar enorm heeft ontwikkeld. We begonnen met veel enthousiaste 

medewerkers en we hebben nu een samenhangend team van nog steeds enthousiaste deskundigen 

op het gebied van de conversie. In de kliniek zorgt het deskundig sociotherapeutisch team samen 

met de andere teamleden voor een holding environment.  Deze  behandelsituatie is vrij uniek voor 

Nederland.  

Met het congres en nu ook onze congresbundel willen wij “ the state of art” van COLK op dit 

moment neerzetten. Dit eerste lustrum is een mijlpaal op onze weg om een kenniscentrum te 

worden, met als aandachtspunt de conversiestoornis. We hopen hiermee zoveel mogelijk cliënten te 

helpen hun klachten te verminderen, beter te begrijpen en ermee te leren leven.  

Onze dank gaat uit naar onze Raad van Bestuur die ons de steun biedt om dit belangrijke werk voort 

te zetten.  

Veel leesplezier! 

 

 

De redactie 

Chaja Kaufmann 

Franny Moene 
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LEZINGEN 

Behandeling van de conversiestoornis ‘toen en 

nu’- een introductie 

door dr. Franny Moene 

 

 

Samenvatting 

Dit artikel beschrijft de huidige stand van zaken in etiologie, opvattingen en mogelijke 

behandelwijzen van de conversiestoornis (CS).  

Wat weten we nu over wat ’werkt’ in de behandeling en hoe veel weten we ervan. In hoeverre 

verschilt dat met de aanwezige kennis en behandelvormen van ‘toen’. Zijn de nieuwe wegen die we 

inslaan veelbelovend, of moeten we het voorlopig doen met wat er is en al ’vallend en opstaand’ 

onze weg vervolgen. 

 

Inleiding 

De  leidraad voor dit artikel is  een citaat uit het boek van Coen Simon (2011): ‘En toen wisten we 

alles – een pleidooi voor oppervlakkigheid ’: 

 

‘Wetenschap heeft de neiging om haar onderzoeksobject als een tijdloos ding voor zich te zien. Een 

ding waar de wetenschapper eindeloos omheen kan draaien tot hij weet hoe het in elkaar steekt. 

Maar niet alleen de wetenschapper wordt ouder en verandert van opvattingen en inzichten, ook de 

wereld waarin hij leeft, en ook zijn onderzoeksobject……’ 

 

De conversiestoornis is zeker ook geen tijdloos ‘ding’. De opvattingen erover, de etiologie ervan en 

haar behandeling zijn door de eeuwen heen veranderd. Daarmee ook de manier waarop we er naar 

kijken, hoe we er mee om zijn gegaan en hoe we er nu mee omgaan. Dit relativeert en helpt om 

een tegenwicht te geven tegen mogelijke zelfgenoegzaamheid over wat we al bereikt hebben. Maar 

ook tot een zekere bescheidenheid omdat ook wíj de CS zien binnen ons eigen tijdbeeld. Zelfs in de 

korte tijdsspanne tussen de 80 jaren en nu zien we al opmerkelijke verschillen. Moene & 

Groenenboom (1985) interviewden 20 medisch specialisten in een algemeen ziekenhuis over wat zij 

dachten over de CS en welke ervaring zij ermee hadden. Samenvattend kwam het volgende eruit 

naar voren: “Conversie, ja dat is iets met hysterie en Freud en de cliënten willen niet naar de 

psychiater”. Dat laatste is nu vaak ook nog het geval, maar de medicus kan de cliënt nu een 

begrijpelijker uitleg geven over de CS en hij heeft meer verwijsmogelijkheden. 

 

Afbakening 

Cliënten met een CS hebben pseudo-neurologische klachten op motorisch en/of sensorisch gebied, 

en op het gebied van het bewustzijn.  
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Er bestaat comorbiditeit met neurologische stoornissen en met andere psychiatrische stoornissen 

(Crimlisk & Ron, 1999), vooral met angst en depressie (22% -75%) en persoonlijkheids problematiek 

(37-59%). De symptomen komen ook voor in het kader van de somatisatiestoornis, een chronische 

aandoening met lichamelijke klachten op verschillende symptoomgebieden en met een slechte 

prognose (0.4%-0.7%). 

Overbelasting, (langdurige) stress of traumatische ervaringen en moeite met coping spelen een 

belangrijke rol in het ontstaan van de CS. De prevalentie is afhankelijk van de setting waarin 

gediagnosticeerd wordt en ligt tussen de 0.5% -4% en treft vooral vrouwen (2 tot 10 maal zo veel). 

De prognose is afhankelijk van de comorbiditeit, ernst en duur van de klachten, en de kans op 

spontaan herstel is al kleiner vanaf een maand na het begin van de klachten. 

 

De wereld van de conversie is fascinerend en stoot af 

De CS roept nog steeds veel emoties op. Sommigen worden erdoor gefascineerd. De bijzondere en 

vaak indrukwekkende lichamelijke presentatie van de klachten is hier zeker debet aan. Het is een 

hele ervaring wanneer er een cliënt binnenkomt met verlammingen, aanvalsgewijze 

ongecoördineerde bewegingen, blindheid of pseudo- epileptische aanvallen. Ook de niet aflatende 

zoektocht naar ontstaansmechanismen van de CS blijft velen bezighouden. Mogelijk speelt de 

eeuwenlange relatie die is gelegd tussen de CS, vrouwen en vrouwelijke seksualiteit eveneens een 

rol. Anderzijds zijn er misschien wel net zoveel professionals die een hekel hebben aan het beeld. 

Ze vinden het schaamteloos hoe neurologische beelden ‘’geïmiteerd’’ worden, vinden de cliënten 

‘’lastig’’ en weten niet goed wat ze er mee aanmoeten. Deze dubbelzinnigheid en de 

gecompliceerde emoties die verbonden zijn aan de CS verklaren mede waarom er in de loop van de 

tijd bibliotheken, vooral door mannen, zijn volgeschreven over dit ziektebeeld. Echter, met de 

publicaties over de behandeling ervan kan nauwelijks een plank in die zelfde bibliotheek gevuld 

worden. 

 

Met reuze stappen door de geschiedenis 

Hoe keek men in de loop van de geschiedenis tegen de CS aan en welke consequenties had dit voor 

de benadering en behandeling ervan?. De CS zoals we die nu beschrijven en classificeren behoorde 

eeuwen lang tot het ziektebeeld hysterie. Sinds de DSM III (1980) is de hysterie onderverdeeld in 

verschillende classificatie groepen. Vanwege de lichamelijke presentatie is de CS terecht gekomen 

bij de somatoforme stoornissen. In de DSM V valt hij onder de diagnose neurologisch onverklaarde 

klachten. Ik ben hier zelf niet blij mee, omdat een belangrijk ontstaans mechanisme van de CS, 

namelijk dissociatie, niet meer benoemd wordt. Bovendien kunnen enkele neurologische beelden in 

de begin fase ook niet valide gediagnosticeerd worden en de kans bestaat dus dat een positieve 

diagnose pas laat gesteld wordt.  

De eerste beschrijving van de hysterie vinden we in 1900 voor christus (Mace, 1992a,b) bij de 

Grieken. Plato en anderen beweerden dat het ontstaan ervan te maken had met een gefrustreerd 

verlangen van de baarmoeder naar voortplantingsactiviteit.  
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Door deze frustratie ging de baarmoeder ‘’wandelen’’ door het lichaam. Hierdoor werd het ontstaan 

van klachten in verschillende delen van het lichaam verklaard. Er bestaat dus al een lange 

voorgeschiedenis tussen de CS en vrouwen, vrouwelijke seksualiteit en zich verplaatsende, 

verschillende soorten klachten. Dat zagen de Grieken goed, maar van die gefrustreerde 

voortplantingsdrift  zijn we teruggekomen.  

Ten onrechte wordt de naam conversie toegewezen aan Freud. Reeds in de middeleeuwen werd het 

begrip conversio gebruikt. Daar beschreef men het ziektebeeld bij een aantal vrouwen die na een 

emotionele crisis klachten kregen die zich ontwikkelden  in diverse andere ziektebeelden, waarbij 

het ene ziektebeeld zich als het ware in de ander converteerde. Het is niet moeilijk hier de 

somatisatie stoornis in te herkennen. De vervlechting tussen kerk en wetenschap leidde parallel 

daaraan tot de opvatting dat demonen en duivels de oorzaak van de klachten waren. Een opvatting 

die nu helaas nog steeds in bepaalde religieuze en spirituele kringen aanwezig is.   

Pas tegen het einde van de 17e eeuw beschreef Sydenham (1624-1689) de hysterie als een mentale 

ziekte. Briquet (1825-189) richtte de focus op de diversiteit van lichamelijke klachten die de 

hysterie gaf. Evenals Sydenham vond hij dat de hysterie een mentale ziekte was en hij was van 

mening dat lichamelijke ziektebeelden werden geïmiteerd. Deze opvatting is mogelijk het begin van 

het ontstaan van negatieve connotaties over de hysterie: ‘’de cliënten zijn aanstellers, ze hebben 

geen echte aandoening’’. Briquet was zijn tijd echter vooruit omdat hij vond dat de stoornis het 

resultaat was van een disfunctie van het centrale zenuwstelsel in erfelijk kwetsbare individuen, en 

dat symptomen begonnen als reactie op stressvolle gebeurtenissen die het affectieve deel van de 

hersenen beïnvloedden. 

Charcot (1825-1893) borduurde hierop voort en dacht dat een traumatische ervaring aanleiding gaf 

tot een bepaald ‘idee’’ dat een ‘functionele’ laesie in de hersenen veroorzaakte waardoor de 

symptomen ontstonden. Hij was de eerste die de relatie tussen hypnose en hysterie benadrukte. Hij 

noemde hypnose zelfs ‘artificiële hysterie’’. Een belangrijke conclusie was verder dat hysterici niet 

in staat zijn om bewust of intentioneel te voelen, zien, horen of bewegen.  

In navolging van Charcot begon Freud (1856 – 1939), een leerling van hem,  hypnose toe te passen 

als behandeling. Al spoedig echter verliet hij deze behandelvorm en startte hij met de 

psychoanalyse. Wel gebruikte hij concepten uit de hypnose, zoals de rol van het onbewuste (we 

zouden nu zeggen onze impliciete of voorbewuste kennis) om het ontstaansproces van de CS te 

beschrijven. Hij stelde dat de CS ontstond door verdringing van conflictueuze emoties, cognities of 

een conflict. Dit alles vertaalde zich (converteerde) in fysieke symptomen. Het bewust worden van 

deze onbewuste processen door praattherapie en catharsis zou leiden tot genezing.  

Janet (1859 – 1947) bestudeerde de CS intensief en is het meest bekend geworden door zijn theorie 

over de psychologische mechanismen die eraan zijn gerelateerd. Hysteria was volgens Janet het 

resultaat van een verminderde integratie van traumatische ervaringen door dissociatieve 

mechanismen waardoor ze ontsnapten aan de bewuste controle van de persoon. Hysterische 

symptomen werden volgens hem daarom veroorzaakt door gebrekkige en tekortschietende aandacht 

processen. Volgens Janet beïnvloedde dissociatie zowel soma als psyche en kon daardoor een brede 

range van somatoforme en psychologische reacties veroorzaken.  
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Een verdere evolutie in het denken over de CS bleken de ervaringen te zijn van soldaten in 

oorlogstijd. In de eerste wereldoorlog waren de traumatische ervaringen, de voortdurende 

doodsdreiging en weerloosheid in veel gevallen aanleiding tot het krijgen van shellshock. We zouden 

nu zeggen PTSS. Het beeld uitte zich naast angsten en herbelevingen ook frequent in conversie 

symptomen. De CS was dus kennelijk niet alleen iets van vrouwen.  

Rond de vijftiger jaren van de vorige eeuw kwam de persoonlijkheid van de ‘’lijder’’ aan 

psychosomatische klachten meer naar voren. Men dacht dat de persoonlijkheid van de cliënt en 

diens emotieregulatie ervoor zorgden dat zich klachten openbaarden. Zo had je de ruglijder, 

astmalijder etc. Inmiddels is het idee van de ‘’lijder’’ verdwenen maar is er meer oog voor 

persoonlijkheidskenmerken en hechtingsprocessen. De opvatting van Charcot dat het om 

(lichamelijk) kwetsbare individuen gaat, komt weer naar voren in de opvatting dat een drietal 

factoren, die alles omvatten, gerelateerd zijn aan het ontstaan van somatoforme klachten, namelijk 

predisponerende, uitlokkende en handhavende factoren. In de laatste decennia is de neuroscience 

en haar geavanceerde onderzoeksmogelijkheden op zoek naar de Fundamentals. Wat gebeurt er in 

de hersenen en hoe kunnen we met behulp van die processen het ontstaan van de CS verklaren 

(Marshall et al., 1997; Roelofs, Toni, I & De Lange, 2011; Stins et al., 2013; Voon et al., 2010).  

We kunnen Janet wel de grondlegger noemen van huidige theorieën en behandelwijzen van cliënten 

met ernstige dissociatieve stoornissen (Van der Hart, Nijenhuis & Steele, 2010). Janet’s opvattingen 

worden ondersteund door hedendaags onderzoek. De aanname is dat onder invloed van (ernstige) 

psychologische stress en/of traumatische ervaringen dissociatie kan optreden tussen een hoger 

niveau van informatieverwerking  (expliciet) en een lager niveau (impliciet), waarbij de expliciete 

informatieverwerking faalt (Janet, 1907; Hilgard, 1977; Bliss, 1984, Nehmia, 1991; Kihlstrom, 

1992a; Oakley, 1999b). Dit verklaart de inconsistenties in gedragspatroon van cliënten  met een CS. 

Zo kunnen zij stoelen in een gang beter omzeilen als simulanten, omdat zij de stoelen impliciet wel 

waarnemen, maar expliciet niet (Kihlstrom, 1992a). Verschillende neurofysiologische en 

neuropsychologische studies ondersteunen de opvatting dat hogere motorische en sensorische 

controle functies in de CS zijn verstoord, terwijl lagere controle functies intact zijn. In 1997 liet 

Marshall (Marshall et al., 1997) in een PET studie zien dat als een cliënt met een unilaterale 

conversieve paralyse van het linkerbeen dit been probeerde te bewegen, de beweging werd 

geïnhibeerd door prefrontale hersenstructuren. Diezelfde structuren waren ook betrokken bij 

zintuiglijke- (Tihihonen, et al., 1995) en bij  motorische conversie symptomen (Roelofs et al., 2001; 

De Lange et al., 2007). Ook deze laatste studies laten zien dat de conversieve paralyse geassocieerd 

is met stoornissen in hogere niveaus van motorische  controle. Samenvattend is er voldoende bewijs 

gevonden dat de CS logisch samenhangt met gedissocieerde hogere en lagere niveaus van 

informatieverwerking. In recent brainimaging onderzoek (Edwards, 2012; Stins et al., 2013) wordt 

de rol van aandachtsprocessen bij het ontstaan en voortbestaan van de CS nader bekeken. 
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Behandeling 

Al deze opvattingen leidden tot een keur aan behandelwijzen. Een aantal voorbeelden:  seksuele 

stimulatie – geestuitdrijving – analyse en catharsis op de bank – suggestieve therapieën - 

traumabehandeling – expliciete versus impliciete benaderingen - opheffen van (somatoforme) 

dissociatie door hypnose – lichamelijke revalidatie – gezinstherapie – cognitieve gedragstherapie, 

het gevolgenmodel –  vaktherapieën – educatie in brede zin - leren omgaan met stress – bewerken 

van persoonlijkheidskenmerken – hechting en lichaamsmentalisatie – het gebruiken van de relatie 

tussen de motorische CS en overlevingsmechanismen als “freeze – fight – flight – fright”.  

In vergelijking met andere psychiatrische beelden is er echter nog weinig gecontroleerd onderzoek 

gedaan naar de behandelpraktijk. Er zijn enkele gedragstherapeutische N=1 studies beschreven 

(Shapiro & Teasell, 2004). Hypnose als behandeling voor de motorische CS is onderzocht binnen een 

enkelvoudige ambulante therapie en als toevoeging bij een multimethodisch klinisch 

behandelprogramma (Moene et al., 2001; Moene et al., 2002). Uit het onderzoek komt naar voren 

dat hypnose in vergelijking met een wachtlijstconditie effectief blijkt te zijn, maar dat de 

toevoeging ervan in een multimethodisch programma geen significante verschillen tussen beide 

klinische condities oplevert. Wel bleek de multimethodische behandeling op zich succesvol. In een 

studie naar de psychologische behandeling van cliënten met psychologische pseudo-epileptische 

aanvallen (PNEA), werden eveneens goede resultaten geboekt met een multimethodisch programma 

(Kuyk e.a., 2008).  

 

Conclusies 

De visie op de CS is zowel in de breedte als de diepte steeds meer uitgedijd. Er zijn geen 

enkelvoudige verklaringen meer. Heeft het biopsychosociale model de toekomst of gebruiken we 

dat omdat we bang zijn om iets over het hoofd te zien. In die zin kunnen we nog iets leren van de 

pragmatische aanpak die gebruikt werd in de eerste wereldoorlog. Hoe kan behandeling zo simpel 

mogelijk zonder dat je cliënten te kort doet. Ook het belang van de non-specifieke therapiefactoren 

(Frank, 1974) is weer terug van weggeweest omdat ze in vergelijking met andere behandelvormen 

toch goed zijn voor het verklaren van minimaal 40% van therapie-effect. Dat percentage is niet 

gering. 

Maar ook al zullen we de komende decennia door theoretische ontwikkelingen en geavanceerd 

hersenonderzoek meer kunnen ontdekken over mechanismen die het ontstaan van de CS kunnen 

verklaren, dan nog is er de cliënt zelf: hoe wordt hij verwezen; wat vindt hij daarvan; hoe zit hij 

psychologisch en somatisch in elkaar; hoe reageert hij op zichzelf, op stress, op anderen en op zijn 

omgeving. 

Wat is nu in de loop van de eeuwen actueel gebleven en wat hebben de theorieën, modellen en 

ervaringen uit de klinische praktijk gemeen. Hieronder volgt een aantal conclusies met betrekking 

tot behandeling en de gemeenschappelijke factoren die in de verschillende theorieën steeds weer 

terugkomen.  
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Wat zijn de gemeenschappelijke factoren 

• Non-specifieke therapiefactoren waaronder de therapeutische relatie 

• Eén of meer “verspringende” lichamelijke klachten 

• Acute of langdurige stress, relationele stressoren en overbelasting 

• Trauma , m.n. seksueel, fysiek en emotioneel misbruik  

• Problemen tussen bewuste (expliciete) en onbewuste (impliciete) aansturing  en  

 informatieverwerking  

• Aandacht voor zowel psychologische aspecten als lichamelijke revalidatie 

 

Wat kunnen we concluderen over de behandeling van de CS door de eeuwen heen 

 

• Behandelwijzen hebben de heersende theorieën gevolgd  

• Hoe meer theorieën, hoe meer behandelwijzen: ‘’het bos en de bomen’’ 

• Er is veel over behandelwijzen gepubliceerd, maar er is weinig onderzoek naar de 

effectiviteit ervan gedaan 

• Sommige behandelingen lijken beter te werken dan andere 

• Er zijn aanwijzingen dat gedragstherapie kan werken 

• Hypnose doet meer dan een wachtlijst 

• Klinische multimethodische behandeling werkt  

 

Vertaling in bruikbare behandeling 

Hoe kunnen we deze conclusies nu vertalen in een bruikbare behandeling die een weerslag is van de 

‘’state of the art’’. 

 

 A-specifieke therapiefactoren en het belang van de therapeutische relatie 

Veel van de problemen bij de CS bestaan uit te kort schietende bejegening. Opvallend daarin is het 

niet serieus genomen worden, geen goede informatie krijgen over de CS; het uitputtend ondergaan 

van medische screening; eerdere negatieve ervaringen met behandeling; tussen wal en schip vallen 

qua behandeling; geen positieve verwachtingen meer hebben, gedemoraliseerd zijn. 

 

Opheffen van somatoforme dissociatie 

Dit vereist een goede uitleg over wat somatoforme dissociatie is en waarom het in eerste instantie 

gebruikmaken van impliciete benaderingen belangrijker is dan van expliciete, want hoe meer een 

conversiecliënt wil (bewegen), hoe minder het lukt. Het in contact komen met het lichaam en de 

lichaamssensaties, die kunnen benoemen en relateren aan wat er met de cliënt gebeurt, speelt 

daarin een belangrijke rol. 

 

Integratieve, eclectische, multi-methodische en multidisciplinaire benadering 

Wade (2001) gebruikte kwalitatieve criteria om behandeleffect te meten met behulp van een aantal 

casestudies van de CS en van de somatisatie stoornis.  
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Conclusie: multidisciplinaire rehabilitatie met verschillende, simultaan lopende interventies is het 

meest effectief, vooral bij langer bestaande CS. Brown (2004) baseert de behandelkeuze op 

gedetailleerde beoordeling van de symptomen, het ontstaan en voortbestaan ervan. Afhankelijk van 

wat er uit de beoordeling komt kan men kiezen voor combinaties van cognitieve gedragstherapie, 

suggestieve therapie met of zonder hypnose, psychodynamisch georiënteerde therapie, 

vaktherapieën of fysiotherapie. 

 

Aandacht voor specifieke subgroepen in de behandeling 

Wat conversiecliënten gemeen hebben zijn hun symptomen. Wat ‘’achter’’ de symptomen zit is 

verschillend. Daarom is het voor een juiste behandeling van belang om de etiologie van de klachten 

beter te bekijken. Een eenheidsbehandeling zal voor sommige cliëntengroepen effectief zijn, voor 

andere weer niet. Zo is er een subgroep van cliënten die moeite heeft met levensproblematiek en 

coping. Daarnaast zijn er ook getraumatiseerden, of cliënten die slecht gehecht zijn of met name 

niet goed hebben leren (lichaams)mentaliseren.  

 

Hoe vertalen we deze conclusies naar onze COLK principes 

 

• We maximaliseren a-specifieke therapie factoren en een goede therapeutische relatie 

• Van intake tot ontslag volgen we een ‘tweesporen – naar één spoormodel’ - van 

psychologische en somatische interventies naar integratieve interventies - 

• We beschrijven de conversie problematiek van de cliënt in een met de cliënt gedeeld 

individueel verklaringsmodel en ‘voegen in’ bij de taal en het gedrag van de cliënt  

• We behandelen gefaseerd, afhankelijk van draaglast en draagkracht van de cliënt 

• We werken multi-methodisch en interdisciplinair met ex- en impliciete methoden 

• Ons programma is ‘op maat’: en zijn algemene én specifieke behandelmodulen voor 

subgroepen 

•  We behandelen óók het conversiesymptoom 

• We zijn kien op terugval 

 

Het begrijpen van cliënten, het geven van hoop, het gezamenlijk vorm geven van de behandeling en 

het hebben van positieve verwachtingen van de cliënt over de behandeling is  een belangrijke 

voorspeller voor therapiesucces (Spinhoven et al., 2000). We steken er veel tijd en energie in om de 

cliënt ‘’binnen te halen’’. Meestal is er aanvankelijk weinig motivatie voor psychiatrische 

behandeling. Al tijdens de intake fase krijgen cliënten daarom uitleg en informatie over hun 

klachten en wordt een voorzet gegeven om de klachten te verbinden met levensgebeurtenissen en 

hoe men daarmee omgaat. In een latere fase kunnen er pas steviger verbindingen worden gelegd 

tussen soma en psyche.  

Het mooie van het biopsychosociale model is dat we samen met de cliënt een blauwdruk kunnen 

maken van predisponerende, luxerende-  en handhavende factoren van hun CS.  
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Op grond daarvan vormen we een hypothese en deze wordt net zo lang uitonderhandeld met de 

cliënt tot hij zich achter het verklaringsmodel en de daaruitvolgende behandeling kan stellen. 

 

We behandelen op maat en op basis van de draagkracht van de cliënt. Dat wil zeggen een langzame 

opbouw in activiteiten op basis van belastbaarheid en vermoeidheid. We werken dus zowel 

psychologisch en somatisch niet vanuit een graded activity model. Onze ervaring is dat, mede door 

de persoonlijkheidsorganisatie of gedragskenmerken van deze cliënten, ze er vol tegenaan willen 

gaan. Daardoor overbelasten ze zich en vallen snel weer terug, wat weer desillusie oproept. Bij het 

graded activity model is het ook moeilijker om contact te krijgen met eigen belevingen of 

lichaamssensaties, iets wat deze cliënten juist al zo slecht kunnen. 

 

We werken multimethodisch en interdisciplinair. Dat laatste is in de praktijk niet altijd even 

makkelijk. Iedere discipline kijkt op haar eigen manier, maar moet zich in dit geval dus aansluiten 

bij een overkoepelende visie op de CS en haar behandeling. Dit vereist een onderlinge lenigheid en 

bereidheid zich op bepaalde punten te voegen. Tegelijkertijd vraagt het een snelle en goede 

onderlinge communicatie en samenwerking. Als dit eenmaal werkt biedt het voor de cliënt enorme 

voordelen wat betreft structuur, helderheid van de aanpak en het waarom ervan. Ook biedt het een 

goede holding environment en voorkomt splitting. 

 

We behandelen op maat. Een van de uitdagingen van colk is om een zo heterogene populatie als die 

van de somatoforme stoornissen ‘’behapbaar’’ te kunnen behandelen. In de loop van de tijd hebben 

we gemerkt dat er bij veel cliënten vergelijkbare mechanismen spelen. Zo gaan ze bijvoorbeeld 

over hun grenzen heen, plegen roofbouw op zichzelf en zijn ze erg gericht op wat de buitenwereld 

van ze vindt. De laatste jaren hebben we gepoogd om deze gemeenschappelijkheid te vervlechten 

in ons programma. Het is voor cliënten zelf ook vaak opmerkelijk dat ondanks dat hun medecliënten 

andere klachten hebben, ze toch in hun gedrag op elkaar lijken. Daarnaast speelt de etiologie en de 

specifieke uitingsvorm van de klachten een rol. Zo heeft een cliënt met PNEA een deels andere 

klachtgerichte aanpak nodig dan een cliënt met een motorische CS of met een trauma gerelateerde 

CS.  

 

We behandelen óók het conversiesymptoom. De laatste jaren de nadruk vooral te liggen op het 

leren begrijpen van de klachten, het ermee leren omgaan en verbetering van kwaliteit van leven.  

Soms lijkt dit wel op “ u moet leren accepteren wat u hebt’’. Deze uitspraak hebben we door de 

tijden heen vaker gehoord. Ik denk dat er nu te weinig nadruk ligt op het bewerken van de klacht 

zelf, zeker bij de wat mildere beelden. Door veel nadruk te leggen op uitputtende diagnostiek 

(uiteraard is een goede diagnostiek onontbeerlijk) en het bewerken van alles om de klacht heen 

ontstaat er ook een ander effect. Dit is het gegeven dat moeilijke cliënten veel, vaak verschillende 

behandelingen krijgen, ze van hot naar her gestuurd worden, second opnions krijgen die vaak niet 

nodig zijn. Deze processen werken als bestendige factoren en bevorderen demoralisatie. Verder 

speelt verwaarlozing door de GGZ een rol.  
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Tot voor kort waren er geen behandelmogelijkheden en programma’s voor cliënten met 

somatoforme stoornissen. Ook de andere kant, overmedicalisering bij deze cliëntengroep maakt het 

moeilijk om ze goed te kunnen behandelen. Het gebeurt niet zelden dat de behandelaar dan maar 

voor het meest safe model kiest, namelijk omgaan met klachten en verbeteren van de kwaliteit van 

leven. Ik breek een lans voor het principe om óók voluit voor het symptoom zelf te gaan, zeker als 

het gaat om een CS zonder comorbiditeit. Daarmee geven we deze cliënten een kans op herstel in 

40 tot 80% van de gevallen (Baker & Silver, 1987).  

De kans op terugval is overigens ruim 40 %. De moeite waard dus om in de behandeling in te zetten 

op het voorkomen van terugval. Wij proberen daar ook veel energie in te steken.  Helaas is dat lang 

niet altijd genoeg wegens gebrek aan mankracht en middelen en zeker voor de ernstiger cliënten 

groep wil ik pleiten voor een langdurig natraject met mogelijkheid tot terugkom dagen, waarbij ook 

partners betrokken worden en cliënten middels E-therapie contact met de instelling en/of 

lotgenoten kunnen houden. 

Uiteraard is er een groep die we niet kunnen genezen en voor wie deze uitspraak niet geldt.  Maar 

ook al blijf je als cliënt zitten met veel problemen en een kwetsbaar lijf, dan nog kan het lukken 

om een symptoom minder te hebben. Daarmee verhogen we dus ook de kans op een beter leven. 

Een tweetal onderzoeken illustreren deze stelling. Een onderzoek van Rooymans uit de tachtiger 

jaren onderzocht hoe het zat met de opvatting dat de persoonlijkheid van bepaalde cliënten leidde 

tot psychosomatische klachten en uiteindelijk tot psychosomatosen. Wat bleek uit zijn onderzoek 

was dat als de klachten afdoend behandeld waren, de persoonlijkheid van de cliënt een stuk 

normaler bleek te zijn geworden. Met andere woorden: juist de klachten gaven aanleiding tot veel 

neurotische narigheid. In een onderzoek van Kuyk et al. (2008) over de behandeling van cliënten 

met PNEA bleek dat de groep cliënten die van hun PNEA afkwamen, dus klachtenvrij raakten door 

de behandeling, veel beter functioneerden en resocialiseerden.  

 

Uitwerking van onze COLK principes in het programma van vanmiddag 

 Wat zijn onze behandelmogelijkheden: een polikliniek in het algemeen ziekenhuis (ZBC Rivas), een 

ambulante COLK poot, een deeltijd en een kliniek. 

Verschillende onderdelen uit de behandelmogelijkheden zullen in de workshops worden uitgewerkt:  

 

 Milieu therapie (prikkelarm programma voor cliënten met uitputtingsverschijnselen; 

voorbereidend en observatie programma (VOP), basisgroepsprogramma 

 Verschillende vormen van (groeps) psychotherapie 

 Psychomotore therapie 

 Beeldende therapie 

 Psychosomatische fysiotherapie 

 Specifiek op het klachtenpatroon gerichte modulen 

 De samenwerking tussen psycholoog en psychiater in de behandeling 

 Resocialisatie en nazorg 
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De huidige stand van zaken: onze erfenis 

Door de eerder geschetste ontwikkeling zitten we met een grote groep chronische en sterk 

geïnvalideerde cliënten bij wie het behandelresultaat bescheiden is. Aan deze groep zijn grote 

financiële kosten verbonden. Dat is iets wat geaccepteerd moet worden, net als bij somatische 

chronici. Behandeling biedt niet altijd soelaas, ook voor deze groep niet. Het is belangrijk dat er 

rust komt voor deze mensen. Hoe meer ze opgejaagd worden, hoe slechter het met ze gaat en hoe 

meer kosten dat weer met zich meebrengt.  

De opvattingen over stepped care kunnen ook kritisch onder de loep genomen worden. Mijns inziens 

kan de stepped care gedachte nog wel eens meer gaan kosten dan ze denkt te kunnen besparen. 

Mislukte eerstelijns behandelingen kosten ook veel en de cliënt zal daarna minder gemotiveerd zijn 

voor nog eens een verwijzing. Dus vanaf het begin van de klachten: een goede, maar niet 

uitputtende diagnostiek en de indicatie laten stellen voor een bepaald type behandeling door 

professionals met expertise op dit gebied. Zo kunnen onnodige stappen overgeslagen worden. Dit 

brengt ons naar de toekomst.  

 

Hoe zien we onze toekomst 

 

 Veel snellere herkenning (h.a.), verwijzing  en gerichte en reële indicatiestelling voor 

zwaarte van behandeling. 

 Sneller ingrijpen aan de basis om chroniciteit tegen te gaan: bij voorkeur met paraat 

staande drietallen in eerste en tweede lijn: huisarts/neuroloog/medisch specialist, 

psycholoog/psychiater en psychosomatisch fysiotherapeut. 

 Het gebruiken van het twee sporen model voor het motiveren van de cliënt voor niet 

uitsluitend medische behandeling en het creëren van positieve verwachting. 

 Het geven van goede uitleg en informatie over werkwijze en klachtenpatroon. 

 Aanbieden van multimethodische behandeling: zoveel mogelijk ambulant  en in deeltijd. 

 Naast de problematiek niet vergeten aandacht te besteden aan het behandelen van de 

symptomen. 
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Deel uit de recensie verschenen in Tijdschrift voor groepsdynamica & groepspsychotherapie,  

(8) maart 2013 (1), p. 76-82 

Conversion Disorder in the 21st Century – merging 

mind and brain 

door dr. Mark Edwards 

 

 

Mark Edwards, neuroloog van het UCL Institute of Neurology en het National Hospital for Neurology 

and Neurosurgery te Londen, opende zijn lezing met de stelling dat we ons niet te veel moeten 

bezig houden met de vraag waarom conversiesymptomen zich als zodanig manifesteren, maar meer 

met de vraag hoe deze symptomen door ons zenuwstelsel geproduceerd worden. Duidelijk is 

geworden dat patiënten met conversieklachten hun aandacht veel te sterk op deze klachten gericht 

hebben en houden. Als de aandacht van het symptoom afgeleid wordt, wordt het symptoom minder 

of valt zelfs weg. Daarnaast speelt mee dat persoonlijke overtuigingen van de patiënt de klachten in 

stand doen houden, omdat ze passen bij het idee dat er sprake is van een ernstige neurologische 

aandoening. Tevens is bekend dat diverse symptomen vaak samen voorkomen. 

Edwards liet een aantal zeer indrukwekkende patiënten demonstraties op video zien, ik noem er 

een paar. Een man met uitvalverschijnselen in zijn rechterbeen, zozeer dat het verlamd aandoet, 

wordt gevraagd enige beweging in zijn been te produceren. Er gebeurt niets. Als vervolgens het 

gezonde linkerbeen tegen geboden weerstand opgetild moet worden, blijk het rechterbeen wel in 

beweging te komen (zoek op youtube.com naar Hoover’s sign ter illustratie van dit fenomeen). Van 

verlamming kan dus geen sprake zijn. Een man met een ernstige bewegingstremor in de linkerarm is 

niet in staat de bewegingen in zijn arm te controleren, laat staan te stoppen. Als hem gevraagd 

wordt een specifieke aandachtstaak met de rechterarm uit te voeren, stopt de tremor in zijn 

linkerarm gedurende de taak. Een jonge vrouw met tremor in armen, benen en hoofd, niet in staat 

dit te beïnvloeden, heeft ontdekt dat de heftigheid van haar tremoren afhankelijk is van het ritme 

van de muziek waar ze naar luistert. Bij een neurologische aandoening als bijvoorbeeld de ziekte 

van Parkinson, zou de muziek geen enkel effect hebben op de bewegingsintensiteit.  

Het is indrukwekkend om te zien hoe ver deze fenomenen kunnen gaan, hoe mensen kennelijk niets 

anders kunnen dan hun onderliggende gevoelens op een dergelijke invaliderende manier kenbaar te 

maken. Ga maar eens proberen om vijf minuten onophoudelijk met je hoofd te schudden of je arm 

te bewegen; conversiepatiënten doen dat soms maandenlang. Het is dan niet moeilijk voor te 

stellen dat de uitputting die vaak voorafging aan het ontstaan van de symptomen, alleen maar erger 

wordt hierdoor. Een vrouw met een gefixeerde dystonie van haar rechtervoet (dystonie is een van 

de hyperkinetische bewegingsstoornissen waarbij onwillekeurige, stereotype en relatief langzame 

spiercontracties leiden tot abnormale houdingen en bewegingen van de aangedane lichaamsdelen. 

Bij gefixeerde dystonie staat het lichaamsdeel voortdurend in de abnormale houding) had zoveel 
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last van de pijn in haar voet, dat ze uiteindelijk om amputatie van de voet vroeg – en dit ook kreeg. 

Vervolgens ontwikkelde ze een zelfde gefixeerde dystonie in haar overgebleven voet… 

Ook de reactie op botoxinjecties bij gefixeerde dystonie is verhelderend: patiënten met een 

conversiestoornis rapporteren opvallend vaak onmiddellijke verbetering na de botox toediening, 

terwijl het middel toch echt een paar dagen de tijd nodig heeft om zijn werk te doen.  Het 

placeboeffect op de botox wordt zo ook een diagnosticum. 

Bij veel conversiepatienten is sprake van jumping to conclusions: zeer sterke overtuigingen over hun 

eigen lichaam die gebaseerd zijn op zeer weinig evidentie. Zo kan op zelfrapportage lijsten ingevuld 

worden dat een tremor de hele dag duurt, terwijl een zogenoemde tremorwatch (een polsbandje 

dat de tremor registreert) niet verder komt dan een half uur per dag. 

Edwards pleit voor zorgvuldig neurologisch onderzoek, dat niet moet eindigen met de conclusie dat 

er niets gevonden is en dat er dus niets aan de hand is. De patiënt maakte zich al ernstig zorgen, en 

denkt dan helemaal dat het wel heel ernstig moet zijn, en zal vragen om aanvullend onderzoek. De 

neuroloog zal de patiënt moeten vertellen dat zijn klachten functioneel zijn, dat ze te begrijpen 

zijn vanuit voorafgaande gebeurtenissen zoals trauma, verwaarlozing, een infectie, een ongeluk of 

blessure, in combinatie met uitputting en het over eigen grenzen gaan. Duidelijk moet gezegd 

worden dat de patiënt geen neurologische aandoening heeft, en dat er met zijn bewegingsapparaat 

niets mis is.   

 

Arnout ter Haar, 

Hoofdredacteur Tijdschrift voor groepsdynamica & groepspsychotherapie  
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De rol van aandachtsprocessen, stress en 

stresshormonen bij conversieklachten 

Door prof. dr. Karin Roelofs  

Radboud Universiteit Nijmegen: Behavioural Science Institute & Donders Institute for Brain 

Cognition and Behaviour 

 

 

Achtergrond 

De conversiestoornis is een psychische aandoening die gekenmerkt wordt door symptomen of 

uitvalsverschijnselen van de motorische of sensorische functies. Hoewel deze klachten een 

neurologische of andere somatische aandoening doen vermoeden, kan er geen organische oorzaak 

worden geïdentificeerd. Veel voorkomende symptomen zijn verlammingen, krachtsverlies, loop- of 

coördinatieproblemen, tremoren, afonie (stemverlies) of pseudo-epileptische aanvallen. Hieronder 

wordt ingegaan op zelfgerichte aandacht als een mogelijk mechanisme dat conversieklachten kan 

verklaren of in stand houden. Er wordt een reeks van neuroimaging en gedragsstudies gepresenteerd 

die laten zien dat patiënten met een conversieverlamming verhoogde zelfgerichte aandacht hebben 

bij het uitvoeren van bewegingen. Tevens wordt een aantal recente studies besproken waarin de rol 

van stress en stresshormonen bij aandachtsfuncties is onderzocht.  

 

Van actieve inhibitie naar zelfgerichte aandacht 

De meest onderzochte mechanismen in de afgelopen decennia bij de motorische conversiestoornis 

betreffen de neurale mechanismen. Het beroemdste onderzoek naar neurale mechanismen is een 

PET (positron emission tomography) studie van Marshall en collega’s (1997). In dit onderzoek werd 

een vrouw met een enkelzijdige verlamming van haar linkerbeen onderzocht. Toen zij haar linker 

(verlamde) been probeerde te bewegen, was er sprake van overmatige activiteit in het 

ventromediale deel van de prefrontale cortex (vmPFC), terwijl er verminderde activiteit was in de 

primaire motorische hersengebieden. Een dergelijk activatiepatroon werd niet gevonden bij 

pogingen om haar gezonde (maar vastgebonden) rechterbeen te bewegen. Volgens de auteurs 

duidde deze bevinding op een prefrontale inhibitie van vrijwillige bewegingen. Deze verklaring is 

echter niet zonder kritiek gebleven: bij iemand die last heeft van een verlamming en gevraagd 

wordt te bewegen, kan alleen al deze (onmogelijke) opdracht emotionele, motivationele en 

strategische veranderingen in het brein teweeg brengen (Roelofs, ea, 2006; Vuilleumier ea, 2001).   

Een alternatieve hypothese is dat verhoogde zelfgerichte aandacht een grote rol speelt bij 

motorische conversiestoornis (de Lange ea, 2007; 2010; zie ook Edwards ea, 2012; Brown, 2004). In 

de afgelopen jaren hebben diverse event-related potential (ERP) en functional magnetic resonance 

imaging (fMRI) studies aangetoond aan dat er sprake is van verhoogde actiemonitoring vanuit de 

prefrontale cortex wanneer patiënten met een conversieverlamming echte of imaginaire 

bewegingen met een aangedaan lichaamsdeel moeten maken (Cojan, ea, 2009; de Lange ea, 2007; 
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2010; Roelofs ea, 2006; Vuilleumier ea, 2001). In een reeks recente fMRI studies toonden we 

bijvoorbeeld aan dat  mensen met een conversieverlamming verhoogde activiteit  laten zien in 

hersengebieden die betrokken zijn bij zelfgerichte aandacht (vmPFC) wanneer ze mentale 

bewegingen maken met hun aangedane hand (De Lange ea, 2007; 2008). Ook vonden we dat 

sensorische en motorische gebieden in de hersenen op afwijkende wijze worden aangestuurd door 

de prefrontale cortex tijdens mentale bewegingen van de aangedane handen (de Lange ea, 2010). 

Tevens vonden we dat bewegingklachten verbeterden wanneer aandacht van bewegingen werd 

afgeleid (Stins ea, 2013).  

Kortom, er zijn aanwijzingen dat verhoogde zelfgerichte aandacht een belangrijke rol kan 

spelen bij het instandhouden en mogelijk zelfs veroorzaken van conversieklachten. 

Vervolgonderzoek is nodig om na te gaan hoe verhoogde zelfgerichte aandacht op sensorische en 

motorische processen precies kan leiden tot een verstoord bewegingspatroon. Een mogelijke uitleg 

zit in de parallel met verstoorde aansturing van bewegingen bij sportprestaties onder stress. 

Wanneer een voetballer tijdens een EK en penalty neemt kan verhoogde actiemonitoring leiden tot 

een verstoorde aansturing van een -overigens goed getrainde- beweging. Of dergelijke processen 

tevens een rol spelen bij conversieklachten dient nader te worden onderzocht. Vervolgonderzoek is 

tevens nodig om na te gaan welke factoren bijdragen aan een verhoogde zelfgerichte aandacht bij 

conversiepatiënten en hoe deze aandachtverstoringen direct kunnen worden aangepakt in de 

behandeling.  

 

Stress, emotie en aandachtsprocessen 

Verhoogde zelfgerichte aandacht kan door tal van factoren worden veroorzaakt. Zo kan de gedachte 

dat er iets mis is met een been al leiden tot een veranderde perceptie van het been en verhoogde 

aandacht op sensorische informatie uit het been (zie ook Edwards ea, 2012). Daarnaast zijn er 

aanwijzingen dat stress en stressgeïnduceerde cortisol aandachtsprocessen kunnen beïnvloeden bij 

conversiepatiënten. Onderzoek bij de motorische conversiestoornis toonde al een relatie aan tussen 

de verwerking van emotionele stimuli in de amygdala en verstoorde activiteit in motorische 

gebieden (Kanaan ea, 2007; Voon ea, 2010). In een reeks van studies onderzochten wij de invloed 

van stress en stressgeïnduceerde cortisol op aandachtsfuncties in patiënten met conversieklachten. 

We vonden dat conversiepatiënten meer traumatische ervaringen rapporteren in de jeugd dan 

patiënten met affectieve stoornissen (Roelofs ea, 2002; 2005); dat traumatische ervaringen in de 

jeugd samenhingen met verhoogde cortisolspiegels in conversiepatiënten, type psycho-epileptische 

aanvallen (Bakvis e.a. 2010a) en dat stress en stressgeïnduceerde cortisolstijgingen bij deze 

patiënten samenhingen met verstoringen in cognitieve functies, zoals aandacht en werkgeheugen 

(Bakvis ea, 2009ab; 2010b). Deze studies laten zien dat het zinvol is om onderzoek te doen naar 

cognitieve, neurobiologische (stress) en omgevings-factoren om meer grip te krijgen op de rol van 

verstoorde zelfgerichte aandacht bij conversieklachten (Roelofs & Spinhoven, 2007; Roelofs ea, 

2011). 
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Implicaties voor behandeling 

Mechanistisch onderzoek naar de rol van zelfgerichte aandacht en actiemonitoring bij het in stand 

houden van de bewegingsklachten bij conversiepatiënten heeft mogelijk implicaties voor de 

behandeling (Roelofs ea, 2001; De Lange ea, 2010). Nu komen conversiepatiënten vaak in 

revalidatieklinieken terecht waar bewegingen op directe wijze getraind worden. Echter, volgens de 

theorie van de verhoogde zelfgerichte aandacht geldt dat hoe harder patiënten proberen te 

bewegen, hoe meer de bewegingsaansturing verstoord raakt. Momenteel worden dan ook 

interventies onderzocht waarbij bewegingen juist op impliciete wijze worden uitgelokt en waarbij 

de bewuste, expliciete aansturing van bewegingen word omzeild. Daarnaast zou het goed zijn 

behandelvormen te onderzoeken die recht doen aan het samenspel van psychologische en 

biologische factoren die bij deze stoornis een belangrijke rol spelen. Zo blijken psychologische 

trauma en verhoogde stress-gevoeligheid bij een deel van de patiënten samen te hangen met 

verstoorde aandachtsprocessen, die op hun beurt de klachten in stand kunnen houden.  
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Verschillen en overeenkomsten tussen patiënten 

gediagnosticeerd met een somatoforme stoornis 

met en zonder comorbide borderline 

persoonlijkheidsstoornis 

Door  dr. Annemiek van Dijke (Email: a.van.dijke@xs4all.nl) 

 

Differences and similarities between patients reporting somatoform disorders with and without 

comorbid borderline personality disorders: Differentiating dysfunctional self-regulation  

Background 

Our difficult-to-treat-patients report with a wide range of symptoms and more complex 

symptomatology. Also, they tend to report a long history of help-seeking and often involving failed 

help-seeking experience and short, quickly changing therapy forms and have trouble maintaining a 

(therapeutic) relationship. Their cognitive skills are best described as dysfunctional cognitive-

emotional information processing based upon dysfunctional mental representations of self and 

others, impulsive behavior and thoughts, dissociative tendencies and transient psychosomatic and 

somatic complaints. And despite a vast amount of research on the benefits of successfully regulating 

emotions for our mental and somatic well-being (e.g. Nyklíček, Temoshok, & Vingerhoets, 2004), 

dysfunctional emotion regulation for psychiatric patients remains unclear. However, it has been 

established that dysfunctional emotion regulation is involved in the etiology of psychopathology 

(e.g., Bradley, 2000). Dysfunctional regulation is often described in patients with complex 

psychopathology and mental disorders, such as a combination of DSM- IV-TR axis I, and axis II, and 

axis III disorders; and it is also considered to be a maintenance factor or predictor of attrition and 

poor therapy outcome (Ford & Kidd, 1998). Two mental disorders that have been theoretically, 

empirically, and historically associated with dysfunctional emotion regulation are borderline 

personality disorder (BPD; Silbersweig, et al., 2007; APA, 2004) and somatoform disorders (SoD; 

Roelofs, Keijsers, Hoogduin, Naring, & Moene, 2002). Some even considered BPD (e.g., Linehan, 

1993; Linehan, et al., 2006) and SoD (Waller & Scheidt, 2006) primarily to be disorders of emotion 

regulation. Also, symptoms that reflect dysfunctional emotion regulation and fundamentally altered 

beliefs/schema symptoms about self, relationships, and the world, which go beyond the symptoms 

in previous conceptualizations of post-traumatic stress disorder (PTSD), have been proposed for 

inclusion in the complex PTSD (Şar, 2011) diagnosis (see www.dsm5.org; ICD-11 see www.ISTSS.org;. 

Van der Kolk, Roth, Pelcovitz, Sunday, & Spinazzola, 2005). However,  the nature and distribution 

of dysfunctional affect regulation, and its relations with associated phenomena and retrospectively 

reported potentially traumatizing events seems to be qualitatively different. Whereas some patients 

react to adversities with inhibited experiencing and social withdrawal, others react hyper-

emotionally and tend to cling to a significant other to alleviate stress and regulate to base-line. 

http://www.dsm5.org/
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Attachment theory has become a prominent conceptual framework for understanding the process of 

development of affect regulation and dysregulation (Allen & Fonagy, 2006; Mikulincer & Shaver, 

2004).  

Bowlby (e.g., 1988) highlighted the anxiety-buffering and physical protection functions of 

close relationships and conceptualized proximity-seeking as an affectively regulated alternative to 

the instinctive and typically dysregulated fight-flight responses. He also emphasized the importance 

of interpersonal (traumatic) experiences as sources of individual differences in affect 

(dys)regulation across the lifespan. In line with this, Van Dijke (2008) described dysfunctional 

regulation as operating in vicious cycles that approach the long-term sequelae of trauma-by-

primary-caretaker from a developmental perspective. Dysfunctional regulation may presents in 

patients in three qualitatively different forms: Inhibitory-, Excitatory-, and combined Inhibitory & 

Excitatory (IE)-regulation. Symptoms include disturbances in self-regulation across several domains 

of functioning including but not limited to affective, cognitive, somatic functioning. Activation of 

dysfunctional regulation seems to follow trauma-by-primary-caretaker associated negatively biased 

cognitive-emotional information processing. However, when potentially neutral situations are 

processed and evaluated as threatening or potentially harmful, dysfunctional regulation is activated 

false positively. Inhibitory regulation when activated based upon biased (negative-avoidant) 

cognitive-emotional information processing encompasses, among others, over-regulation of affect, 

negative psychoform and somatoform dissociation, fear of closeness in adult relationships, inhibited 

mentalization, narrowed executive functioning, immobilizing action tendencies, and dominance of 

the sympathetic system. Consequently, this results in interpersonal misunderstanding and 

disappointments, which in turn condition and uphold the insecure attachment representation/ 

working models turning into inhibitory regulation vicious circle. Excitatory regulation when 

activated based upon biased (negative-anxious) cognitive-emotional information processing 

encompasses e.g., under regulation of affect, positive psychoform and somatoform dissociation, 

fear of abandonment in adult relationships, pseudo mentalization, overly executive functioning, 

mobilizing action tendencies, and dominance of the dorsal vagal system.  Consequently, this results 

in interpersonal misunderstanding and disappointments, which in turn conditions and upholds the 

insecure attachment representation/ working models turning into an excitatory regulation vicious 

circle. Combined Inhibitory & Excitatory (IE)-regulation encompasses both inhibitory and excitatory 

domains and symptoms that can present alternating or in combinations in patients. It should be 

noted that dysfunctionally regulated persons, when confronted with internal or external adverse 

events, risk to never meet the sense of personal efficacy, resilience, and optimism. Figure 2 

summarizes the hypothesized relationships for dysfunctional regulation operating in vicious cycles 

that were discussed above. 

The quality of dysfunctional self and emotion regulation seems differentially conceptualized 

for mental disorders. Whereas BPD has been primarily associated with hyper-arousal and being 

overwhelmed with emotions, SoD has been primarily associated with numbing and difficulties 

differentiating, analyzing, and verbalizing emotions.  



26 
 

Under- and over-regulation of affect are related but largely different phenomena (Van 

Dijke, Ford, Van der Hart, Van Son, Van der Heijden, & Bühring, 2010). Moreover, three different 

forms of dysfunctional self and affect regulation can be empirically identified: dysfunctional 

Inhibitory, Excitatory, and combined Inhibitory & Excitatory (IE) regulation. However, the support 

for excitatory and combined IE-regulation is stronger than the support for inhibitory regulation. 

However, there is a wide range of intensity of both positive and negative somatoform and 

psychoform dissociative phenomena (self-dysregulation) and of under- and over-regulation of affect, 

which were differentially distributed across trauma-associated mental disorders (Van Dijke, Van der 

Hart, Ford, Van Son, Van der Heijden, & Buhring, 2010). While under-regulation is moderate to 

strongly related to positive and negative psychoform and somatoform dissociation, over-regulation 

is weakly related to positive and negative psychoform and somatoform dissociation. However, over-

regulation of affect and negative psychoform dissociation, commonly occurring in somatoform 

disorder (SoD), can be understood as inhibitory regulation. And under-regulation of affect and 

positive psychoform dissociation, commonly occurring in borderline personality disorder (BPD), can 

be understood as excitatory regulation. Combined dysfunctional IE regulation, commonly occurs in 

comorbid BPD+SoD. Thus, assessment of positive and  negative somatoform and psychoform 

dissociative symptoms and over-regulation and under-regulation of affect may have utility in 

characterizing clinical and phenomenological features of BPD, SoD, and PC. Although no disorder-

specific form of dysfunctional emotion regulation or dissociation was found, patients diagnosed with 

BPD and BPD+SoD reported more severely dysfunctional self and affect regulation when compared to 

SoD and PC patients. When SoD patients reported dysfunctional self and affect regulation, inhibitory 

regulation was prominently reported, but mostly at subclinical levels. Thus, while clinically 

significant under-regulation and combined dysfunctional IE-regulation were associated, 

respectively, with BPD and BPD+SoD dysfunctional emotion regulation(specifically over-regulation) 

may be less prominent as a clinical characteristic of SoD than prior studies have suggested (Van 

Dijke, Ford, et al., 2010; Van Dijke, Van der Hart, et al., 2010).  

Childhood trauma-by-primary-caretaker is highly prevalent among psychiatric patients, 

particularly those diagnosed with BPD, and that childhood trauma-by-primary-caretaker is 

differentially associated with under- and over-regulation of affect depending on the type and 

developmental epoch of the traumatization (Van Dijke, Ford, Van der Hart, Van Son, Van der 

Heijden, & Buhring, 2011). Trauma involving violations of bodily integrity was associated with more 

severe over-regulation of affect independently of in which developmental epoch this caregiver-

caused trauma occurred but most commonly occurring in SoD. Emotional abuse or neglect by 

caregivers was associated with more severe under-regulation of affect when this caregiver-caused 

trauma occurred in early childhood (ages 0-6 years old; lack of appreciation of the Self) and most 

commonly occurs in BPD. Thus, childhood traumatic experiences with primary caregivers may play a 

role in both over- and under-regulation of affect in psychiatrically-impaired adults. Moreover, 

complex PTSD can be distinguished from SoD and/or BPD (Van Dijke, Ford, Van der Hart, Van Son, 

Van der Heijden, & Buhring, 2012).  
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Almost a quarter of all participating patients met criteria for complex PTSD (Van Dijke & 

Van der Hart, 2002). Symptoms of complex PTSD were significantly and differentially distributed 

across diagnostic groups. Patients diagnosed with comorbid SoD+BPD most frequently met criteria 

for complex PTSD, while also reporting the most extensive trauma histories. SoD+BPD and BPD 

patients reported similar complex PTSD symptoms, except for subscale ‘alterations in one’s system 

of meaning,’ where BPD patients report the highest mean score, and subscale ‘total somatic 

complaints,’ where SoD+BPD patients report the highest  mean score. Thus, although a prior report 

with a smaller clinical sample of women diagnosed with BPD reported that complex PTSD was 

present in all cases (McLean & Gallop, 2003), by including patients of both genders and other 

diagnoses as well as BPD, the present study demonstrated that complex PTSD is not exclusively or 

always found with (and therefore not synonymous with) BPD. For a subsample of patients meeting 

diagnostic criteria for comorbid PTSD, interestingly, over-regulation of affect was significantly 

related to PTSD-symptom severity, but no significant associations for under-regulation of affect, 

developmental epochs or trauma-by-primary-caretaker with PTSD-symptoms severity were found. 

Thus, based upon different patterns of affect dysregulation, it appears that complex PTSD may be 

differentiated from PTSD, as well as from SoD and BPD. 

Conclusion 

Taken all together, further clinical and research studies are needed in order to further the 

development of empirically-based clinical assessment and treatment protocols for trauma-related 

self and dysfunctional emotion regulation in adults with a range of Axis I and II psychiatric disorders. 

Disorder-specific assessment and treatment methods and guidelines for SoD and severe affective, 

anxiety, and psychotic disorders, and for BPD thus may be enhanced by the addition of approaches 

focused on the types of dysfunctional affect- and self- regulation that were identified and examined 

in the present studies. Although all patients reported some symptoms of dysfunctional regulation, 

clinical levels of under- and over-regulation of affect, psychoform and somatoform dissociation 

were not present in all BPD or SoD patients. It is of clinical relevance to differentiate the cognitive-

emotional functioning profiles of patients with severe mental disorders in order to focus assessment 

and treatment on their specific emotional functioning difficulties. Psychotherapy with BPD or 

SoD+BPD patients should provide assistance in differentiating and regulating emotions, the current 

results suggest that different therapeutic strategies in relation to emotion may be necessary with 

BPD, SoD, and other severe mental disorders. Verbally-mediated affect identification and 

modulation may be particularly important with BPD, whereas experiential and somatic awareness 

may be essential for patients with SoD in order to increase their emotional activation within 

tolerable limits. For BPD patients with comorbid SoD, treatment of difficulty emotion identification 

and modulation, with reduced ability to imagine/ fantasize when being overwhelmed with emotions 

may be essential for improving emotional functioning and personal growth. Fewer than one in three 

patients reports experiencing IE-regulation, suggesting that this form of dysfunctional regulation 

does occur but is not typical in patients with BPD and/ or SoD.  



28 
 

However, in order to self-report symptoms of dysfunctional regulation such as inhibitory 

regulation, patients must be aware of their psychological burden and be somewhat “psychologically 

minded.” When dysfunctional regulation is apparently not present, patients (e.g. SoD patients) may 

be mainly bodily focused or present with a cognitive style described as “operative thinking.” Thus, 

clinicians and researchers should be alert for signs of the patient’s unawareness of inhibitory 

regulation. Multi-informants reports, non-verbal assessment, or projective assessment techniques 

may be useful aids to assess inhibitory regulation. Comorbid SoD in BPD patients or comorbid BPD in 

SoD patients seem to represent more complex symptom presentations than just comorbidity of two 

mental disorders. In addition to meeting diagnostic criteria for both mental disorders, these 

patients also reported more and differential dysfunctional regulation symptoms, more extensive 

trauma histories, and more often met criteria for complex PTSD. Treatment guidelines are needed 

for the large sub-group of such individuals with severe comorbidity who have experienced trauma-

by-primary-caretaker and present with complex traumatic stress symptoms in addition to the 

symptoms of SoD and BPD (Courtois & Ford, 2009). Also, for PTSD and complex PTSD patients 

reporting difficulties with addressing and analyzing emotions or “mentalizing emotions” and 

negative dissociative symptoms (Fonagy, Gergely, Jurist, & Target, 2002), inhibitory regulation 

seem to have been overlooked and may be of particular importance in the assessment and 

treatment of chronic childhood trauma-related pathology such as comorbid SoD+BPD or Complex 

PTSD (Ford, 2005; Lanius, Vermetten, Loewenstein, Brand, Schmalhl, Bremner, & Spiegel, 2010: 

Lanius, Frewen, Vermetten, Yehuda, 2011).  
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Figure 1.  
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Figure 2: Dysfunctional Regulation Operating in Vicious Cycles  

NB: A=affect; S=soma; C=cognition; I=interaction; R=reflective function; ED=exec dysfunction; 

B=behavior; PF= psycho-physiological;  
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WORKSHOPS 

Hypnose in de behandeling van de 

conversiestoornis. 

door dr. Franny Moene (klinisch psycholoog en psychotherapeut) en Agatha Sturkenboom (SPV) 

 

 

Samenvatting 

In de workshop wordt beargumenteerd waarom de toepassing van hypnose als deelbehandeling 

geïndiceerd kan zijn. Verder wordt ingegaan op de relatie tussen hypnotiseerbaarheid, conversie en 

trauma. Vervolgens worden verschillende vormen van hypnose toegelicht en wordt een overzicht 

gegeven van technieken die gebruikt kunnen worden in de hypnotherapeutische behandeling. 

 

Inleiding 

In COLK wordt een multimethodische werkwijze gehanteerd. Dat betekent dat de verschillende 

disciplines, naast een gedeelde overall visie op de problematiek van de somatoforme stoornissen, 

een aantal methodieken, therapie modellen en technieken kunnen toepassen om de beste ingang te 

vinden voor het werken met de cliënt en diens problematiek. Een van deze technieken is hypnose. 

De toepassing van hypnose op COLK heeft al een lange traditie. Aanvankelijk werd hypnose 

toegepast op grond van ervaringen uit de klinische literatuur, later werd onderzoek gedaan (Moene 

et al., 2001) waaruit bleek dat de toepassing van hypnose effectiever was dan een wachtlijst 

conditie. Echter, toevoeging van hypnose aan een multimethodisch programma, dat op zich zeer 

effectief bleek, zorgde niet voor een significant verschil in behandelresultaat (Moene et al., 1999). 

Op grond van deze resultaten werd verder gezocht naar indicatiegebieden van hypnose bij conversie 

cliënten en subgroepen van cliënten. 

 

Hypnose 

Wat is hypnose eigenlijk?. Er zijn verschillende definities in omloop om de brede range van 

verschijnselen en cliënttoestanden te beschrijven. Zo geeft Telligen (1978/79, p. 220) de volgende 

definiëring: Hypnose is de capaciteit van iemand om zich gesuggereerde ervaringen en toestanden 

zó actief en beeldend voor te stellen dat ze worden ervaren als werkelijk aanwezig. Orne (1980) 

varieert hierop met een wat bredere definiëring door te stellen dat het een toestand is waarin 

mensen in staat zijn op suggesties te reageren met veranderingen in waarneming en geheugen. Van 

Dijk (1986) noemt het een speciale vorm van suggestieve therapie, waarin motivatie en absorptie 

een belangrijke rol spelen. In meer recente definities wordt een verschil gemaakt tussen hypnose 

als een procedure en hypnose als een product (Barnier & Nash, 2008). Beide zijn nodig om tot een 

sluitende definitie van hypnose te komen.   
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Hypnose als procedure gaat uit van twee noodzakelijke componenten: een introductie waarin de 

cliënt verteld wordt dat er suggesties gegeven worden voor het beleven van imaginaire 

voorstellingen en ervaringen en/ of belevingen. Als tweede component volgt dan de eerste suggestie 

die dient als een inductieprocedure zoals het sluiten van de ogen, gevolgd door de tweede suggestie 

van een arm/hand beweging. Of als een eerste suggestie een arm/hand beweging, gevolgd door een 

perceptuele verandering, zoals een gevoel van lichtheid of zwaarte.  

Het is niet vanzelfsprekend dat het uitvoeren van een hypnotische procedure alleen automatisch 

voldoet  aan hypnose als product. Wil dat zo zijn dan is er aan twee elementen is voldaan, namelijk 

de juiste attitude (motivatie, verwachtingen en bereidheid van de cliënt) en diens geschiktheid 

(zijn hypnotiseerbaarheid). Al is de hypnotische procedure goed verlopen, dan nog is het onzeker of  

het doel van cliënt en therapeut door de hypnotische procedure is bereikt. We moeten zeker weten 

dat de hypnose tot de effecten in gedrag en/of beleving heeft geleid. Het nagaan van de 

hypnotiseerbaarheid van de cliënt is hiervoor een vereiste. Hoe hoger de hypnotiseerbaarheid, hoe 

groter de zekerheid dat de veranderingen zijn bereikt door het toepassen van hypnose (Woody & 

Barnier, 2008). 

 

Hypnose en conversie 

Behalve dat de CS (als symptoom van de hysterie) en hypnose al een lange gezamenlijke 

geschiedenis hebben, is er de laatste  twee eeuwen veel geschreven over de klinische praktijk en 

begon men er onderzoek naar te doen. In de loop van de tijd zijn er een aantal overwegingen 

uitgekristalliseerd waarom  hypnose bij de behandeling van de conversie gebruikt kan worden: 

 Er bestaat een relatie tussen hypnotiseerbaarheid, CS en trauma, en ernst en hoeveelheid 

conversiesymptomen (Moene et al, 2001; Roelofs et al. 2002a, 2002b, 2002c, 2002d; 2005 ).  

 Veel symptomen hebben een hypnotische tegenhanger (ook wel artificiële hysterie 

genoemd) zoals hypnotisch geïnduceerde parese.  

 In hypnose en de CS treden vergelijkbare fenomenen op zoals een gevoel van 

onwillekeurigheid; een gebrek aan bezorgdheid; het  impliciet wel kunnen(bewegen) of er 

kennis van hebben, maar expliciet of bewust niet. 

 Zowel in hypnose als in de CS beïnvloeden motivatie en sociale factoren de 

symptoompresentatie (Spanos, 1991). 

Net als Janet zien hedendaagse onderzoekers zoals Kihlstrom (1992) en Oakley (1999a,b)  

overeenkomsten tussen conversiesymptomen en de dissociatieve aspecten van hypnose. In een PET 

studie van Halligan (2000) bleken dezelfde hersenstructuren te zijn betrokken  bij een hypnotisch 

gesuggereerde paralyse als bij een conversieve paralyse. 
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Bovendien bleek uit onderzoek van Roelofs et al.( 2001) dat cliënten met een hypnotisch 

geïnduceerde paralyse tijdens een mentale handrotatie taak dezelfde functieveranderingen 

vertoonden als clienten met een CS. 

Ook wordt  de parallel tussen conversiesymptomen en hypnotische fenomenen ondersteund door het 

feit dat veel conversie symptomen een hypnotische tegenhanger hebben en de CS vaak gepaard gaat 

met  hogere hypnotiseerbaarheid (Janet, 1907; Ludwig, 1972; Bendefeldt et al., 1976; Bliss, 1984; 

Roelofs et al., 2002b; Moene, 2001). 

Deze  hypnotiseerbaarheid  van cliënten met een CS  is hoger dan die van veel andere psychiatrische 

beelden. De subgroep van cliënten met een trauma achtergrond scoort nog hoger. Seksueel, fysiek 

en emotioneel misbruik in de kinderleeftijd zijn inderdaad gerelateerd aan het voorkomen van de 

CS en aan somatisatie. Verder is het niet ongebruikelijk dat conversie symptomen zich ontwikkelen 

na blootstelling aan acute stressoren  (Binzer et al., 1997; Roelofs et al., 2005).  

Er bestaat ook een relatie tussen hoeveelheid en ernst van de conversiesymptomen en het 

voorkomen van trauma. Een van de belangrijkste hypothesen over het ontstaan van de CS is dan ook 

dat er sprake is van dissociatieve processen. De aanname is dat onder invloed van (ernstige) 

psychologische stress dissociatie kan optreden tussen een hoger niveau van informatieverwerking  

(expliciet)  en een lager niveau (impliciet), waarbij de expliciete informatieverwerking faalt (Janet, 

1907; Hilgard, 1977; Bliss, 1984, Nehmia, , 1991; Kihlstrom, 1992; Oakley, 199a,b). Dit verklaart de 

inconsistenties in gedragspatroon van cliënten  met een CS. Zo kunnen zij stoelen in een gang beter 

omzeilen als simulanten, omdat zij de stoelen impliciet wel waarnemen, maar expliciet niet 

(Kihlstrom, 1992). Verschillende neurofysiologische en neuropsychologische  studies ondersteunen 

de opvatting dat hogere motorische en sensorische controle functies in de CS zijn verstoord, terwijl 

lagere controle functies intact zijn. In 1997 liet Marshall et al. (1997) in een PET studie zien dat als 

een cliënt met een unilaterale conversieve paralyse van het linkerbeen dit been probeerde te 

bewegen, de beweging werd geïnhibeerd door prefrontale hersenstructuren. Diezelfde structuren 

waren ook betrokken bij zintuiglijke conversie symptomen (Tihihonen et al., 1995) en in recente 

studies van Roelofs et al.(2001; 2000c,2003,2006) en De Lange et al. (2007) naar de motorische 

conversie. Deze studies laten zien dat de conversieve paralyse geassocieerd is met stoornissen in 

hogere niveaus van motorische  controle. Samenvattend is er voldoende bewijs gevonden dat de CS 

logisch samenhangt met gedissocieerde hogere en lagere niveaus van informatieverwerking.  

 

De praktijk van de hypnose 

Grof weg kunnen we een tweedeling maken in de toepassing van hypnotische procedures: formele 

en informele hypnose.  

Informele hypnose 

In informele hypnose wordt gebruik gemaakt van aanwezige hypnotische taalelementen en 

hypnotisch taalgebruik in de communicatie met de.  
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Vooral bij cliënten met een hogere hypnotiseerbaarheid kan datgene wat zowel verbaal als non-

verbaal in de communicatie plaatsvindt  een suggestieve werking hebben. Het belang hiervan wordt 

in de gebruikelijke gesprekstherapie sterk onderschat. Wanneer de therapeut erop gespitst is zal hij 

vele aanwijzingen kunnen vinden voor het bestaan van te gebruiken hypnotische elementen uit de 

taal die de cliënt spreekt en hóe hij hem spreekt. In het verleden speelde orale overlevering een 

grote rol. In de manier waarop verhalen werden overgebracht zaten veel van dergelijke elementen 

(gebruik maken van ‘’de taal die iemand spreekt’’; invloed uitoefenen op het beleven van emoties 

in het verhaal; de vaardigheden van de spreker om het verhaal ‘’binnen te laten komen’’). De 

middelen die de therapeut in de spreekkamer heeft zijn het observeren van het (non)-verbale 

gedrag van de cliënt, het nagaan welke zintuigmodaliteiten de cliënt prefereert (bijvoorbeeld: is hij 

vooral visueel ingesteld, kinesthetisch of auditief). Deze middelen kan de therapeut gebruiken om 

zich in te voegen bij de cliënt, het gedrag van de cliënt als het ware te spiegelen door dezelfde 

non-verbale reacties en taal voorkeuren te gebruiken in wat hij tegen de cliënt zegt. Ook kan de 

therapeut gebruik maken van het vertellen van verhalen of metaforen waarin de problematiek van 

de cliënt vorm gegeven wordt met een eventuele aanpak of oplossing vervlochten in het verhaal. 

Deze technieken werken in op het meer impliciete, onbewuste deel van onze kennis en zullen 

daarom vaak tot minder weerstand leiden dan formele methodieken bij een aantal cliënten kunnen 

doen. Door de taal van het lichaam als metafoor te gebruiken, vergroot je ook de beleefde 

werkelijkheid van de  cliënt waardoor bepaalde kernovertuigingen of denkkaders verbreed kunnen 

gaan worden. Dit kan op termijn ook doorwerken in gedrag. 

Informele hypnose kan ook een rol spelen in de exploratie van de dynamiek van de cliënt en in 

aanvullende diagnostiek: hoe reageert iemand, welke beleving ervaart hij. Ook  kan informele 

hypnose van waarde zijn voor het leren ontspannen, focussen, en voor ik-versterking.  

Een voorbeeld  

Een 25  jarige vrouw, bekend met bekken instabiliteit en die niet stil kan zitten tijdens het eerste 

intake gesprek op COLK . De therapeut zegt bijvoorbeeld ‘’wat heb je nodig om meer zitvlees te 

ontwikkelen?’’. In de loop van het gesprek merkt de therapeut dat er meer bewegingsonrust is, ook 

als ze opstaat en loopt. De therapeut geeft als mogelijkheid aan ‘’kan het zijn dat je ervoor weg 

loopt?’’. Daarna blijft de cliënt even stil staan.  

 

Formele hypnose 

Bij het gebruik van formele hypnose zijn er een aantal opeenvolgende onderdelen  die gevolgd 

moeten worden. Hieronder worden ze beschreven en toegelicht. 

● Rationale voor de behandeling met hypnose 

● Formele trance inductie 

● Symptoomgerichte directe- of indirecte suggesties en/of 

● Exploratieve / ontdekkende technieken 

● Cognitieve / emotionele herstructurering 
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● Post-hypnotische suggesties 

● Training in auto-hypnose  

● Formele deductie 

 

In het geven van een rationale  legt de therapeut uit wat hypnose is, beantwoordt vragen en 

misverstanden en/of  vooroordelen die de cliënt erover kan hebben en beschrijft het hoe en 

waarom van de toepassing ervan in de behandeling. Het is dan aan de cliënt het gebruik ervan in 

zijn behandeling goed te keuren. 

Daarna wordt begonnen met een formele trance inductie. Er zijn vele manieren om trance te 

induceren. Een tweetal zijn oogfixatie en armlevitatie. Bij oogfixatie kijkt de cliënt naar een punt 

voor zich. De therapeut geeft de suggestie dat de ogen zich uiteindelijk zullen sluiten en de cliënt 

zich niet meer richt op zijn omgeving maar op het innerlijk proces dat gaat plaatsvinden. Bij 

armlevitatie geeft de therapeut suggesties over het lichter worden van de arm. Het is aangewezen 

de inductietechniek waar mogelijk al te koppelen aan de CS van de cliënt. Zo kan de therapeut bij 

een armlevitatie van de gezonde arm de cliënt de suggestie geven dat deze nieuwe manier van 

controle ‘’van binnen uit’’ later toegepast kan worden op de conversief  aangedane arm. 

Na de trance inductie wordt verder gegaan met het trancewerk. Dat kan verschillende doelen 

hebben, afhankelijk van de symptomatologie of van de verdere problematiek van de cliënt. We 

zullen ons hier vooral focussen op het eerste. Er zijn twee mogelijkheden: de therapeut werkt met 

symptoomgerichte directe- of indirecte suggesties of met exploratieve / ontdekkende technieken. 

Een voorbeeld van een symptoomgerichte techniek is dat na de armlevitatie (zie boven) de cliënt 

gevraagd wordt naar de lichaamssensaties die hij heeft, zoals een licht of prikkelend gevoel. Dan 

wordt gevraagd of hij deze sensaties wil ‘’opslaan’’om daar straks de andere arm mee te helpen. 

Dat wil zeggen dat de cliënt geleidelijk aan deze sensaties ook kan leren waarnemen in de 

conversieve arm zodat na enige tijd, met veel training, de kracht en het gevoel in de aangedane 

arm weer kunnen terugkomen. Daarna wordt met de aangedane arm gewerkt. De arm ligt op het 

been. De therapeut vraagt eerst om zich goed te focussen op de lichamelijke sensaties in de arm. 

Dan vraagt hij of de gezonde arm de aangedane wil helpen en het gevoel van zonet wil laten 

doorstromen naar de aangedane arm. De cliënt gaat met deze techniek oefenen met behulp van 

eerder aangeleerde zelfhypnose waarbij hij luistert naar de verbatim opgenomen oefening van de 

zitting (training in auto-hypnose).  

In het geval dat het belangrijk is om de functie van het symptoom na te gaan of , bij een pseudo-

epileptische aanval, terug te gaan in de tijd om te exploreren wat vooraf ging aan een aanval zodat 

er meer zicht komt op uitlokkende factoren ervan, kan gebruik worden gemaakt van exploratieve 

technieken zoals revivificatie. Dit vergt over het algemeen een wat diepere trance. Revivificatie 

wordt vergemakkelijkt doordat de cliënt instaat is om vanuit een opgewekte dissociatieve toestand 

een ervaring te ondergaan, maar er tegelijkertijd met de therapeut over te kunnen praten. 
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Tijdens het trancewerk vindt cognitieve en/of  emotionele herstructurering plaats. De cliënt kan 

zijn symptomen leren begrijpen of  emotioneel inzicht krijgen in de aard of oorsprong van zijn 

symptomatologie of problematiek. 

Een belangrijk onderdeel van de procedure is het geven van posthypnotische suggesties tijdens het 

trancewerk.  Voorbeelden hiervan zijn:’ naarmate je beter leert hoe je lichaamssensaties naar je 

linker (aangedane) arm kan laten doorstromen, hoe sneller dit kan gebeuren en hoe  krachtiger de 

controle over je armspieren weer zal worden’, of:  ’nu je weet wat je aanval triggerde zul je daar 

meer op gespitst zijn en je tijdig kunnen ontspannen of  je kunnen terugtrekken; hierdoor leer je je 

aanvallen beter onder te controle krijgen’. 

Na het trancewerk helpt de therapeut de cliënt weer uit de trance te komen (deductie). Bij formele 

hypnose zal dit vaak een gestructureerde deductie zijn, zoals terugtellen, de aandacht weer op de 

ogen richten en die langzaam open laten gaan. 

 

Enkele symptoomgerichte technieken bij de motorische conversie 

Relaxatie en imaginatie 

 

Een voorbeeld: Imaginatie van normaal functioneren in verleden 

Een meisje met een parese van de hand en een gevoelsstoornis verbeeldt zich dat zij op een voor 

haar bijzonder fijne plek is, op een kiezelstrand, tijdens de vakantie. De therapeut laat haar zich 

voorstellen dat ze met haar hand de kiezels vastpakt en ze door haar hand laat gaan. De therapeut 

geeft suggesties over wat ze voelt in de hand, hoe warm of koel hij is, hoe zwaar of licht de kiezels 

voelen, hoe de vorm van de kiezels aanvoelt. Wanneer deze ervaring zo intens mogelijk is geeft de 

therapeut de suggestie dat deze sensaties die ze zo goed kent, als vanzelf haar hand gaan helpen 

om dit weer net zo te gaan laten voelen. Ze moet deze oefening tweemaal per dag doen in 

zelfhypnose.  

 

De ene hand helpt de andere: verlammingen en contracturen 

In bovenstaande tekst is al een voorbeeld gegeven van de ene arm die de andere helpt bij een 

verlamming.  

Bij contracturen, bijvoorbeeld van een hand, kan eerst geoefend worden met het los kunnen maken 

van de vingers in de tot een vuist gebalde, gezonde hand door suggesties te geven van ontspanning 

en beweging van de vingers. Daarna kan dat met de aangedane hand worden geoefend, waarbij de 

cliënt dit eerst in trance leert te doen en na posthypnotische suggesties ook leert toe te passen in 

de normale waaktoestand met behulp van shaping. 

 Katalepsie  

Katalepsie, het opwekken van stijfheid of onbeweeglijkheid van ledematen of van het gehele 

lichaam is vooral geschikt voor clienten die last hebben van schudden of schokken  of andere 

ongecontroleerde bewegingen. Wanneer er ongecontroleerde bewegingen zijn bij een arm neemt de 

therapeut pols en elleboog lichtjes vast, ook eerst weer bij de gezonde arm.  
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De therapeut beweegt de arm met heel kleine bewegingen omhoog en omlaag tot er een verstijving 

optreedt. Hulpmiddelen kunnen voor de cliënt zijn: zich voorstellen dat de arm een buis is of van 

hout is. Zodra de cliënt de onbeweeglijkheid heeft kunnen ervaren en de arm horizontaal blijft 

hangen,wordt dezelfde procedure herhaalt met de aangedane arm. Ook hier leert de cliënt de 

techniek eerst in trancetoestand met de posthypnotische suggestie dat hij, als hij zich op het gevoel 

concentreert, de onbeweeglijkheid ook buiten de trance kan oproepen. Daarna wordt de cliënt stap 

voor stap, met beide armen, geleerd om weer normale bewegingen te maken. 

Bij cliënten met dit soort bewegingsstoornissen is er vaak sprake van een rebound effect. Cliënten 

proberen het schudden tegen te gaan door gedurende langere tijd hun spieren zo sterk mogelijk aan 

te spannen. Na het weer loslaten nemen de bewegingen gedurende enige tijd sterk toe. De cliënt 

wordt geadviseerd om in plaats daarvan ‘’uit te schudden’’ en een gevoel van zwaarte of rust bij 

zich zelf te induceren. 

 

Gefaseerde inductie en deductie: zelfcontrole 

Bij cliënten met pseudo-epileptische aanvallen zijn weer andere technieken aangewezen. Eerst 

vertelt de therapeut dat dit soort aanvallen altijd ontstaan door spontane  dissociatie, meestal door 

staren, waarna de cliënt in een spontane trance gaat. Behalve dat dit een talent van de cliënt is dat 

hem lang heeft geholpen,is het nu een nadeel dat hij er geen controle overheeft. Daarna wordt 

uitgelegd dat deze techniek  de cliënt kan helpen de controle weer terug te krijgen.  

De meeste cliënten gebruiken oogfixatie om in hun spontane trance te gaan. Dit wordt tijdens de 

oefening gebruikt. Daarna volgt een gefractioneerde inductie. Dat wil zeggen dat de cliënt eerst in 

een lichte trance gaat, hem  gevraagd wordt welke verschijnselen hij herkent van het spontaan in 

trance gaan en daarna volgt een deductie. Zo leert de cliënt door steeds dieper in trance te gaan en 

er weer uit te (kunnen) komen om te spelen met andere bewustzijnstoestanden. De angst voor een 

aanval wordt daardoor ook kleiner. Uiteindelijk is het doel de aanvallen zoveel mogelijk te 

voorkomen door de cliënt gebruik te laten maken van een tegengestelde response, zoals rondkijken 

of benoemen wat er bijvoorbeeld in de kamer te zien is. 

 

Ontdekkende technieken 

De belangrijkste ontdekkende technieken zijn revivificatie of leeftijdsregressie en het werken met 

egotoestanden. Beide technieken zijn erop gericht de cliënt te helpen terug in de tijd te gaan om 

na te gaan waar de symptomen aan gerelateerd kunnen zijn. Het is van belang om naast 

gebeurtenissen die naar voren komen, ook schema’s (‘’ik stel niets voor; ik ben zo gepest dat ik het 

niet meer aan kan horen of zien’’) te exploreren. Het ontdekken van ‘’boodschappen’’ die vaak 

jarenlang door de omgeving aan de cliënt zijn gegeven en later vaak verinnerlijkt zijn, geven de 

cliënt meer zicht op het ontstaan en voortbestaan van zijn symptomen. Bij cliënten die sterk 

dissociëren kunnen egotoestanden naar voren komen, soms in de vorm van straffende gedachten  of 

handelingen. Daarmee werken in hypnose heeft als voordeel dat er nog enige afstand kan blijven 

tussen het gedissocieerde deel en de cliënt.  
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Soms kent de egotoestand de functie van het symptoom en kan er met therapeut, cliënt en 

egotoestand overlegd worden over andere mogelijkheden om bijvoorbeeld problemen, conflicten of 

stress op te lossen. 

Net zoals bij andere therapievormen kunnen tijdens de hypnose onverwachte reacties van de cliënt 

of complicaties optreden. Bij cliënten met een CS uit dit zich vaak in tijdelijke verheviging van 

symptomatologie of in het optreden van andere symptomen. Zoals bij een cliënte met een paralyse 

van het linker been tijdens de hypnose het gezonde been plots begon te schokken. De auteurs 

verwijzen naar het artikel van Moene & Hoogduin (1999) voor suggesties om hiermee om te gaan. 

 

Conclusie 

De toepassing van hypnose bij de CS heeft een lange klinische traditie. Er zijn zowel praktische als 

theoretische, én empirische argumenten om deze vorm van deelbehandeling bij de CS toe te 

passen, mits cliënten voldoende hypnotiseerbaar zijn. Er zijn inmiddels veel technieken ontwikkeld 

om met de verschillende symptomen en symptoomcomplexen van de CS uit de voeten te kunnen. 
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De ‘Weet wat je hebt groep’. Een 

psychosomatische educatiemodule van ‘Top tot 

Teen’.  

Door Ingrid Joosten en Annechien Koch (psychosomatisch fysiotherapeuten) 

 

 

 

 

Samenvatting 

Dit artikel is een schriftelijke weergave van de workshop ‘Weet wat je hebt’ gegeven op het lustrum 

congres van COLK ‘Vallen en opstaan: de conversiestoornis te lijf’ op 25 oktober 2012. 

 

In dit artikel beschrijven we de psychosomatische educatie module “Weet wat je hebt” die 

aangeboden wordt in de klinische behandeling van het COLK (Centrum voor Onverklaarde 

Lichamelijke Klachten) te Gorinchem. Er wordt stilgestaan bij de rol van de psychosomatisch 

fysiotherapeut binnen het COLK. Daarnaast wordt ingegaan op het tot stand komen, ontwikkeling en 

evaluatie van deze module. Er wordt kort stilgestaan bij de theoretische achtergrond en gebruikte 

werkmodellen. We lichten twee thema’s uit de module nader toe. Tot slot staan we stil bij 

mogelijkheden en wensen voor de toekomst. 

 

Inleiding 

De module “Weet wat je hebt” is een psychosomatische educatie module, gegeven door 

psychosomatische fysiotherapeuten, die aangeboden wordt binnen het klinisch behandelprogramma 

van het COLK. Deelnemers van deze module krijgen uitleg over psychosomatiek, het functioneren 

van het lichaam en de lichamelijke reacties op stress en trauma. Het uiteindelijke doel van deze 

module is dat cliënten hun eigen verklaringsmodel maken, dat wil zeggen dat de cliënten zelf zicht 

hebben op hoe hun klachten zijn ontstaan en blijven voortbestaan. Daarnaast maken cliënten een 

op henzelf toegespitste handleiding over hoe ze grip op hun klachten kunnen krijgen en houden. 
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Psychosomatische Fysiotherapie (PSF) 

Binnen het team COLK zijn verschillende disciplines werkzaam. Een daarvan is de psychosomatische 

fysiotherapeut. Na de basisopleiding fysiotherapie heeft deze zich door een 3-jarige post-HBO 

opleiding gespecialiseerd in het herkennen en positief beïnvloeden van de in meer of mindere mate 

complexe relatie tussen het bewegend functioneren en psychisch functioneren van een persoon in 

de psychosociale context. De psychosomatisch werkend fysiotherapeut begeleid en/of coacht een 

cliënt in zijn veranderingsproces met als doel verbetering of herstel van lichamelijke klachten. Het 

aangrijpingspunt is het lichaam en het uitgangspunt is de autonomie van cliënt. 

 

Rol van de PSF-er binnen COLK 

Twee belangrijke uitgangspunten binnen de visie en werkwijze van COLK zijn het strategisch 

tweesporen model (Moene & Rumke, 2004) en het interdisciplinair werken. In de klinische praktijk 

zien we vrijwel altijd dat sprake is van fragmentatie tussen lichamelijk en psycho-emotioneel 

welbevinden van de cliënt, meestal op onbewust nivo. Om deze fragmentatie ‘te lijf te gaan’, is de 

psychosomatisch fysiotherapeut als een van de vertegenwoordigers van het lichaam betrokken vanaf 

de intake tot aan de afsluiting van de behandeling.  

 

De cliënt heeft zich aangemeld met als hoofdreden zijn (somatisch onvoldoende verklaarde) 

lichamelijke klachten. Als fysiotherapeut sluiten we aan op de belevingswereld van de cliënt en 

diens systeem over de bestaande klachten. En van hieruit trachten we een brug te slaan naar 

andere factoren dan alleen de lichamelijke die van invloed zijn op het ontstaan en voortbestaan van 

de lichamelijke klachten.  

Het doel is uiteindelijk op één spoor uit te komen in plaats van gefragmenteerd blijven. Dit geldt 

voor zowel de cliënt, zijn systeem en voor ons als behandelend team.  

 

                                                                           

 

 

 

 

De attitude van de psychosomatisch fysiotherapeut binnen COLK is (mede afhankelijk van de fase 

van de therapeutische werkrelatie) te karakteriseren als empathisch, aansluitend bij het 

referentiekader van de cliënt, spiegelend, praktisch, concreet, coachend en waar nodig directief en 

confronterend. Ons aangrijpingspunt is het lichaam, ons uitgangspunt is een mensgerichte 

benadering in plaats van een klachtgerichte benadering.  
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De gebruikte interventies door de psychosomatisch fysiotherapeut binnen COLK zijn gebaseerd op 

principes uit de neurobiologie, psychofysiologie, fysiologische trainingsleer, cognitief-gedragsmatige 

therapie, ontspanningstherapie, ervaringsgerichte therapie en lichaamsgericht werk.  

 

Wanneer de cliënt in behandeling komt, dan vragen we hem registraties bij te houden over zijn 

klachten, lichaamsignalen, emoties, oefeningen, dagactiviteiten en gebeurtenissen. Aan de hand 

van deze zelfregistraties gaan we samen kijken welke factoren de klachten beïnvloeden en waar de 

cliënt zelf regie in kan nemen. Vrijwel bij alle cliënten is het lichaamsbewustzijn verstoord of zelfs 

onbekend terrein. Door middel van lichaamsgerichte interventies vanuit verschillende methoden 

werken we aan verbetering hiervan. Dit is essentieel bij het gaan oefenen en trainen; vanuit een 

adequaat lichaamsbewustzijn en feedback door lichaamsignalen (dus niet door klachten) kan een 

opbouw gemaakt worden op functioneel en activiteitenniveau. Uiteindelijk streven we ernaar dat 

de cliënt zelf regie krijgt over zijn lichamelijk functioneren en welbevinden.  

 

Specifiek bij cliënten met een conversiestoornis kijken we naar waar de cliënt zich bevindt op het 

continuüm van sterke afhankelijkheid en onzekerheid tot zo veel mogelijk eigen regie en 

verantwoording nemend. Het kan zijn dat we de cliënt eerst bij de hand moeten nemen en gaan 

aansturen, om van daaruit toe te bewegen naar het zelf gaan doen met ons op de achtergrond, naar 

uiteindelijk in zelfvertrouwen zelf de regie en verantwoordelijkheid nemen.  

 

Naast bovengenoemde interventies wordt binnen COLK de module “Weet wat je hebt” door de 

psychosomatisch fysiotherapeut gegeven (zie figuur 1). Hierin wordt psycho-educatie gegeven over 

het psychosomatisch werkmodel; hoe werken lichaam en geest met elkaar samen en wat kunnen de 

gevolgen zijn wanneer er een disbalans ontstaan is in deze samenwerking?  

  Figuur 1  Organogram Plaats van de module “Weet wat je hebt” binnen het behandelaanbod COLK 

COLK 

Deeltijd 

behandeling 

Kliniek 

behandeling 

alle disciplines 

Psychosomatische 
Fysiotherapie 

indivi-
dueel 

modules 

Module 
ontspan-

ning 

Module  

fysio/oefengroep 

Module 

Weet wat je 
hebt 

basismodule 
vervolg-
module 

Ambulant 

behandeling 



48 
 

Naast het geven van psycho-educatie aan cliënten, dragen wij onze kennis en ervaring van ons 

beroepsdomein uit richting de collega’s binnen ons team. En andersom leren wij van de kennis en 

ervaring die onze collega’s uitdragen. Binnen ons team bestaan verscheidene referentiekaders 

gevormd vanuit ieders achtergrond in opleiding. Interdisciplinair werken verkleint het risico op 

fragmentatie binnen het team.  

 

Ontwikkeling en ontstaan van de module “Weet wat je hebt” 

De module is vijf jaar geleden, bij het ontstaan van COLK, opgestart. Een belangrijke aanleiding 

voor het ontwikkelen van deze groep was dat onze cliënten weinig kennis en inzicht hebben over 

hun lichaam en de wisselwerking tussen lichaam en geest. Dit brengt veel onzekerheid met zich mee 

wat een negatieve invloed heeft op het herstelproces. Door onze cliënten meer kennis en inzicht te 

geven streven we naar dat ze meer grip en eigen regie gaan ervaren. In de afgelopen jaren heeft de 

groep zich, mede door de feedback van cliënten, maar ook door toenemende kennis en ervaring van 

ons door ontwikkelt en uitgebreid. Het is een module die continue in beweging is en wordt 

aangepast aan de huidige ontwikkelingen en inzichten. 

 

Theoretisch kader  

Wij werken met het strategisch tweesporen model zoals beschreven door Moene & Rümke (2004). 

Dit model richt zich op het bewust maken tussen lichamelijke en psychologische processen en hun 

onderlinge samenspel. Een belangrijk aspect is het koppelen van het psychologische en lichamelijke 

functioneren van de cliënt door registratie en observatie van reacties in het lichaam op 

gebeurtenissen in de behandeling en daarbuiten. Daarnaast baseren we ons op recente 

ontwikkelingen uit de neurobiologie en psychofysiologie en psychologie. 

 

Doel van de module “Weet wat je hebt” 

Het doel van de module is dat de cliënt komt tot een ‘Eigen Verklaringsmodel’ en een ‘Persoonlijke 

Handleiding’ maakt.  

 

Het ‘Eigen Verklaringsmodel’ omvat een persoonlijke weergave door de cliënt van de 

predisponerende, luxerende en in stand houdende factoren in relatie tot zijn lichamelijke klachten.  

En waar kan de cliënt aan werken om weer grip te krijgen op welzijn? Het gaat hier in eerste 

instantie om begrip; Ik weet wat ik heb! 

 

De ‘Persoonlijke Handleiding’ is een concreet handvat door en voor de cliënt zelf, waarmee hij grip 

op klachten kan krijgen; Ik weet wat ik zelf kan doen en hoe ik dat ga aanpakken. Het is een 

handvat wat voor de cliënt richting geeft. Er staan bijvoorbeeld de voor hem bekende 

lichaamsignalen in voorafgaand aan de klachten, concrete acties die ondernomen kunnen worden 

om op het gewenste spoor te blijven of weer op terug te komen na een terugval.  
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Veel cliënten maken een eindwerkstuk wat symbool staat voor hun proces en de weg die ze nog 

willen gaan. Dit maken ze naar eigen inzicht, zelfstandig of tijdens de module beeldende therapie.  

 

De cliënt werkt gedurende vrijwel de gehele opname op COLK aan deze thema’s en doelen. Zowel 

op de afdeling, in alle onderdelen van de behandeling, thuis en in zijn sociale omgeving.  

 

Opzet en werkwijze van de module 

De module “Weet wat je hebt” is een taakgerichte, open groep voor cliënten die klinisch 

opgenomen zijn bij COLK. De module bestaat uit een basis- en een vervolg groep. De cliënten 

starten in de basismodule en stromen, wanneer ze aan hun leerdoelen hebben voldaan, door in de 

vervolgmodule. Beide modulen worden afgesloten met een eindpresentatie. De duur van de groep is 

wisselend. In de praktijk komt het erop neer dat cliënten de gehele opname de module “Weet wat 

je hebt” volgen. De module verloopt met een vaste structuur en maakt gebruik van vaste thema’s. 

Cliënten hebben hun eigen werkboek en krijgen hierover huiswerk. De volgende keer wordt dit 

huiswerk in de groep besproken. We maken zoveel mogelijk gebruik van de inbreng uit de groep en 

voorbeelden uit het dagelijks leven. Cliënten leren vooral van en met elkaar. 

 

Thema’s module “Weet wat je hebt” in het kort 

Zoals hiervoor beschreven werken we met een aantal thema’s die als leidraad dienen om tot de 

doelen van de module te komen. Hieronder worden de thema’s zeer beknopt beschreven. We 

nemen twee thema’s eruit die we wat meer uitgebreid beschrijven.  

 

Thema’s basismodule: 

- Het psychosomatisch werkmodel:  

Hoe kunnen onverklaarde lichamelijke klachten ontstaan? 

- Lichaamstaal:  

Uitleg over de ‘drie breinen’, vechten-vluchten-bevriezen, het vegetatieve zenuwstelsel, 

trauma en lichaamsreacties. 

- Verklaringsmodel:  

Hoe werkt het bij mij? Waarom heb ik deze klachten gekregen en hoe komt het dat ze zijn 

blijven bestaan? Wat willen mijn lichaam en mijn klachten mij duidelijk maken? 

- Groen-Oranje-Rood model:  

Hoe helpen lichaamssignalen mij om op het goede spoor te komen en te blijven? 
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Thema’s vervolgmodule: 

- Leerprocessen & perspectief:  

Wat is mijn leerstijl en met welke bril kijk ik? En welke invloed heeft dat op mijn klachten? 

- Doelen:  

Waar wil ik naartoe? Wat wil ik bereiken? 

 

- Kernkwaliteiten:  

Wat is mijn kracht? Wat zijn mijn valkuilen? Wat zijn mijn uitdagingen? Wat kan ik van een 

ander leren? Hoe weet ik waar ik sta? Wat zijn hulpbronnen die je gaan helpen jouw doelen 

te behalen. 

- Actieplannen maken:  

Hoe ga ik het aanpakken en wat/wie heb ik daar voor nodig? 

- Oefenen:  

Successen behalen, belemmeringen ervaren, wat heb ik nog meer nodig? 

- Persoonlijke Handleiding:  

Een tastbare en op maat gemaakte afsluiting welke door de cliënt voor de groep wordt 

gepresenteerd. 

 

Het psychosomatisch werkmodel 

Het psychosomatisch werkmodel (figuur 2) is een praktisch en educatief werkmodel. Het is een 

hulpmiddel om te gaan begrijpen dat wanneer het negeren van onze lichaamsignalen een patroon, 

een gewoonte geworden is, dit op den duur problemen kan geven. Er kan disbalans en ontregelingen 

ontstaan, die tot uiting kunnen komen in lichamelijke klachten. Samen met de cliënt onderzoeken 

we welke achterliggende redenen ten grondslag liggen aan het patroon van het chronisch negeren 

van lichaamsignalen en onvoldoende stilstaan bij jezelf. We onderzoeken ook wat nu nog redenen 

zijn om hiermee door te gaan en zo de biologische herstelcapaciteit te ondermijnen.  
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Figuur 2  Het psychosomatisch werkmodel  (gemodificeerd naar ‘werkmodel psychosomatisch mechanisme’, Moene & Rümke, 

2004)  

 

Lichaamstaal 

Het thema lichaamstaal gaat o.a. in op de samenwerking tussen de drie breinen (archi-, paleo- en 

neocortex), trauma en overlevingsreacties en de werking van het autonome zenuwstelsel (figuur 3). 

Om te begrijpen wat er in het lichaam gebeurt tijdens traumatische ervaringen en welke 

overlevingsreacties er zijn nemen we eerst een kijkje in de dierenwereld. 

 

Een tijger die op jacht is naar zijn prooi is vol in de aanval, hij vecht. Zijn prooi daarentegen is vol 

op de vlucht, en als er geen redden meer aan is, bevriest (angst- verstijven van angst) en bezwijkt 

hij(vervallen tot hulpeloosheid). Dit is een laatste instinctieve reactie om aan zijn belager te 

kunnen ontkomen. Wanneer de prooi de dans ontsprongen is en hij bijkomt uit zijn bevriezing, 

schudt en schokt hij met zijn ledematen, zucht eens heel diep en komt weer tot zijn positieven. 

 

Ook bij mensen herkennen we soortgelijke vecht-, vlucht-, en bevriezingsreacties. Deze primaire 

instinctieve reacties ontstaan in ons oudste brein (archi). Dit brein is direct gekoppeld aan ons 

autonome zenuwstelsel. We hebben hier geen directe controle op met ons jongste brein, de 

neocortex. Dus zonder dat we hier invloed op hebben reageert ons lichaam met bijvoorbeeld hoge 

spierspanning, versnelde hartslag, verhoogde ademhaling en transpireren. 
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Bij veel cliënten zien wij een ontregeling van dit autonome, vegetatieve zenuwstelsel. We gaan 

uitgebreid in op de werking van het sympathische- en parasympathische zenuwstelsel en de invloed 

van emoties en gedrag hierop. Cliënten onderzoeken bij zichzelf in hoeverre ze zich in 

bovenstaande herkennen en op welke manier hun lichaam reageert op dagelijkse situaties. 

Daarnaast onderzoeken cliënten of en op welke manier ze een ontregeling van het autonome 

zenuwstelsel herkennen in relatie tot hun klachten. 

 

              Figuur 3  Drie breinen en het autonome zenuwstelsel 

 

Ervaringen cliënten 

Tijdens de workshop op het congres heeft Deborah de Poorter als ervaringsdeskundige over haar 

ervaringen op COLK en over de module “Weet Wat Je Hebt” verteld. Het voert te ver haar verhaal 

hier weer te geven. Ervaringen van Deborah over het congres zijn te lezen in haar blog 

www.hetvaltwelmaarnietmee.nl 

 

Evaluatie van de module “Weet Wat Je Hebt” 

De module willen we blijven verbeteren. Onze cliënten kunnen ons daar bij helpen. We hebben dan 

ook beschrijvend evaluatief onderzoek uitgevoerd hetgeen wil zeggen dat we voor en na de module 

cliënten vragenlijsten hebben laten invullen.  

We krijgen daardoor een indruk of de module effectief is en aansluit bij onze cliënten. Tijdens het 

congres hebben wij hier een poster over gepresenteerd. De resultaten te vinden in bijlage 1.  

 

Wens voor de toekomst; verdere ontwikkelingen 

Behalve dat we onze cliënten meer kennis en grip willen geven, vinden we het ook belangrijk dat er 

onder hulpverleners meer kennis komt als het gaat om de behandeling van onverklaarde 

lichamelijke klachten.  

http://www.hetvaltwelmaarnietmee.nl/
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Wij hebben dan ook als doel om de module "Weet wat je hebt" toegankelijk te maken voor 

meerdere hulpverleners, zodat deze ook op meerdere plekken in het land aangeboden kan worden. 

Momenteel zijn we, naast het cliënten werkboek, bezig met het ontwikkelen van een therapeuten 

werkboek. Voor dit initiatief hebben we van het NFP (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie 

volgens de Psychosomatiek) afgelopen jaar de stimuleringsprijs mogen ontvangen. We hopen dat we 

dit product het komende jaar kunnen aanbieden aan geïnteresseerden, gekoppeld aan een 

eendaagse workshop. 
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Bijlage1

Evaluatie van de module “Weet wat je hebt”
A. Koch, I. Joosten, F. C. Moene en I. Suanet 

Correspondentieadres: Dr. I. Suanet, i.suanet@yulius.nl

Auteurs:                                                                                       

A. Koch, psychosomatisch fysiotherapeut

I.Joosten, psychosomatisch fysiotherapeut

Dr. F. C. Moene, klinisch psycholoog / psychotherapeut

Dr. I. Suanet, psycholoog

Resultaten

Dankbetuiging

Met dank aan alle deelnemers van de module

Achtergrond

De module “Weet wat je hebt” is een psycho-somatische educatie 

groep binnen het  behandelprogramma van COLK. Deelnemers van 

deze module krijgen uitleg over het functioneren van het lichaam 

en de reacties op stress en trauma. 

Ook wordt de wisselwerking tussen denken, voelen en doen in 

relatie tot hun omgeving  besproken, zodat de deelnemers hun 

lichaam en klachten beter begrijpen. Daarnaast  worden er 

vaardigheden aangereikt om meer grip op hun klachten te krijgen.

Methode

Participanten

Volwassenen van 29-58 jaar (Gem.= 43.5), N=18; M=6; V=12

Instrumenten

Evaluatie vragenlijst 14 vragen + 1 open vraag, Type: 5-punt 

Likertschaal, antwoord categorie: 1 (helemaal oneens) – 5 

(helemaal mee eens).

Design

Beschrijvend evaluatief onderzoek.

Doelen

 De cliënt maakt een eigen verklaringsmodel om inzicht te 

krijgen in het ontstaan en voortbestaan van zijn klachten

 De cliënt maakt een eigen handleiding waarin hij aangeeft 

hoe hij in verschillende situaties met zijn klachten om kan 

gaan en welke factoren de ernst van de klachten beïnvloeden.

Conclusies

 Alle deelnemers hebben eigen verklaringsmodel en 

handleiding kunnen maken

 De deelnemers geven aan meer inzicht te hebben gekregen 

over de samenwerking tussen lichaam en geest

 Het achterhalen van het oorzaak van de klachten kan nog 

meer aandacht worden besteed.
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Fig.1. Evaluatie van de module “Weet wat je hebt”
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Fig.2.  Wat waren uw eigen doelen voor de module(n)? 

(open antwoord) 
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De ‘ene hand wast de ander’. Over de 

samenwerking tussen psychiater en 

psychotherapeut bij onverklaarde lichamelijke 

klachten.  

Door Mickey Hoek (pscyhiater) en Rien Bakker (pscycholoog, in opleiding tot psychotherapeut) 

 

 

Dit artikel is een bewerking van de op 25 oktober 2012 gegeven workshop in het kader van het 

eerste lustrum van COLK.  

In dit artikel wordt gesproken van een psychotherapeut en een psychiater, maar de inhoud is te 

vertalen naar elke samenwerking tussen een behandelaar/psycholoog  en een somaticus/arts  bij de 

behandeling van cliënten met psychosomatische klachten.  

 

Samenvatting 

De behandeling van cliënten met onverklaarde lichamelijke klachten is in een aantal opzichten 

anders dan andere behandelingen in de GGZ. Dit verschil komt doordat deze cliënten psychische 

problematiek vertalen in lichamelijke klachten. Deze somatisatie kan worden beschouwd als 

somatoforme dissociatie. Er zijn patronen waar te nemen in hoe cliënten omgaan met klachten, 

ziekte en gezondheid(szorg). Dit gaat in de regel gepaard met overconsumptie van medische zorg, 

waarbij hulpverleners tegen elkaar kunnen worden uitgespeeld. In de behandeling dient daarom een 

met de cliënt gezamenlijk opgesteld verklaringsmodel  centraal te staan. Op het COLK wordt een 

holding environment nagestreefd met een multidisciplinair behandelteam. Binnen het team is vooral 

de communicatie tussen de behandelaar/psycholoog en de somaticus/arts  (op het COLK de 

psychotherapeut en de psychiater) belangrijk, omdat zij met name de gebieden vertegenwoordigen, 

namelijk lichaam en psyche, die de cliënt niet bij elkaar kan brengen. In de praktijk blijkt een 

waterdichte samenwerking  tussen deze twee disciplines niet altijd eenvoudig. Door over de 

grenzen van elkaars vakgebieden te kijken, kan de samenwerking verbeteren.  

 

Inleiding 

In de behandeling van onverklaarde lichamelijke klachten vraagt communicatie extra  aandacht. Dit 

geldt tussen hulpverlener en de cliënt, maar ook tussen hulpverleners onderling. Dit zal aan de hand 

van de volgende casus worden geïllustreerd.  

 

Casuïstiek met korte toelichting:  

Tina (28 jaar oud) heeft chronische misselijkheidklachten, die zijn ontstaan tijdens haar 

zwangerschap (emesis gravidarum), nu 3 jaar geleden. Door deze klachten is ze gestopt 

met haar werk als leerkracht op een basisschool, waar ze erg ambitieus mee bezig was. 
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Ze is voor een periode van 3 maanden bij haar moeder gaan wonen , omdat ze de zorg 

voor haar gezin niet meer aan kon door haar klachten. De oorzaak van de aanhoudende 

misselijkheidklachten is, ondanks uitgebreid somatisch onderzoek bij de 

maag/darm/lever-arts, niet gevonden. Tina heeft het hier erg moeilijk mee. Ze  voelt 

zich door de medische wereld onvoldoende gehoord.  

Ze wordt aangemeld bij het COLK, waar ze als hulpvraag aangeeft weer ’gewoon’ te 

willen kunnen functioneren, niet gehinderd door klachten van misselijkheid. Ze gaat 

deelnemen aan het klinische behandelprogramma op het COLK, waarin ze wordt 

behandeld door een multidisciplinair team. Haar hoofdbehandelaar is een 

psychotherapeut en de psychiater ziet haar voor de somatiek en de medicatie.  

 

De visie van de psychotherapeut 

Door de psychotherapeut wordt de hypothese gesteld dat cliënte door het krijgen van haar 

dochtertje wordt geconfronteerd met haar eigen overbeschermde hechtingsrelatie met haar 

moeder. Cliënte is al enkele jaren uit huis en heeft een eigen gezin gevormd, maar belt dagelijks 

met haar ouders en vraagt hen om advies bij allerlei dagelijkse beslissingen. Haar moeder is hierin 

bepalend en cliënte volgt de hoge standaard van haar moeder. In het contact komt cliënte onzeker 

en onrijp over. De misselijkheid lijkt een regressief karakter te hebben: cliënte hoeft steeds minder 

naar buiten te treden en ze wordt steeds afhankelijker van haar omgeving. Haar angstige, onzekere 

kant hoeft zich door de klachten niet te bewijzen naar de maat van haar hoge standaard.   

 

De visie van de psychiater 

De psychiater doet een psychiatrisch onderzoek en beoordeelt daarbij ook of er voldoende medisch 

onderzoek is verricht. Hierbij wordt de medische voorgeschiedenis uitvoerig uitgevraagd. Hieruit 

blijkt dat cliënte geboren is met een hartafwijking, waarvoor zij op 2-jarige leeftijd een open hart 

operatie heeft ondergaan. Ze heeft hierna geen hartproblemen meer gehad. Daarnaast lijdt ze aan 

Diabetes Mellitus type 1, die met een regelmatig dieet en medicatie (insuline) goed  onder controle 

is. Cliënte geeft aan, dat ze hoopt dat de psychiater tijdens de behandeling op het COLK andere 

medicatie tegen haar misselijkheidklachten zal voorschrijven. Uit deze vraag blijkt de irreële hoop 

op een oplossing door een pil.  

Uit de psychiatrische screening komt verder naar voren dat cliënte nauwelijks gewend is aandacht 

te besteden aan lichaamssignalen. Ook is ze is altijd erg plichtsgetrouw en vraagt veel van zichzelf. 

Hierbij gaat ze regelmatig over haar grenzen. Het ontspannen kost haar moeite en doordat ze veel 

piekert,  slaapt ze slecht.   

 

Overwegingen 

Cliënte is door de maag/darm/leverarts uitgebreid somatisch nagekeken, waarbij er geen oorzaak 

voor haar klachten is gevonden. Deze arts heeft haar doorgestuurd naar het COLK. Ze voelt zich niet 

goed begrepen door deze arts. Zij is hierdoor ambivalent in haar motivatie voor psychotherapie.  
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Zij kan zich wel bedenken dat psychologische factoren wellicht een rol spelen, maar ze kan zich 

niet voorstellen dat de klachten alleen maar psychisch te verklaren zijn. Haar ’op twee benen 

hinken’ zal met haar besproken moeten worden.  

Om inzicht te krijgen in de psychologische betekenis van de klachten bij deze cliënte is het 

essentieel om te luisteren naar haar ziektemodel: waarom denkt zij dat ze nu deze klachten heeft 

opgelopen en waarom zijn ze blijven bestaan? Ook is het belangrijk om met haar te verkennen hoe 

er in haar ouderlijk milieu met lichamelijke klachten en met emoties is omgaan. In haar geval is het 

ook van belang hoe haar ouders hebben kunnen omgaan met het krijgen van een baby met een 

hartafwijking. Het is goed denkbaar dat dit consequenties heeft gehad voor het proces van de 

hechting.   

 

Het verklaringsmodel  

Aan het einde van de intake wordt samen met cliënte een verklaringsmodel opgesteld, waarin 

duidelijk wordt hoe de lichamelijke klachten samenhangen met verschillende factoren; in dit geval 

hebben de hartafwijking van haar als baby en de latere hartoperatie veel zorg bij haar ouders 

opgeroepen. Begrijpelijk zijn de ouders blijvend bezorgd geweest en heeft dat de hechting 

beïnvloed. Cliënte heeft een beschermde opvoeding gehad, waarin haar moeder hoge eisen stelde, 

waarnaar cliënte zich heeft gevoegd. Ze is hierdoor weinig tot ontplooiing gekomen en heeft haar 

eigen lichaamssignalen onvoldoende leren interpreteren. Cliënte voelt zich overvraagd in de eisen 

die worden gesteld aan haar leven als volwassen vrouw en in het bijzonder in haar rol als moeder. 

De misselijkheid lijkt een uiting van deze overvraging.  

 

Een complicatie 

Aanvankelijk heeft ze twijfels of het verklaringsmodel wel volledig is. Ze is echter toch nieuwsgierig 

om deze hypothese te gaan onderzoeken en gaat akkoord met het behandelplan. Op moeilijke 

momenten in haar behandeling steekt de twijfel over de hypothese echter opnieuw de kop op.  

 

Tina is bijna aan het einde van haar behandeling. Ze is bezig met het proces van afscheid 

nemen van de groep, wat haar angstig en onrustig maakt. Ze komt bij de psychiater op 

het somatisch spreekuur en staat erop lichamelijk onderzoek te krijgen omdat ze zo 

benauwd is en moet hoesten. Na het lichamelijk onderzoek, waarbij geen bijzonderheden 

werden gevonden, bespreekt de psychiater met haar om af te wachten hoe de klachten 

zich ontwikkelen. Een dag later, in het weekend, heeft cliënte zonder overleg met het 

COLK haar eigen huisarts geraadpleegd voor haar klachten en een antibioticakuur 

gekregen. 

 

In dit geval ziet cliënte de benauwdheidsklachten als voortkomend uit een lichamelijke oorzaak, 

waarvoor ze medicatie nodig acht. De psychiater besluit na uitgebreid lichamelijk onderzoek niet 

(direct) medicamenteus in te grijpen, maar na te gaan of de klachten ook met spanningen kunnen 

samenhangen. De psychiater bespreekt deze visie uitgebreid met cliënte.  
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Ook communiceert de psychiater dit met de psychotherapeut, zodat die dit in het volgende 

behandelgesprek met cliënte kan inbrengen. Intussen hebben het bezoek aan de huisarts en de 

voorgeschreven antibiotica haar rust en vertrouwen gegeven. Als het weekend voorbij is, wordt in 

het gesprek met de psychotherapeut de koppeling gemaakt met de spanningen rondom het afscheid. 

Tijdens het gesprek hierover neemt de benauwdheid bij cliënte toe. Bij een ontspanningsoefening 

verdwijnen de klachten weer. Cliënte ziet hierdoor in dat de klachten een psychische component 

hebben, namelijk dat deze samenhangen met de spanningen rondom haar afscheid van de groep.  

 

Na het afscheid gaat cliënte met een nieuw perspectief naar huis. De misselijkheidklachten zijn 

gedurende de behandeling verminderd en uiteindelijk verdwenen. 

 

Consequenties voor de praktijk 

De somatische presentatie van klachten 

Cliënten met onverklaarde lichamelijke klachten blijken in meerdere aspecten anders dan de 

overige populaties binnen de GGZ. Het meest in het oog springend bij deze groep cliënten is dat ze 

zich presenteren met op de voorgrond staande fysieke klachten. Voor hun klachten hebben ze al 

diverse dokters en andere somatisch gerichte hulpverleners bezocht, maar deze hebben geen 

verklaring kunnen vinden en daarmee vaak ook geen (effectieve) behandeling voor de klachten.  

Onverklaarde lichamelijke klachten gaan daardoor eigenlijk altijd samen met frustratie. Enerzijds 

door een  onbevredigend gevoel dat de dokters niets hebben kunnen vinden, anderzijds doordat de 

klachten leiden tot disfunctioneren, waardoor de cliënt autonomie verliest. Deze gevoelens van 

onbegrepen zijn, hebben consequenties voor de gespreksvoering in de behandelkamer van iedere 

hulpverlener met deze doelgroep, want deze vormen een apart probleem bovenop de onverklaarde 

lichamelijke klachten. Het vraagt van de hulpverlener inlevingsvermogen, maar ook kennis over wat 

er in het medische voortraject is gebeurd. Hier is veel overeenkomst met de praktijk van de 

medische psychologie in het algemeen ziekenhuis. In eerste instantie dient de hulpverlener aan te 

sluiten bij de cliënt en te exploreren hoe de weg naar de GGZ is verlopen. Wat zijn de klachten? 

Hoe denkt de cliënt en het systeem over het medische traject, hebben ze zich begrepen gevoeld? 

Vaak is het voor de cliënt niet duidelijk waarom de arts hem/haar heeft doorverwezen naar de GGZ. 

In het gesprek met de cliënt kan worden geëxploreerd hoe hij of zij zelf denkt over de klachten, 

over onderliggende emoties en of er een verbinding kan worden gemaakt met psychologische 

mechanismen, zoals onder andere stress. Het is hierbij belangrijk om de nieuwsgierigheid van de 

cliënt op te wekken door aan te geven  dat er mogelijk toch een verklaring voor de klachten 

bestaat, al zal deze dan niet medisch zijn, zoals de cliënt verwacht. 

Vervolgens is het de kunst om, samen met de cliënt, op zoek te gaan naar die factoren, die hebben 

geleid tot het ontwikkelen van lichamelijke klachten. Wat speelde er in het leven op het moment 

dat de klachten begonnen? Ook wordt gekeken hoe biografische gebeurtenissen en 

persoonlijkheidskenmerken van invloed zijn op de klachten en wat de invloed is van stressoren in de 

huidige leefsituatie.  
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Commitment aan de behandelvisie 

Uiteindelijk wordt er door de therapeut en de cliënt gezamenlijk een verklaringsmodel opgesteld, 

waarin de lichamelijke klachten worden verbonden aan de psychologische hypothese. Het is hierbij 

essentieel dat de therapeut en de cliënt dezelfde visie delen. Twijfel over het verklaringsmodel bij 

de cliënt leidt tot stagnatie van de behandeling  en tot een toename van somatisch gepresenteerde 

klachten. De in het verklaringsmodel overeengekomen visie  vormt de basis voor de te starten 

behandeling.  

 

Valkuilen in de behandeling 

Omgaan met medicatie 

In de praktijk lijken cliënten vaak geneigd vast te houden aan een puur medisch verklaringsmodel.  

Bij conversie met motorische uitval of met aanvallen van verkrampingen (Arc Hysteric) heeft de 

cliënt vaak allerlei medicatie, zoals middelen tegen kramp, middelen om rustiger te worden en 

vooral ook middelen om pijn te bestrijden. Als afbouwen of veranderen van deze medicatie in de 

behandeling op het COLK ter sprake komt, stuit dit vaak op grote bezwaren van de cliënt, zelfs bij 

een goede uitleg. Het lijkt of in deze gevallen de medicatie veiligheid biedt en een houvast, 

waarmee nog enigszins een gevoel van controle wordt beleefd over het lichamelijk functioneren. 

 

Verwevenheid van de klachten 

Een complicerende factor in de behandeling van onverklaarde lichamelijke klachten is, dat het vaak 

om klachten gaat waarbij niet eenvoudig een grens is te trekken tussen het somatische en het 

psychische. Bij cliënten, verwezen met PNEA (psychogene niet-epileptiforme aanvallen) 

bijvoorbeeld, is comorbiditeit van epilepsie niet-zelden voorkomend; behalve spanningsgebonden 

aanvallen kunnen ook epileptische aanvallen aanwezig zijn. In dat geval is er vaak sprake van een 

heel arsenaal aan somatische en psychische medicatie. Het gaan leren onderscheiden van enerzijds 

spanningsgerelateerde aanvallen en anderzijds door somatiek veroorzaakte aanvallen vormt dan een 

belangrijk doel in de behandeling .  

 

De cliënt en diens relatie met hulpverleners 

Door eerdere ervaringen van ziekte en medische zorg kunnen cliënten een overmatig groot 

vertrouwen in de medische wereld hebben opgebouwd. Ze hebben geleerd meer te vertrouwen op 

externe bronnen van kennis, namelijk wat de dokter zegt, dan op signalen van hun lichaam. 

Hierdoor wordt voor iedere klacht een arts geraadpleegd. Het tegenovergestelde komt ook voor: 

soms vermijden cliënten juist het contact met de dokter, meer dan goed voor hen is. Er is dan een 

patroon waarbij somatische medicatie wordt gebruikt voor klachten die strikt genomen 

psychosomatisch verklaard kunnen worden. Bij ernstige angst kunnen bijvoorbeeld diarreeklachten 

zijn ontstaan, waarvoor de cliënt jarenlang Imodium bij de drogist haalt en de angst onbesproken 

blijft.  
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Het blijvend zoeken van de cliënt naar een medische oorzaak voor zijn klachten leidt, vaak 

onbedoeld, tot het uitspelen van hulpverleners tegen elkaar(splitten). Zo kan een cliënt van het 

COLK in de avonduren via de dienstdoende arts op de spoedeisende hulp terecht komen en door de 

medische molen gaan voor een klacht, waarvoor eerder die week in een ‘shared decision making’ 

tussen de psychiater en de cliënt is afgesproken het een week aan te zien. In dit geval leidt het 

splitten tot het ondermijnen van het afgesproken behandelbeleid. Ook dient men alert te zijn op 

andere vormen van splitten, zoals het inconsequent benoemen van klachten door de cliënt bij 

verschillende hulpverleners. Ook het patroon van ’voor iedere klacht een andere pil’ zou op een 

afdeling voor psychosomatiek doorbroken moeten kunnen worden. Dit is een behandeldoel dat door 

het hele team gedragen dient te worden.  

In het beloop van de behandeling kan het eerdere commitment van de cliënt aan het 

psychosomatisch verklaringsmodel terugschuiven naar het opnieuw somatisch interpreteren van 

klachten. Zo kan een cliënt bij nieuwe lichamelijke  klachten dwingend verzoeken tot verwijzing 

naar een medisch specialist omdat de klachten “nu echt zijn”. Natuurlijk ontslaat een vermoeden 

van een dergelijke  verschuiving de psychiater niet van het overwegen van adequaat  lichamelijk en 

aanvullend onderzoek.  

Om deze valkuilen te voorkomen, is het dus essentieel dat de psychotherapeut en de psychiater 

samen de brug bouwen over de kloof tussen lichaam en psyche.  

 

Wie doet wat en wanneer bij het COLK?  

Bij het COLK wordt gewerkt in een multidisciplinair team. De manier van omgaan met lichamelijke 

klachten en medicatie vormt een belangrijk onderdeel van het gezamenlijke behandelplan. Binnen 

de behandeling heeft iedere discipline zijn eigen taken.  

 

De taak van de psychotherapeut is steeds weer te begrijpen hoe de klachten van de cliënt 

gekoppeld zijn aan zijn of haar onderliggende psychologische gesteldheid. Hiervoor dienen tijdens 

een klinische behandeling ook invloeden uit de leefgroep te worden meegenomen. De conflicten die 

hier spelen, of de spanningen die cliënten in de groep opdoen  zijn een goede bron om te  leren 

mentaliseren over hun lichaam. In de therapie wordt dan ook bekeken hoe spanningen op andere 

manieren dan via het lichaam kunnen worden geuit. Belangrijk is een klachtgerichte aanpak, gericht 

op de symptomen waar de cliënt zich mee aanmeldt, te combineren met een meer persoonsgerichte 

aanpak, waarbij de cliënt in de veiligheid van de therapeutische relatie onderliggende thema’s kan 

verkennen. Daarbij is het soms mogelijk om aan de onderliggende etiologie (bijvoorbeeld 

verwaarlozing of trauma) te werken, bijvoorbeeld met  EMDR of hypnose. Ook kan gekozen worden 

om in het hier en nu te werken aan de klachten met lichaamsgerichte of experiëntiële 

(focus)oefeningen, om de psyche te verbinden met het lichaam.  
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Bij het COLK is ervoor gekozen om de psychiater een dubbele taak te geven. Enerzijds is dat 

psychiatrisch diagnosticeren en behandelen en anderzijds de verantwoordelijkheid voor de somatiek 

en het somatische spreekuur. De gedachte hierachter is, dat de psychiater zowel het medische 

gedeelte kan overzien, als ook de psychologische betekenis van de klachten. Een andere manier om 

de somatiek een plaats te geven binnen een team dat onverklaarde lichamelijke klachten 

behandelt, zou kunnen zijn dat een huisarts als poortwachter wordt ingezet, mits deze deel 

uitmaakt van het team. Tijdens opname op het COLK dienen cliënten zich voor hun lichamelijke 

klachten op het somatisch spreekuur bij de psychiater te melden. Daar worden eventuele nieuwe 

lichamelijke klachten naast het huidige verklaringsmodel gelegd. Soms zijn aanvullend somatisch 

onderzoek en behandeling nodig, maar vaak zijn nieuwe klachten passend in het psychosomatische 

verklaringsmodel.  Deze triage wordt door de psychiater gemaakt en daarom is bezoek aan een 

andere arts zonder overleg met de psychiater in principe gecontraïndiceerd. Ook de andere 

disciplines op het COLK, namelijk de psychosomatische fysiotherapie, de psychomotorische 

therapie, de creatieve therapie en de sociotherapie observeren de klachten en het gedrag van de 

cliënt rondom de somatiek. Binnen de teamvergadering worden deze ervaringen van ziektegedrag 

en de medische consumptie gedeeld en in het evaluatiegesprek met de cliënt ingebracht.  

  

Om klachten goed te kunnen begrijpen, is het nodig dat er korte lijnen zijn tussen de 

psychotherapeut, de psychiater en de andere disciplines binnen het team. Het is belangrijk om 

onderling af te stemmen hoe de gesignaleerde problematiek kan worden besproken met de cliënt, 

en of dit door de psychiater gebeurt, of door de psychotherapeut. In het geval van splitten  kan het 

ook nuttig zijn om gedrieën (psychotherapeut, psychiater en cliënt) de verschillende interpretaties 

van het gebeuren naar boven  te krijgen om tot een eenduidig beleid te komen.  

 

Theoretische achtergrond van de behandeling 

Hieronder worden drie modellen besproken, die ten grondslag liggen aan de behandelingen bij het 

COLK.  

 

Somatisatie 

Het proces dat psychische spanningen in lichamelijke klachten worden vertaald, wordt somatisatie 

genoemd. Somatisatie kan worden gezien als een onrijp afweermechanisme om psychische druk te 

ontladen en contact met de psychologische lading te vermijden. Cliënten met onverklaarde 

lichamelijke klachten hebben moeite verbinding te maken tussen lichaam en psyche. Ze zien dit als 

losstaande en onafhankelijke delen. Het niet-verbonden zijn van lichaam en psyche wordt ook wel 

somatoforme dissociatie genoemd. Met de toegenomen aandacht voor mentalisatie is er ook meer 

aandacht gekomen voor lichaamsmentaliseren als behandelvorm voor somatoforme dissociatie. 

 

De holding environment 

Winnicott (1965) introduceerde het begrip ‘holding environment’, in eerste instantie voor de 

veiligheid die het kind van de moeder/verzorger nodig heeft om tot ontwikkeling te kunnen komen. 



62 
 

Cliënten met onverklaarde lichamelijke klachten hebben vaak onvoldoende holding ervaren, 

waardoor het leren begrijpen van hun lichaamssignalen verstoord is geraakt. Het begrip holding 

environment is door Winnicot naast voor de ouder-kind relatie, ook voor de therapeut-cliënt relatie 

beschreven, als een voorwaarde voor ontwikkeling van de cliënt. Voor therapie is het belangrijk 

alsnog de voorwaarden te scheppen die de cliënt ruimte geven zich te ontwikkelen en verbinding te 

kunnen maken tussen lichaam en psyche. Binnen de holding environment kan de cliënt zich 

begrepen en gezien voelen, en veiligheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid ervaren in het contact 

met behandelaren. Om deze holding als team te kunnen bieden, moeten eventuele 

onduidelijkheden in taakstelling op de grensvlakken tussen de verschillende disciplines opgehelderd 

worden. Hierbij moeten behandelaren over de grenzen van hun vakgebied durven te kijken. Zo is 

het bijvoorbeeld aan te raden dat een psychotherapeut weet wat de bijwerkingen van een 

voorgeschreven medicament zijn en dat de psychiater durft na te denken over de kracht van zijn of 

haar non-specifieke factoren. 

 

Het biopsychosociaal model  

Dit model biedt een aanknopingspunt voor multidisciplinaire behandeling. Zo kan er naar de 

klachten vanuit drie invalshoeken worden gekeken, namelijk medisch-biologisch, psychologisch en 

vanuit omgevingsfactoren. Daar waar de cliënt dissocieert of splitst, is het zaak naar de cliënt toe 

steeds weer de verbinding te leggen vanuit deze drie invalshoeken, zodat deze leert gevoelens, 

ratio en lichaam met elkaar te associëren en te integreren. Ook biedt het biopsychosociaal model 

binnen het multidisciplinaire team een houvast om de verbinding tussen de verschillende 

vakgebieden te bewerkstelligen.  

 

Conclusie 

De behandeling van cliënten met onverklaarde lichamelijke klachten is in een aantal opzichten 

anders dan andere behandelingen in de GGZ. Dit verschil komt doordat deze cliënten psychische 

problematiek vertalen in lichamelijke klachten. Deze somatisatie kan worden beschouwd als 

somatoforme dissociatie. Er zijn patronen waar te nemen in hoe cliënten omgaan met klachten, 

ziekte en gezondheid(szorg). Dit gaat in de regel gepaard met overconsumptie van medische zorg, 

waarbij hulpverleners tegen elkaar kunnen worden uitgespeeld. In de behandeling dient daarom een 

met de cliënt gezamenlijk opgesteld verklaringsmodel  centraal te staan. Op het COLK wordt een 

holding environment nagestreefd met een multidisciplinair behandelteam. Binnen het team is met 

name de communicatie tussen de behandelaar/psycholoog en de somaticus/arts  (op het COLK de 

psychotherapeut en de psychiater) belangrijk, omdat zij met name de gebieden vertegenwoordigen, 

namelijk lichaam en psyche, die de cliënt niet bij elkaar kan brengen. In de praktijk blijkt een 

waterdichte samenwerking  tussen deze twee disciplines niet altijd eenvoudig. Door over de 

grenzen van elkaars vakgebieden te kijken, kan de samenwerking verbeteren.  
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‘Doorgaan tot je er bij 

neervalt!’Psychomotorische therapie in het COLK.  

Door Renske Teirlinck en Felice Michels (psychomotorisch therapeuten) 

 

 

Artikel en Workshopverslag over Psychomotorische Therapie (PMT) in het Centrum voor 

Onverklaarde Lichamelijke Klachten (COLK), en in het bijzonder in de behandeling van de 

conversiestoornis. 

 

Samenvatting 

In dit artikel, geschreven naar aanleiding van de Workshop over PMT in het COLK op het Congres van 

het COLK op 25 oktober 2012, geven de schrijfsters inzicht in wat zij  belangrijk achten voor de 

PMT-behandeling van Onverklaarde Lichamelijke Klachten (OLK) en conversie en hoe zij verbetering 

van de klachten of het omgaan daarmee, bereiken door middel van PMT. Ook beschrijven zij 

activiteiten uit hun workshop en geven enkele conclusies en aanbevelingen.   

 

Wat is Psychomotorische Therapie? 

PMT is een ervaringsgerichte behandelmethode, gericht op bewegingsgedrag en lichaamsbeleving, 

waarin gebruik wordt gemaakt van bewegings- en lichaamsgerichte activiteiten. Doen, ervaren en 

daaraan betekenis geven staan centraal in PMT. Hiervoor worden verschillende activiteiten ingezet 

vanuit de sport-, spel- en danswereld en het bewegingsonderwijs, de zogenoemde 

bewegingsgerichte  activiteiten. Daarnaast worden lichaamsgerichte activiteiten gebruikt uit o.a. 

sensory-awareness, senso-relaxatie, ademhalingstherapie, Mindfulness, Bio-energetica, 

Pessotherapie en Neuro-Linguistisch Programming.  

 

Belang van PMT in het COLK 

Omdat het lichaam,  de motoriek en sensoriek, bij PMT het vertrekpunt is in de behandeling, is PMT 

van grote meerwaarde in ons centrum.  PMT slaat een brug tussen lichaam en geest, tussen doen en 

voelen, tussen ervaren en betekenis geven. Precies daar waar het zo mis gaat bij onze cliënten. Bij 

OLK en conversie kan door middel van PMT dat “lastige” lichaam de erkenning krijgen in wat het 

uitdrukt, wat het wel en niet wil. PMT kan helpen inzien dat de klachten en problemen van het 

lichaam vaak eigenlijk precies uitdrukken wat er mis is en wat er mist. Door middel van PMT kan de 

cliënt de eigen onverklaarde lichamelijke klachten beter doorvoelen en in samenhang met zichzelf 

en de eigen belevingswereld leren begrijpen en mogelijk veranderen.   
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De plek van PMT  in het COLK 

Psychomotorische therapie wordt ingezet in de klinische, ambulante en deeltijdbehandelingen van 

het COLK. De psychomotorisch therapeut maakt deel uit van een of meer interdisciplinaire 

behandelteams en verzorgt PMT-observaties en PMT-diagnostiek, groepsgewijze PMT en individuele 

PMT-behandelingen (ook als nazorg). Daarnaast is de psychomotorische therapeut vanuit de visie die 

ten grondslag ligt aan het Strategisch Tweesporenmodel  (Moene &  Rümke, 2004) betrokken bij de 

intakes.  

 

Theoretische richtlijnen 

Binnen het COLK wordt de behandeling  van de conversiestoornis vooral gebaseerd op de theorie en 

richtlijnen zoals beschreven door Moene en Rümke in het boek “Behandeling van de 

Conversiestoornis” (2004) . Met name twee begrippen uit dit boek, het Verklaringsmodel en het 

Strategisch Tweesporenmodel, willen wij er hier uitlichten.  

Met het verklaringsmodel wordt  een door therapeut en cliënt gedeelde verklaring bedoeld, waarin 

bij voorkeur in “gewone mensentaal” aan de cliënt wordt uitgelegd wat de oorzaak is van zijn 

klachten. Ook wordt er in beschreven welke factoren de conversie in stand kunnen houden, waar de 

cliënt zelf, onbewust of misschien inmiddels meer bewust, aan meewerkt. Zowel psychische, 

emotionele als fysieke componenten worden hierin meegenomen. Deze geven aanknopingspunten 

voor de PMT-behandeling.  

Het Strategisch Tweesporenmodel is een pragmatisch behandelmodel dat uitgaat van de 

dissociatietheorie. Het model maakt gebruik van begrippen en technieken die aan andere 

therapievormen zijn ontleend. Het doel is  verandering in het klachtenpatroon op gang te brengen 

en factoren die geacht worden het klachtenpatroon in stand te houden, te bewerken. Het model 

sluit aan bij de somatische presentatie van de conversiestoornis en de belevingswereld van de cliënt 

over diens klachten en probeert een zo goed mogelijke ingang te vinden voor déze cliënt met dít 

klachtenpatroon (Moene & Rümke, 2004). 

Kortweg gezegd gaat het tweesporenmodel uit van een psychisch èn somatisch spoor, aanvankelijk 

náást elkaar maar met als doel de uiteindelijke integratie van beide sporen. Hier ligt ook een 

indicatie voor het interdisciplinair samenwerken van de verschillende disciplines binnen COLK, 

waarbij de PMT-er het somatisch spoor vertegenwoordigt, maar natuurlijk ook ingrijpt op de psyche, 

zoals hiervoor gedefinieerd en beschreven. 

 

In PMT grijpen wij vooral in op de relatie tussen psyche en soma door de cliënt in beweging te 

zetten òf door de cliënt juist stil te zetten bij zichzelf. De lijfelijke ervaringen en waarnemingen 

die de cliënt daarbij opdoet staan voorop. Deze zijn altijd verbonden met  lichamelijke, mentale en 

emotionele betekenissen die de cliënt er bewust of onbewust  aan geeft. Door deze betekenissen in 

hun onderlinge samenhang te observeren, exploreren en vervolgens stapsgewijs te beïnvloeden 

helpt PMT de klachten  te verminderen of op te lossen. Indien verminderen of oplossen niet 

mogelijk blijkt, helpen we de cliënt om op een andere, meer adequatere manier, te leren leven 

met de klachten. 
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Een andere theoretische richtlijn voor de PMT in het COLK is de Mentalisatietheorie, en met name 

de lichaamsmentalisatie, zoals beschreven door Spaans et al (2009) en Spaans, Koelen en Bühring 

(2010). "Mentaliseren verwijst naar het vermogen om intenties en gevoelens bij anderen en zichzelf 

te erkennen, interpersoonlijk gedrag te begrijpen in termen van mentale toestanden. Ook het 

effect van het eigen gedrag op anderen of het effect van het eigen gedrag kunnen waarnemen, 

maken deel uit van het kunnen mentaliseren”.  

Spaans en anderen geven in hun artikelen diverse theoretische visies en praktische ingangen voor 

het bevorderen van mentalisatie welke ook bruikbaar zijn voor de PMT. De mentalisatietheorie 

geeft daarbij basis aan het zowel individueel als groepsgewijs behandelen:  de cliënt kan in een 

één-op-één situatie voortdurend geobserveerd en gespiegeld worden door de PMT-er, en de cliënt 

kan subtiele of schokkende sensaties en veranderingen in eigen gedrag, lichaam of beleving in een 

veilige omgeving opmerken en erkennen, alsmede oefenen met het nieuwe. In groepsgewijze PMT 

kunnen cliënten deze ervaringen ook  opdoen in een meer dynamische en interactionele setting, 

waardoor andere aspecten van eigen en andermans gedrag weer aan de orde kunnen komen. 

 

Mentaliseren in de vorm van het leren begrijpen van lichaamssignalen en lichaamstaal is bij de 

cliëntengroep die behandeld wordt in het COLK vaak onvoldoende ontwikkeld. Ook al reageren zij 

soms juist met overmatig begrip voor de gevoelens en gedragingen van anderen. De cliënt vermijdt 

hiermee confrontaties en de daarbij horende spanningen die deze vaak geven in het lichaam. 

Hierdoor kunnen cliënten de vertaalslag van hun meestal niet goed gevoelde lichaamssignalen naar  

betekenisgeving vaak niet maken. Er blijft dan een algemene onrust of malaise bestaan, of de cliënt 

reageert met specifieke pijnen of andersoortige klachten, die zij niet van zichzelf kunnen “lezen”. 

Hierdoor leren zij zichzelf ook niet goed kennen, wat  allerlei klachten en problemen in stand 

houdt.  

 

Het contact met het lichaam en het gevoel moet gelegd en/of hersteld worden (Spaans, Veselka, 

Luyten, Buhring, 2009).  Binnen de PMT leert de cliënt op een ervaringsgerichte  manier  

lichaamssignalen waar te nemen, te herkennen, te begrijpen en te verbaliseren. De cliënt leert zo  

verbanden te leggen met onderliggende mentale toestanden. De PMT-er zorgt als het ware voor  

“de ondertiteling van het lichaam”.  

 

Hoe behandelen we?  

Naast het geven van psycho-educatie, wat eigenlijk al begint in de intakes waar we het 

psychosomatisch verklaringsmodel (zie artikel Joosten & Koch) uitleggen en het ontstaan van 

chronische stress, geven we ook in de PMT-sessies informatie over allerlei onderwerpen. Zoals de 

samenhang tussen denken, voelen en gedrag, de invloed van trauma's op lichaam en geest, de 

werking van gevoelens en emoties in het lijf, de expressie ervan etc. Verder maken we gebruik van 

doelen, thema's en activiteiten. 
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Voor iedere cliënt in PMT is een indicatie en verwijzing. De PMT-er gaat daarover in contact met de 

aangemelde cliënt in de eerste sessie(s) en formuleert samen met de cliënt een doel/doelen voor 

PMT. Bijvoorkeur wordt het doel in termen van gedrag gesteld, zodat het concreet te maken is in 

activiteiten en oefeningen. Daarbij is het dan ook observeerbaar voor de PMT-er. Zo'n doel kan 

bijvoorbeeld zijn:  “Ik zorg voor een goede balans tussen in- en ontspanning”.  

Als het doel minder gedragsmatig is maar meer gevoelsmatig, bijvoorbeeld: “Ik voel me zekerder”, 

dan moeten er gedragsbeschrijvingen bij die aangeven hoe de cliënt zich gedraagt als hij/zij zich 

zekerder voelt. Bijvoorbeeld: “dan maakt ik eigen keuzes, ik ga confrontaties aan en kom voor 

mezelf op”.  

We behandelen in groepsgewijze PMT (de PMT-module) maar hebben ook de mogelijkheid om op 

indicatie individueel te behandelen. Dit komt het meest voor bij ernstige geweld- en/of seksuele 

trauma's in de voorgeschiedenis, bij forse bewegings- of andere lichamelijke beperkingen, bij 

bepaalde triggers zoals harde geluiden die niet altijd te voorkomen zijn in de PMT-module, of bij 

een lage belastbaarheid van de cliënt.  

 

Thema's die veel voorkomen in de PMT op het COLK zijn: grenzen, energieverdeling, 

lichaamscontact, voelen en emoties, plezier, eigen ruimte, afstand en nabijheid, genieten, kracht, 

vertrouwen. Deze thema's kunnen omgezet worden in activiteiten die cliënten in aanraking kunnen 

brengen met de gevoelens en betekenissen die voor hen meespelen bij deze thema's. Zij kunnen 

hierin ervaren hoe zo'n thema voor hen speelt en of zij daarin veranderingen willen aanbrengen of 

niet. Mocht een cliënt zo'n thema anders willen ervaren en benaderen, dan kan PMT daartoe 

handvatten bieden door middel van vervolgopdrachten. 

In groepsgewijze PMT kan soms alleen al het kijken en meebeleven van de gedragingen en gevoelens 

van anderen in de groep, aanleiding zijn om eigen patronen te doorbreken of juist tevreden te zijn 

met de eigen beleving en benadering in verband met dat thema. Uiteraard biedt de groepsgewijze 

PMT veel ruimte voor uitwisseling en feedback en dat is ook een van de krachten van groepsgewijze 

PMT.   

 

De aangeboden ervaringsgerichte activiteiten zijn zoveel mogelijk afgestemd en toegespitst op de 

cliënten met hun specifieke behandeldoelen. Het is de kunst van de PMT-er om ook bij complexe 

casussen activiteiten te ontwikkelen waarin de cliënt aan een eigen doel kan werken. Enerzijds 

moeten deze activiteiten veilig genoeg zijn om te kunnen doen, anderzijds moet er voldoende 

uitdaging en beleving in zitten voor de cliënt om het aan te gaan en zich niet te vervelen of het af 

te doen. Uiteraard is de manier van aanbieden daarbij belangrijk en we geven dan ook een rationale 

vooraf, d.w.z. een reden waarom je juist deze activiteit aanbiedt in verhouding tot het gestelde 

PMT doel.  

Dan nog kan het zijn dat de cliënt in de uitvoering van de activiteit op andere belevingen ervaringen 

uitkomt en er een ander belang aan toedicht dan die waarop je je als PMT-er richtte met je 

aangeboden activiteit.  
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Dit kan nooit 100% van tevoren uitgesloten worden en dat hoeft ook niet, het kan de cliënt op een 

spoor brengen wat ook belangrijk is in zijn /haar behandeling. Maar het kan ook een afleidende 

manoeuvre zijn en het is goed om daar als therapeut op bedacht te zijn. 

 

Bewegingsgerichte activiteiten zijn vaak activiteiten waarbij de cliënt zich in de zaal beweegt, al of 

niet in de rolstoel of gebruikmakend van andere hulpmiddelen. Vaak wordt er materiaal bij gebruikt 

, bijvoorbeeld een bal of badmintonracket, en/of is er interactie met een of meerdere andere 

cliënten of de therapeut. Het accent ligt op hoe cliënt zich intentioneel en interactioneel beweegt 

en handelt. 

Lichaamsgerichte activiteiten zijn vaak minder ruimtelijk en beweeglijk. Ze vinden zittend, staand 

of liggend plaats en richten zich meer op de lichaamsbeleving of de innerlijke bewegingen (van 

energie, beleving, aandacht, warmte etc.). 

De scheiding is niet strikt te trekken en dat is ook niet de bedoeling, immers: in bewegen is   

lichaamsbeleving mogelijk en in stilstand beweging. Het onderscheid wordt meer gemaakt vanuit de 

theorie en achtergrond van PMT en geeft enige ordening in de vele mogelijkheden aan activiteiten 

waaruit de PMT-er kan kiezen. Ook helpt het een focus te bepalen voor PMT-ers in hun sessies.  

 

Op de aangeboden activiteit volgt altijd een nabespreking, vaak beginnend met de vraag van de 

therapeut: hoe was het om de doen? Daarna wordt getracht een verband te leggen naar het doel, de 

klachten/beperkingen en mogelijkheden van de cliënt in zijn/haar dagelijks leven. Ook besteden we 

aandacht aan de volgende stap in de PMT-behandeling. Deze aandachtspunten zijn belangrijk omdat 

juist cliënten met OLK vaak fragmenteren in plaats van verbinden, zeker bij de conversie, waarin 

ratio en gevoel vaak uiteenlopen. Dit brengt ons ook naar de therapeutische attitude die wij 

aannemen. Deze is client-centered en mentalisatie-bevorderend. Het inleven en aanvoelen van de 

cliënt in beleving, behoeften en weerstanden, het spiegelen en markeren van gevoelens van de 

cliënt (het teruggeven en benoemen van gevoelens en gedrag van cliënten) (Spaans, Koelen en 

Buhring, 2010) vallen daaronder. Wij steunen en structureren in PMT door onze houding en aanbod, 

maar confronteren en ontregelen soms ook om dingen duidelijk te maken aan en voor cliënten. 

Zowel door de aangeboden activiteiten als in onze houding of verbale interventies. 

 

PMT en conversie 

De conversiestoornis wordt gekenmerkt door omzetting: een psychisch niet wenselijke inhoud wordt 

afgeweerd en omgezet in lichamelijke klachten als verkrampingen of verlamming. De verschillende 

uitingsvormen van de conversiestoornis zijn eerder in deze bundel uitgebreid beschreven (zie lezing 

Moene). 

In PMT wordt geobserveerd hoe de cliënt zich beweegt en gedraagt in verschillende bewegings- en 

sociale situaties en van daaruit worden conclusies getrokken met betrekking tot de specifieke 

stoornis van de cliënt: welke emoties kan cliënt moeilijk verdragen? Wat vindt de cliënt lastig om 

aan te gaan in contact? Hoe gaat de cliënt om met indrukken en appèls die op hem/haar gedaan 

worden? Wanneer en hoe loopt de spanning in cliënt zo op dat er uitval of een aanval volgt?  
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Wat vermijdt hij/zij mogelijk met behulp van de uitval of aanval? Wat laat een aanval of uitval 

zien? Waarbij zou de cliënt baat hebben? Komt PMT in aanmerking voor deze cliënt?  

 

Hypotheses en conclusies over het ontstaan en de instandhouding van de klachten van een cliënt 

met conversie worden natuurlijk ook al eerder in de intakefase en bij andere behandelaren gedaan. 

Vanuit een gezamenlijke visie op de stoornis van de cliënt wordt in de staf bepaald hoe verder 

gewerkt wordt in de behandeling en welke rol de verschillende disciplines daarbij spelen.  

 

Voorbeeld:   

Arend krijgt regelmatig uitval in armen en benen, waarbij hij  door zijn benen zakt en valt. Op de 

grond liggend gaat hij over in een aanval van schoppende bewegingen met de benen en om zich 

heen slaan met zijn armen. Hij straalt boosheid en agressie uit, ook in de geluiden welke hij 

maakt. Arend zelf ondergaat de aanval onbewust, hij heeft er een amnesie voor. 

In de omgang met anderen kan Arend  niet “gewoon” boos worden. Zijn onvermogen is gerelateerd 

aan ervaringen uit zijn kindertijd en zijn gezin van herkomst. Omdat boosheid uiten verboden was 

in zijn systeem en dit verbod nog steeds voor hem geldt, lopen  de spanningen echter wel 

regelmatig fors op. Dit  kan een uitval en aanval veroorzaken . 

 

In individuele PMT is met Arend door middel van psycho-educatie en oefeningen gewerkt aan het 

begrijpen en voelen van de voor- en nadelen van zijn niet boos worden. Door het aanbieden van 

spanningsverhogende oefeningen kan hij onderzoeken welke lichaamssignalen aangeven dat hij 

verhoogde spanning ervaart. Bij het balstuiten heeft hij  ervaren hoe het is om steeds meer fysieke 

lading toe te laten en hoe hij hierover regie kan krijgen, door het op- en afbouwen ervan. De 

lichaamsignalen leert hij (h)erkennen als uitingen van zijn irritatie en ongenoegen. Door er zo mee 

bezig te zijn begint hij schoorvoetend te voelen waarover en op wie hij (nog) boos is. Vervolgens 

lukt het hem om het fysieke gevoel  aan zijn emotionele lading te koppelen. Daarna kunnen we, 

gerichter op een situatie of (niet-aanwezige) personen, werken aan het uiten en loslaten van deze 

lading. Hierdoor voelt Arend meer vertrouwen in zijn eigen kracht en mogelijkheden en wordt hij 

steeds assertiever in de omgang met anderen. Uitvallen en aanvallen verminderen en blijven na 

enige tijd bijna geheel uit.   

 

Conversiecliënten in de PMT 

Het klachtenbeeld van cliënten met een conversiestoornis is zeer divers. Het zijn cliënten die lijden 

aan zichtbare of niet zichtbare klachten en beperkingen in de vorm van motorische of sensorische 

uitvalsverschijnselen, pijnklachten of wegrakingen, wat zich weer kan uiten in loop- en/of 

evenwichtsstoornissen, spraakproblemen of dissociaties. Vaak is de belastbaarheid van deze 

cliënten erg laag en zijn ze  snel vermoeid of overprikkeld. Verder maakt een groot aantal van de 

conversiecliënten  gebruik van hulpmiddelen zoals krukken, rollator of rolstoel of ze dragen een 

valhelm ter bescherming van hun hoofd.  
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De klachten en beperkingen zijn ook terug te zien in het houding- en bewegingsbeeld van de cliënt. 

De psychomotorisch therapeut observeert dit en neemt waar of de houding en motoriek van de 

cliënt verkrampt, gespannen of juist verslapt is, of er sprake is van spierschokken en 

bewegingsonrust, of er evenwichts- en/ of loopproblemen zijn. Daarnaast kan ook het bewegen in 

de ruimte opvallend zijn. Sommige cliënten bewegen zich langs de muren van de ruimte, durven 

weinig ruimte in te nemen of zijn bang om met hun rug naar de deur te staan.  

Conversiecliënten tonen vaak  weinig expressie. Cliënten kunnen een “masker” opzetten en zich 

uiterlijk anders voordoen dan ze zich van binnen voelen. Aan de andere kant kunnen emoties hen 

juist ook overspoelen. 

Meestal is er wel bereidheid om te voelen, maar veel gaat via het hoofd/ de ratio en dan lukt het 

voelen niet of "stoort" het lichaam eigenlijk alleen maar met pijn of andere sensaties. De cliënt 

praat soms vervreemd over het aangedane lichaamsdeel of bagatelliseert de klachten. De 

psychomotorisch therapeut helpt hen het contact met het gevoel te herstellen en daarop een 

adequatere coping en emotieregulatie te ontwikkelen. 

Bij een uitval zien we vaak een soort van kortsluiting optreden en de te hoog opgelopen spanning en 

emoties wegvloeien uit het lichaam. Bij een aanval zien we vaak verheviging van de kortsluiting 

waarbij soms de spanning of emotie alsnog tot expressie wordt gebracht maar dan in verkrampingen 

en/of onwillekeurige bewegingen.   

 

Activiteiten uit de PMT workshop 

Mind & Body setting 

Omdat PMT een ervaringsgerichte therapie is creëerden wij in onze workshop eerst een Mind & Body 

setting. Door allerlei PMT-materialen in de ruimte te plaatsen wilden we de deelnemers prikkelen 

op mentaal en vooral fysiek niveau. We hoopten dat ze spontaan tot handelingen en/of interacties 

zouden overgaan, al was het maar het betasten van een balletje wat op een stoel lag of het 

overgooien daarvan. Dit om het appèl wat PMT kan doen, op een directe, non-verbale wijze te 

benadrukken. Dat is ons inziens een van de werkzame krachten van PMT.  

Het appèl wat de PMT-zaal op cliënten doet, is vaak al te zien bij hun binnenkomst. Reacties 

kunnen uiteen lopen: sommige cliënten vinden de ruimte prettig en voelen zich uitgenodigd om te 

gaan bewegen; anderen ervaren het als eng en bewegen zich langs de zijkanten, vooral als ze last 

hebben van valangst. Ook de aanwezige materialen in de zaal roepen reacties op bij cliënten, al 

dan niet vanuit ervaringen en associaties, zoals diverse ballen (lekker spelen of angst om geraakt te 

worden) of de boksbal (associatie met geweld of spanning ontladen).  

In het COLK besteden wij altijd aandacht aan de eerste (non)verbale reacties van onze cliënten op 

en in de zaal en dat hebben we in de workshop ook gedaan, met uitleg waarom wij voor deze start 

kozen. 

 

De Bodyscan 

De bodyscan is een van “teen-tot- top-lichaamswaarneming”, maar is voor de workshop wat anders 

opgezet, omdat de meeste aanwezigen de algemene Bodyscan waarschijnlijk wel kenden.  
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Eerst boden we een korte, algemene lichaamswaarneming aan. Daarna een waarneming gericht op 

één lichaamsdeel in het bijzonder. Ook zijn er enkele elementen uit lichaamsmentalisatie en NLP 

(Derks &Hollander, 1996) in verwerkt.  

 

Na het doen van een gehele of gedeeltelijke Bodyscan bij cliënten vragen we altijd hoe het was om 

de oefening  te doen. 

De lichaamswaarneming bij cliënten op het COLK begint eenvoudig. Vaak vinden cliënten de 

oefening in het begin lastig en voelen ze weerstand. Dit heeft te maken met dat ze het gericht 

waarnemen van hun lichaam moeilijk vinden of ze voelen weinig of juist veel op bepaalde plekken, 

met name  pijn of vermoeidheid.  

Als de confrontatie en spanning oplopen, soms samengaand met emoties, leidt dit wel eens tot 

uitval of een aanval.  

Soms vinden cliënten  het juist prettig om de lichaamswaarneming te doen en ervaren ze het als 

een ontspanningsoefening, wat een bijkomend voordeel kan zijn. 

Vaak verbetert na een aantal keren oefenen hun waarneming en het voelen van lichamelijke 

sensaties en ontstaat meer nieuwsgierigheid naar hun lijf en voelen ze zich meer open t.a.v. hun 

lichaamsignalen en gevoelens.  

 

Doorgaan tot je erbij neer valt 

Een tweede activiteit die we aanboden was een oefening uit de module PMT gericht op het thema 

grenzen.  

“Doorgaan tot je er bij neervalt”  is een gedragspatroon dat we bij de conversiecliënt heel vaak 

zien. Om allerlei redenen gaan cliënten door tot ze er bijna letterlijk bij neervallen. Het contact 

met het lichaam is verstoord en ze voelen de lichaamssignalen niet die een grens aangeven. Daarom 

is het voor hen moeilijk om een grens te herkennen en dat zie je terug in hun gedragspatroon. 

Binnen de PMT bestaan verschillende activiteiten die ingezet kunnen worden om cliënten te laten 

oefenen met het voelen en herkennen van lichaamssignalen die een grens aangeven. De volgende 

oefening is gedaan in de workshop: 

 

Opdracht: maak een groepje  van 4 personen. Maak binnen het groepje van 4 personen 2 

tweetallen. 

Eén tweetal gaat tegenover elkaar staan en speelt een bal over. Het andere tweetal geeft de 

spelers spullen aan, bijvoorbeeld een pilon of een andere bal, die de spelers bij zich moeten 

houden, terwijl ze de bal over blijven spelen. Daarnaast kunnen de spelers van de aangevers ook 

opdrachtjes krijgen als ‘tik de vloer aan of houdt je hand op de rug’.  

Wanneer een speler een grens bereikt, zegt deze stop en wisselt hij of zij met een van de 

aangevers. Zo wordt er doorgewisseld tot allen speler en aangever zijn geweest. 

  

Door middel van deze activiteit kunnen conversiecliënten aan den lijve ervaren hoe ze met hun 

grenzen omgaan.  
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Soms zien we dat cliënten heel snel stoppen, alsof ze hun mogelijkheden onderschatten, maar 

meestal gaan ze te lang door, soms zo lang ‘’tot ze er bij neervallen’’. Met dergelijke opdrachten 

proberen wij cliënten bewust te maken van hun patroon van doorgaan, van zichzelf te lang en te 

veel belasten. Vaak ontdekken zij dan hun eigen patroon van het negeren van lichaamssignalen en 

gevoelens.    

 

Tenslotte 

Cliënten van het COLK komen veelal uit het medische circuit, sommigen hebben zeer duidelijke 

klachten, bij anderen zijn klachten vager en wisselend. Naast de OLK zijn er soms ook medisch 

verklaarde klachten met hun uitingen en beperkingen. 

Het doel van de COLK-behandeling is om cliënten op het psychosomatische spoor te zetten en daar 

aanzetten tot integratie te geven en via dat spoor, indien mogelijk, tot heling te komen.  

Daarom geven behandelaren, en ook PMT-ers, veel informatie over de wisselwerking tussen lichaam 

en geest en trachten we de OLK op diverse lagen te begrijpen en te behandelen. 

Voor cliënten is de ommezwaai van het medisch naar het psychisch circuit groot. Vaak waren 

cliënten met OLK en conversie harde werkers, die het goed willen doen en niet willen teleurstellen. 

Op de tenen lopen, overschat worden door de ander of zichzelf flinker voordoen past vaak in het 

profiel van OLK. Doorgaan en weinig voor zichzelf vragen, is hun veel gebruikte coping. Nadat de 

klachten begonnen, konden zij niet meer aan hun ideale zelfbeeld voldoen en kregen zij vaak 

onbegrip en etiketjes van anderen in hun leefomgeving. Soms is er sprake van medisch falen of 

verergering van klachten door eerdere behandelingen en is er weinig vertrouwen in artsen en 

hulpverleners. Acceptatie van hun OLK is mede hierdoor erg lastig. 

 

Conclusie 

PMT bij  cliënten met OLK en speciaal bij conversiecliënten, is een grote uitdaging. Voor zowel de 

PMT-er als de cliënt! Immers, in en aan hun lichaam ervaren cliënten hun klachten en problematiek, 

en juist dat lichaam en het bewegen staan centraal in PMT. Bewegen is meestal ook moeizaam of 

gaat goed tot de klacht doorgaan verhinderd. Of het lichaam maakt bewegingen die de cliënt niet 

wil maken. En wat cliënten wel willen doen, lukt niet. Ze voelen geen controle of vertrouwen meer 

in zichzelf en hun lichaam.   

PMT is mede hierdoor vaak erg confronterend. Het roept soms angst of weerstand op. 

Toch voelen cliënten zich vaak ook erg gezien en begrepen als het contact in de PMT eenmaal op 

gang komt. Ze merken dat er veel rekening met ze wordt gehouden, met hun lichaam, gedachten en 

gevoelens. Ze horen hoe de therapeut hun klachten ziet en begrijpt en krijgen veel feedback die ze 

kunnen gebruiken in hun proces. Ze merken dat er meegezocht en gekeken wordt naar alternatieven 

en handvatten om aan hun klachten te werken, door middel van lichaams- en bewegingsgerichte 

benadering. Ze mogen dingen doen die ze eerder of elders niet mochten of konden en behalen soms 

succesjes in doen en laten. Ze merken dat er in PMT veel bereikt kan worden. 

Juist omdat PMT met en in het lichaam werkt en ervaringen van cliënten aan betekenis gekoppeld 

worden, kan dichtbij en op maat gewerkt worden.   
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We werken zowel aan het fysieke als psychische spoor en zoeken een weg naar integratie. PMT 

grijpt in op het non- en pre-verbale niveau, op het fysieke en zintuiglijke, in lagen die voorafgaan 

aan ratio, waarin ook vaak de opgedane en soms verborgen ladingen en blokkades liggen 

opgesloten, die OLK en conversie kunnen veroorzaken. Met behulp van diverse activiteiten, zoals 

aangeboden in de workshop, kan de cliënt leren meer lichaamscontact te maken en zich bewust te 

worden en waar te nemen, bijvoorbeeld hoe hij maar doorgaat tot hij er bij neervalt!   

De PMT in het COLK heeft als specialiteit het werken met gevoelens en emoties, hoe de cliënt zich 

verhoudt ten opzichte van zijn/haar gevoelens, hoe gevoelens zich manifesteren in het lichaam, hoe 

het tegenhouden of binnenhouden daarvan voelt, en het (leren) toelaten en uiten ervan. De PMT 

biedt hierbij handvaten en mogelijkheden welke in andere therapieën binnen het COLK niet 

aanwezig of mogelijk zijn.  

Wij willen m.b.v. PMT er aan werken dat de cliënt als het ware van binnenuit op staat in plaats van 

neervalt, en voor zichzelf zorgt en opkomt, op een andere, adequatere manier als voorheen.  

Of, als er onomkeerbare schade is in lichaam en geest, de cliënt helpen te aanvaarden dat dit 

kennelijk zo is en helpen een weg te vinden in het leven met de eigen beperkingen en 

mogelijkheden.  

Ook willen wij graag meer bekendheid geven aan PMT bij OLK, en hopen dat onze workshop en 

publicatie daar aan bijdraagt. Op onderwijsinstellingen en in vaktijdschriften en -boeken (Lange, J. 

de, 2010) wordt al steeds meer aandacht aan PMT bij OLK gegeven. Verder is er de landelijke 

werkveldgroep PMT-OLK  van de NVPMT (www.nvpmt.nl), welke hard werkt aan meer bekendheid 

en inhoud van PMT bij OLK.  Wij wensen PMT bij OLK veel ontwikkeling en onderzoek toe, binnen en 

buiten het COLK.  
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‘Voor wie ik lief heb, wil ik heten’. Onverwerkt 

verlies in beeldende therapie 

Door Anneke Eggink (beeldend therapeut) 

 

 

Samenvatting 

In dit artikel wordt uitleg gegeven over de behandeling in beeldende therapie van onverwerkt 

verlies bij cliënten met een somatoforme stoornis of conversieve klachten.Onderzoek heeft 

uitgewezen dat rouwproblematiek veel vaker dan verondersteld (mede) oorzaak is van psychische 

problemen en dat dit niet als zodanig herkend wordt (Bout, Boelen &  de Keijser, 1998) De emoties 

die bij onverwerkt verlies niet op een passende manier zijn geuit, kunnen zich ‘vastzetten’ in het 

lichaam en zorgen daar voor blokkades.  Beeldende therapie kiest voor de basale invalshoek van het 

lichamelijk ervaren. Het lichaam wordt op een gerichte manier in beweging gezet, uitgedaagd door 

de appèlwaarde van het materiaal. Door gebruik te maken van de beeldende materialen, kleuren en 

vormen kan wat nog impliciet, préverbaal is, langzaam woorden krijgen. 

Doordat het werkstuk niet vluchtig is kan de cliënt het verlies niet vermijden maar wel stukje voor 

stukje bewerken en verwerken met de bijpassende emoties en handelingen. In de beeldende 

therapie gebruiken we als theoretisch kader het analoge procesmodel (Smeijsters, 2008). Beeldende 

vormgevingsprocessen bevatten een sterk lichamelijk emotionele basis en een intuïtief begrijpend 

en verbeeldend karakter. Door de kracht van het medium kunnen gevoelens optreden voordat er 

gedachten tot stand komen. Er zijn soms nog geen woorden voor maar het gevoel kan wel worden 

uitgedrukt in bijv. vormen en kleuren. Om onverwerkt en gecompliceerd verlies te behandelen 

gebruiken we het Rouwtakenmodel (Worden, 1992) en de principes uit de verlieskunde (de Mönnink, 

2008).  

 

Inleiding 

De titel van de workshop verwijst naar het noemen van de naam van de overledene. Dit is vaak de 

eerste stap die gezet wordt in het verwerkingsproces. Met het noemen of schrijven van de naam 

erken je de overledene, erken je het verlies. Soms is het hardop uitspreken van de naam nog te 

moeilijk dan is het schrijven van de naam een eerste stap.  

 

Een werkvorm waar de beeldende therapie vaak mee begint, is het schrijven van de naam van de 

overledene. Hiervoor moet eerst een vel papier gekozen worden in de kleur die bij de 

persoonlijkheid van de overledene past. Daarna wordt de naam in passende letters en kleuren 

geschreven. Was het een stoer persoon of juist lief en zacht. Kies je voor groen of kies je voor rood, 

wat past bij de overledene? 
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Vervolgens wordt er door middel van de collagetechniek een werkstuk gemaakt. De cliënt zoekt 

zoveel mogelijk plaatjes en teksten in tijdschriften die bij de persoon passen. Op deze manier 

wordt de cliënt letterlijk in beweging gezet en moet hij nadenken over de overledene in een 

bredere context. Hierdoor komt langzaam het verhaal rondom de overledene tot stand. Het 

onbewuste en preverbale wordt geprikkeld. Waar nog geen woorden voor zijn, zijn soms wel kleuren 

en vormen voor. 

 

Groepsoefening 

Tijdens de workshop op het congres was de eerste opdracht om een overledene in gedachten te 

nemen en daar 2 minuten in stilte aan te denken. Vervolgens een lichaamsscan te maken op de 

volgende manier: 

 

- Scan je voeten, benen, romp, hoofd etc. Voel je ergens iets in je lichaam wat met 

emotie te maken kan hebben? Waar voel je het en kun je voor jezelf beschrijven wat je 

voelt? 

- Daarna kreeg iedereen de opdracht om, zoals in bovenbeschreven werkvorm, een 

collage over de overleden persoon te maken. 

- Na het maken van de collage werd dezelfde bodyscan toegepast. 

Bijna alle workshopdeelnemers konden verschil tussen de twee bodyscans aangeven. Bij het in stilte 

aan de overledene denken werd vaak emotie gevoeld als een zwaar gevoel in de buik, een keel die 

dicht ging zitten, een algeheel zwaar gevoel. Na het maken van de collage voelden bijna alle 

deelnemers zich lichter, het was “gaan stromen”, de pijnlijke plek was verdwenen, de 

dichtgeknepen keel weer open. Het algehele gevoel was veranderd en men kon op een vrijere, 

“lichtere” manier terug denken aan de overledene. 

 

Het rouwproces 

Iedereen maakt verliezen mee in zijn leven en ieder rouwproces is uniek. De scheidslijn tussen wat 

passend en ongezond in het verwerkingsproces is, is niet zo duidelijk. Voor de een zal het fijn zijn 

om iedere dag het graf van de overledene te bezoeken terwijl het voor een ander een in een 

obsessie kan ontaarden. 

 

 In onze westerse cultuur overheerst de opvatting dat het geleden verlies moet worden 

“doorgewerkt”. Freud (1917-1957) sprak al over het verrichten van Trauerarbeit. Wat precies onder 

rouwarbeid moet worden verstaan is niet makkelijk te omschrijven. Voor mij als beeldend 

therapeut is het belangrijk dat degene die het verlies geleden heeft regelmatig bezig is met dat 

verlies. Dat hij zichzelf herhaaldelijk wil confronteren met de realiteit van het verlies en dat de 

gevoelens hierover geuit kunnen worden (Bonanno & Kaltman, 2001). Door het verlies op deze 

manier te verwerken kan de nabestaande meer loskomen van de overledene en daardoor 

uiteindelijk nieuwe intieme banden aangaan. 
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Tegenwoordig gaan we ervan uit dat de band met de overledene niet moet worden doorgesneden 

maar dat de band altijd blijft bestaan, al zal deze van karakter veranderen (Zisook & Shear, 2009). 

Het is ook niet zo dat een verlies verwerkt is als er nooit meer negatieve emoties in verband met de 

overledene worden gevoeld. Veel nabestaanden voelen nog jaren de pijn en het verdriet en soms de 

boosheid, maar het staat het oppakken van de draad van het leven niet meer in de weg. 

 

Cliënten van COLK doen vaak te weinig rouwarbeid. In plaats daarvan proberen ze weg te gaan van 

hun pijn, de pijn te verdringen. Het erkennen van het verlies en op passende wijze uiten van de 

emoties zijn belangrijke taken voor deze cliënten. Wanneer is verlies nu onverwerkt zodat de rouw 

als gecompliceerd wordt benoemd. Het gaat dan om verstoringen in de verwerking van het verlies. 

Het leven van iemand blijft in het teken van het verlies staan waarbij iemand zichzelf en/of zijn 

omgeving schade berokkend of tot last is (de Mönnink, 2006).  Ook kan er sprake van een 

onderreactie waarbij nauwelijks enige betrokkenheid wordt getoond er veel energie wordt besteed 

aan het weghouden van het verdriet. 

 

Onverwerkt verlies binnen COLK 

Veel cliënten binnen COLK hebben een of meer ernstige traumata meegemaakt, waarbij 

rouwverwerking regelmatig een grote rol speelt. Meestal is het zo dat er op dat moment geen 

ruimte was om te rouwen, bijvoorbeeld doordat er voor anderen gezorgd moest worden of het 

verdriet niet gedeeld kon worden met anderen. Sommige van onze cliënten zouden hun emoties wel 

hebben willen uiten maar konden dat op dat moment niet door de omstandigheden en hebben het 

verdriet soms tientallen jaren proberen weg te duwen. Op COLK  komt er, doordat cliënten bij 

zichzelf moeten stilstaan, tijd en ruimte voor het voelen van emoties. Vaak blijkt er veel verdriet 

over gebeurtenissen uit het verleden te bestaan. Door het verhaal te vertellen en het meer te 

doorvoelen kan het verlies een plaats krijgen, verwerkt worden. 

 

Impact- coping- supportanalyse 

Een belangrijk aandachtspunt binnen de rouwverwerking is de impact –coping- support analyse. 

(de Mönnink, 2006). Het gaat hier om wat de impact is van het verlies, hoe de cliënt er mee om 

gaat en hoe de steun is uit de omgeving. De verliezen die cliënten van COLK hebben geleden zijn 

heel divers en hebben vaak een geweldige impact, die zich vaak zowel op lichamelijk als op 

psychologisch gebied uit. Een paar voorbeelden: het overlijden van een ongeboren baby die verwekt 

is door een verkrachting; een geheime minnaar die overlijdt bij een ongeval; een te vroeg geboren 

baby waarbij de ouders door loting meedoen aan een experimentele behandeling waarbij de ouders 

een “nee” trekken en er dus geen behandeling plaatsvindt; de moeder die de cliënt jarenlang 

emotioneel verwaarloost en pas als de moeder ernstig ziek wordt er een band tussen moeder en 

dochter ontstaat; de baby die te vroeg geboren wordt en overlijdt door gebrek aan kennis bij de 

moeder en daardoor te laat in het ziekenhuis komt om te kunnen worden behandeld. Het omgaan 

met het verlies (de coping) is voor de cliënten vaak moeilijk. De cliënten durfden of konden niet 

spreken over hun verlies. Veel cliënten hebben in hun eentje het verlies proberen te verwerken. 
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Vaak is er ook geen of onvoldoende steun vanuit de omgeving geweest. Door in beeldende therapie 

ook de partner, familie en/of vrienden van de cliënt bij een deel van de behandeling te betrekken, 

krijgt de cliënt alsnog die steun en heeft hij of zij het gevoel er niet meer alleen voor te staan. 

 

Uitingsvormen van rouw in beeldende therapie 

Rouw kan zich in beeldende therapie op verschillende manieren manifesteren in de werkstukken. 

Vaak komt het al in de eerste sessies of in het diagnostisch traject naar voren. Zo komen 

herinneringen aan overledenen of aan momenten rondom het overlijden naar voren in bepaalde 

details van de werkstukken. Zoals bijvoorbeeld een naam of een kruis. Zo kunnen dik omlijnde 

vormen of alleen figuratief werken duiden op angst voor controleverlies. In abstract werk worden 

vlekken uitgewerkt en een cliënt benoemde dit als “bloemen van verdriet”. Ook kan het werk veel 

emoties laten zien zoals veel krassen of het gebruik van veel dikke donkere lijnen. 

Soms is er te weinig emotie, alleen maar dezelfde soort lijnen bij het tekenen van het gevoel. Of 

een detail dat aandacht vraagt zoals een donkere tulp in het verdere vrolijke bloemenveld. 

 

Het lichaam en de emoties 

Het lichaam doet iets met emoties zoals ook iedereen tijdens de workshop heeft ervaren. De emotie 

wegdrukken geeft spanning, vermoeidheid, pijn. Door er niet over te praten kan de emotie niet 

naar buiten, wordt als het ware in het lichaam opgesloten. Als dit proces langdurig plaatsvindt, 

kunnen de niet geuite emoties zich ergens in het lichaam vast gaan zetten of het kan zich uiten  in 

ernstige vermoeidheid door emoties weg te duwen. 

Het lichaam geeft op een bepaald moment aan dat het zo niet verder kan. Dit kan zich uiten in 

verkrampingen, uitval, wegrakingen of dissociatie van lichaams- of psychologische ervaringen, waar 

geen lichamelijke oorzaak voor gevonden wordt. Dissociëren is een manier om te ontsnappen aan de 

angstige realiteit die niet meer bewust beleefd hoeft te worden (Moene & Rumke, 2004). 

 

In de beeldende therapie wordt de fysieke, onverklaarde klacht in verband gebracht met hoe de 

cliënt werkt in beeldende therapie (analoge procesmodel Smeijsters). Het aangeboden materiaal 

doet een bepaald appèl op de cliënt waardoor hij in actie moet komen. De cliënt kiest zijn eigen 

materiaal om zichzelf in uit te drukken. Klei als materiaal vraagt dan weer een andere handeling 

dan verf. Het is aan de beeldend therapeut daarin de cliënt uit te nodigen en waar nodig te sturen. 

Zo kan de therapeut vragen: kun je je gevoel een vorm en een kleur geven? Welk materiaal past er 

bij jouw gevoel, is dat zacht of hard of scherp?  

Maar ook: hoe komt het dat je dissocieert als je de kleur oranje ziet? Hoe komt het dat je stem 

wegvalt als je over je kinderen wilt vertellen? 

 

De COLK cliënten ervaren tijdens de therapie soms meer spanning in hun lichaam, of juist minder. 

Ze kunnen soms beter praten of juist helmaal niet meer. Ze kunnen extra pijn krijgen, gaan 

schokken, of een uitval of wegraking krijgen. De beeldend therapeut probeert deze reacties te 

koppelen aan wat er in de therapiesessie gebeurt.  
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Het kan ook zijn dat de cliënt ‘’niets’’ voelt. De therapeut  probeert dan uit te zoeken of de cliënt  

wel in contact staat met zijn lichaam of dat gevoelens worden geblokkeerd. Meestal voelt de cliënt 

wel  iets, maar is het soms te moeilijk om te benoemen ‘’wat’’. Door het gevoel in het lichaam te 

tekenen, een kleur of een vorm te geven, kan het gevoel soms meer in verband worden gebracht 

met een emotie. Vanuit het antwoord van onderstaande cliënt kon een volgende stap in de 

behandeling worden gezet. 

 

Een voorbeeld 

Een cliënt gaat tijdens de eerste bijeenkomst met klei werken. Daar maakt hij een platte, 

ronde vorm van( zie figuur nr. 1) . Door te zoeken waar deze vorm voor kan staan, ontdekt 

de cliënt dat het de steen is die hij voelt in zijn maag. Deze steen blijkt te zijn ontstaan na 

het overlijden van zijn vriendin. 

 

Het rouwverwerkingsproces  

Het gehele proces van rouwverwerking kent een aantal fases: 

 

* Het verhaal van de rouw compleet maken. 

* De rouwtaken aangaan: 

 De aanvaardingstaak en het doorleven van de emoties  

 De afscheidstaak en het lichaam op passende manier in beweging brengen 

 De aanpassingstaak en het krijgen van steun van de omgeving 

 

Het verhaal compleet maken  

In beeldende therapie wordt het verhaal vaak verteld aan de hand van de collage die de cliënt in 

het begin van de therapie maakt. Stukje voor stukje, plaatje voor plaatje ontstaat het beeld en 

verhaal van- en over de overledene. 

Iedere cliënt maakt de collage in het tempo dat bij hem past. Sommige cliënten zijn  in twee keer  

klaar, anderen doen er veel langer over. Het lichaam wordt op een, bij de cliënt passende wijze, in 

beweging gebracht. Door het  appél van het materiaal worden de handen van de cliënt actief in 

beweging gezet om te zoeken, bladeren, knippen en te plakken. Bij het maken van verschillende 

werkstukken kan gebruik gemaakt worden van hout, klei, steen, wol, stof etc. Ieder materiaal heeft 

zijn eigen uitdaging.  

Als het enigszins mogelijk is worden ook anderen, partner, vrienden, familie, bij de behandeling 

betrokken zodat de cliënt voldoende support vanuit zijn netwerk ontvangt. 

 

De rouwtaken aangaan  

Worden (1992) heeft  een rouwtakenmodel ontwikkeld om aan te geven door welk proces de cliënt 

moet gaan. De rouwtaken worden vervuld door met beeldend werk aan de slag te gaan. Ze bestaan 

uit: 
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De aanvaardingstaak en het doorleven van de emoties 

Dit gaat om het bewust erkennen van het verlies. Sommige cliënten weten verstandelijk dat de 

overledene er niet meer is maar gevoelsmatig dringt het niet door. 

In de 1e sessie  vraagt de therapeut cliënt om de overlijdenscirculaire mee te brengen, foto’s en 

eventueel krantenberichtjes van de overledene. Sommige cliënten moeten echt op zolder of in 

kasten gaan zoeken omdat ze niets in hun omgeving kunnen verdragen dat herinnert aan de 

overledene,  “het doet teveel pijn”. Deze herinneringen worden dan samen met de therapeut 

bekeken en bepraat. In deze fase wordt de collage rondom de naam van de overleden persoon 

gemaakt. Met het maken van de collage komt geleidelijk het verhaal naar voren. Een belangrijke 

vraag is bijvoorbeeld wat  er gebeurd is dat de rouw gecompliceerd maakt? De collage kan de 

veelheid aan emoties die spelen laten zien.  

Cliënten met een conversiestoornis dissociëren veel, ze maken veel dingen “weg”, vermijden het 

moeilijke onderwerp. Het door hun gemaakte werkstuk is niet weg te maken, wel tijdelijk op te 

ruimen of er kunnen stukjes worden afgedekt als het te moeilijk is om op dat moment onder ogen te 

zien. Deze stukjes kunnen bewust weer worden opgezocht als de cliënt eraan toe is. 

Het werkstuk wordt aan het eind van de sessie in een kast of map opgeborgen, hiermee is het 

mogelijk  een natuurlijke afstand creëren. 

 

De afscheidstaak en het lichaam op passende manier in beweging brengen 

Hierin neemt de cliënt bewust afscheid en doorleeft de pijn en het verdriet met alle emoties die 

daarbij horen. Omdat niemand het prettig vindt om pijn en verdriet te voelen lopen veel mensen 

weg van deze taak. Het is dan aan de therapeut om de cliënt er weer bij te halen. 

In de therapie wordt vaak een afscheidsmonumentje gemaakt of een afscheidsritueel uitgevoerd, 

zoals het maken van een fotolijstje, het schrijven van een afscheidsbrief, of een bezoek aan het 

graf. Doordat beeldende therapie handelen vraagt wordt deze taak wel als zwaar ervaren maar ook 

waardevol en prettig omdat men echt bezig kan zijn met de overledene. Er moet worden nagedacht 

over wat een passend afscheid zou kunnen zijn, wat een mooi symbool zou kunnen zijn voor de band 

die de cliënt samen met de overledene had. Het is van groot belang dat de cliënt iets maakt en 

doet waar hij zich goed bij voelt, dat voor hem een passend ritueel is. Niets is gek en bijna niets 

onmogelijk, er moet dan net zo lang gezocht en nagedacht worden tot het mogelijk gemaakt kan 

worden. 

Een voorbeeld van een afscheidstaak, waarbij de cliënt letterlijk in beweging was, is dat onder het 

horen van de muziek die bij de crematie werd gedraaid, de cliënt een hartje uitzaagde en daar de 

naam van de overleden vriendin in schilderde. De cliënt had de muziek nooit meer kunnen draaien 

omdat het de lievelings cd van de overledene was. 

 

De aanpassingstaak en het krijgen van steun van de omgeving 

Deze taak staat voor de aanpassing aan het nieuwe leven, de draad van het leven weer oppakken, 

ook met het eigen systeem of met de omgeving. Ook al is de overledene er niet meer toch hoort hij 

er nog bij door het werkstuk, een foto, een bloem of boom die geplant is.  
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Het gaat niet om het opgeven van de relatie met de overledene maar om de overledene een andere 

plaats te geven en verder te kunnen leven. Het betekent ook niet dat de cliënt zich losmaakt van de 

herinneringen aan de overledene. 

Een voorbeeld hiervan is begeleiding van een cliënte die een dood geboren baby kreeg. Aan het eind 

van het rouwproces bindt ze met een zelf beschilderde zijden sjaal het boek met foto’s en 

herinneringen aan hem dicht. Daarbij spreekt ze uit dat hij altijd bij het gezin zal horen maar dat 

ze zich nu op haar andere kinderen moet richten. 

 

Casus 

Dhr. S, 38 jr, ongehuwd, wordt opgenomen op COLK met conversieve wegrakingen. Hij moet op 

advies van zijn baas hulp gaan zoeken omdat de situatie op zijn werk door de wegrakingen 

onverantwoord wordt. Als hij geen hulp zoekt dreigt de kans op ontslag. Dhr. S., noemt zichzelf 

geen prater en staat sceptisch tegenover de beeldende therapie die hij tijdens de observatieperiode 

moet volgen. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Figuur 1  steen van klei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figuur 2 plaats van de steen in zijn lichaam 
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De steen blijkt in zijn lichaam rond zijn maag te zitten. De steen is ontstaan na het overlijden van 

zijn vriendin. Na een periode van intensieve zorg voor haar is ze overleden en is Dhr. de dag na de 

begrafenis weer aan het werk gegaan. Heeft niet gerouwd en heeft zijn gevoelens en gedachtes 

weggedrukt. Dhr. heeft geen contact met zijn schoonfamilie en weinig met zijn eigen familie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3 naam 

 

Onder het schrijven van de naam van zijn vriendin verteld Dhr. het verhaal van hun ontmoeting in 

een afkickkliniek. Na een gelukkig jaar samen blijkt ze kanker te hebben en heeft Dhr. S. op haar 

uitdrukkelijk verzoek weer drank voor haar gekocht. Hij voelt zich hier heel dubbel over, zowel 

schuld als begrip voor haar wens. Hij heeft haar helemaal alleen verzorgd, de contacten met 

wederzijdse familie waren slecht. Ook de uitvaart heeft hij alleen geregeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figuur 4 Liefde voor altijd 

 

Dit werkstuk werd gemaakt onder het beluisteren van de muziek die op de begrafenis werd 

afgespeeld. Dhr. heeft de muziek nooit meer kunnen beluisteren. Ook heeft hij geen enkele 

herinnering meer aan de uitvaart. 
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Figuur 5  handen in elkaar 

 

De vriendin van Dhr. S. overleed terwijl ze zijn hand vasthield. Als afsluitend ritueel is hij samen 

met zijn broer naar het graf van zijn vriendin geweest en heeft bloemen neergelegd. Tijdens dit 

ritueel kreeg hij geen wegraking. 

 

Gedurende de therapieperiode merkt Dhr. dat zijn spierspanning zakt, hij geen last meer heeft van 

uitvalsverschijnselen en dat de steen verdwenen is. Na zijn ontslag uit COLK kan hij weer bij zijn 

werkgever aan de slag en is er weer contact met zijn eigen familie en zijn er voorzichtige 

toenaderingspogingen met de familie van zijn vriendin. 

 

Conclusie 

Binnen COLK hebben veel cliënten te maken  met onverwerkt verlies. Beeldende therapie biedt, 

door het appél van de materialen, een opening om het lichaam op een passende manier in beweging 

te krijgen. Doordat het werkstuk tastbaar is kan de cliënt het niet vermijden, maar wel stukje voor 

stukje bewerken en een plaats leren geven. 

Beeldende therapie is binnen COLK een deelbehandeling. Het verwerken van een ernstig verlies kan 

bijdragen aan het herstel. Doordat  één van de laatjes van de persoonlijke archiefkast (de Mönnink, 

2008) wordt opgeruimd kan er ruimte komen voor andere dingen. 

 

 

Referenties  

Bonanno, G. A., & Kaltman, S. (2001). The varieties of grief experience. Clinical psychology review, 

21(5), 705-734. 

 

de Mönnink, H. (2008). De gereedschapskist van de maatschappelijk werker. Amsterdam, Elsevier. 

 

de Mönnink, H. (2008). Verlieskunde, handreiking voor de beroepspraktijk. Amsterdam, Elsevier. 

 

Freud, S. (1917). Mourning and melancholia. Standard edition, 14(237-258). 

 

Moene, F.C.& Rumke, M. (2004). Behandeling van de conversiestoornis. Een                                                                                         

interdisciplinaire benadering (Praktijkreeks Gedragstherapie). Houten: Bohn  Stafleu   van Loghum.  



83 
 

Smeijsters, H. (2008). Handboek Creatieve Therapie. Bussum: Coutinho Woerden 

 

Van den Bout, J., Boelen, P. A., & de Keijser, J. (1998). Behandelingsstrategieën bij 

gecompliceerde rouw en verliesverwerking. Houten:Bohn Stafleu van Loghum. 

 

Van Kreij, K. (2001). Boos op Maria. In C., Schweizer (Ed.) In beeld  doelgroepgerichte 

behandelmethoden van beeldend therapeuten. (pp 249-263).  Houten: Bohn Stafleu van Loghum.  

 

Zisook, S., & Shear, K. (2009). Grief and bereavement: what psychiatrists need to know. World 

Psychiatry, 8(2), 67-74. 

 

  



84 
 

‘Van onverklaarbaar naar meer voelbaar’. Het 

sociotherapeutische milieu als instrument tot 

verandering. 

Door Peter- Paul Knechten (sociotherapeut) en Hedwig Krol (verpleegkundige) 

 

 

Samenvatting 

Binnen de kliniek van het COLK bieden we cliënten met onverklaarde lichamelijke klachten de 

unieke kans om intensief behandeld te worden. Een belangrijk onderdeel van het totale 

behandelaanbod binnen de klinische setting is de leefgroep. We noemen dit het sociotherapeutische 

leefklimaat. 

 

Dit leefklimaat is als het ware de oefentuin voor de cliënt. De cliënt wordt uitgedaagd met de 

nieuwe kennis die hij oppikt uit de verschillende therapieën te experimenteren met nieuw gedrag, 

confrontaties met groepsgenoten aan te gaan en zijn eigen grenzen in groepsverband te leren 

herkennen en te bewaken. 

De kliniek onderscheidt zich van het ambulante behandelaanbod doordat de cliënt vijf dagen in de 

week doorbrengt op de kliniek binnen een leefgroep van ongeveer acht mensen. De cliënten eten en 

drinken met elkaar, volgen binnen die leefgroep een basisprogramma en brengen hun vrije en 

informele tijd (deels) met elkaar door. Dit levert veel leersituaties op voor de cliënt. De leefgroep 

vormt in zekere zin de basis van het totale klinische behandelaanbod op het COLK. Het biedt de 

cliënt veel mogelijkheden om te leren ontdekken waar zijn valkuilen liggen en waar zijn grenzen 

liggen. De cliënt kan oefenen om op een adequate manier voor zichzelf op te komen. Daarnaast 

biedt de groep veel herkenning en steun voor de cliënt in de ervaren lichamelijke klachten. Maar 

ook bijvoorbeeld in het ervaren onbegrip vanuit de maatschappij of vanuit het eigen netwerk ten 

aanzien van de lichamelijk onverklaarde klachten. Vaak wordt er in de verschillende 

therapieonderdelen gewerkt aan psychische obstakels vanuit het verleden. Soms is dit een lang en 

intensief traject waarin de cliënt begrip en steun ervaart vanuit de leefgroep. 

 

Met dit artikel wordt inzichtelijk hoe aan de rol van sociotherapie vorm gegeven wordt bij het 

behandelen van cliënten met onverklaarde lichamelijke klachten. De lezer maakt kennis met de 

uitgangspunten van sociotherapie en de plek van de sociotherapie binnen het COLK. Ook wordt de 

ontwikkeling van sociotherapie in vogelvlucht in een historisch perspectief geplaatst. 

 

Inleiding 

In de sociotherapeutische therapiemomenten wordt gestuurd op het verbinden van de persoonlijke 

doelen van de cliënt binnen de individuele behandelingen met de dagelijkse praktijk in het 

leefklimaat van de cliënt.  
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Met andere woorden: hoe brengt een cliënt die werkt aan een behandeldoel op individueel niveau 

dit in praktijk in de leefgroep? Maar nog belangrijker: hoe brengt de cliënt dit uiteindelijk in 

praktijk in zijn thuissituatie? 

Een voorbeeld van een belangrijk instrument dat ingezet wordt bij de cliënt om de genoemde 

verbinding te stimuleren is de dagopening: een dagelijks sociotherapeutisch programmaonderdeel 

binnen de leefgroep. 

 

Sociotherapie (milieutherapie) in een historisch perspectief  

Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog vond een belangrijke herijking plaats van de behandeling 

van psychiatrische patiënten in een ‘goede’ omgeving. Stanton en Schwartz lieten in 1954 zien hoe 

essentieel de sociale structuur van een ziekenhuisafdeling is voor de behandeling van psychiatrische 

patiënten. Onder andere Maxwell Jones heeft bijgedragen aan de oprichting van deze nieuwe 

therapeutische gemeenschappen in Groot Brittannië en in de Verenigde Staten. John en Elain 

Cumming (1962) ontwikkelden een theorie over Milieutherapie. De Cummings wilden het milieu zo 

opbouwen dat cliënten daarin tegen problemen aanliepen en deze leerden te overwinnen. Dit zou  

het 'ik' van de cliënt versterken.  

De Fransen hebben ‘sociotherapie’ verder op de kaart gezet. In hun opvattingen over milieutherapie 

staat het individu centraal. De kunst is om een milieu te bieden dat groei en zelfontplooiing 

faciliteert bij cliënten, waarbij de groep een belangrijke rol speelt. De Franse sociotherapie is op 

haar beurt weer sterk beïnvloed door psychoanalytici zoals door het werk van Adler en het 

Existentialisme. Het Existentialisme is een filosofische stroming die de persoon als uniek beschouwt, 

de persoon is verantwoordelijk voor zijn eigen handelen en lot. Volgens die filosofie is het de 

uitdaging van de mens om zijn, per definitie zinloze en absurde bestaan, zin te geven. Dat zou de 

mens kunnen doen door zijn vrijheid te gebruiken en zo een eigen ethos op te bouwen. Belangrijk 

hierin was de filosoof en tevens figuurlijke vader van het Franse Existentialisme: Jean –Paul Sartre 

(1946). Volgens Sartre gaat existentie (bestaan) vooraf aan essentie (de zin van zijn). Daarmee 

bedoelde hij dat iemand eerst op deze wereld verschijnt,vervolgens existeert en uiteindelijk 

zichzelf definieert door middel van zijn eigen daden. Je bent dus wat je doet, en wat je bent is niet 

meer dan de som van je eigen daden.  

In de loop der tijd zijn ook in Nederland therapeutische milieus ontstaan. Jongerius (1963), de 

belangrijkste pionier op dit gebied, zag een therapeutische gemeenschap als een milieu waarin aan 

mensen gereedschap wordt geboden om aan zichzelf te werken. Hij noemde dit een sociaal 

laboratorium. In de jaren daarna zijn andere milieutherapeutische programma’s en 

gemeenschappen ontstaan. Daarnaast kwamen er andere aanbieders in de geestelijke 

gezondheidszorg, maar ook samenwerkingsverbanden, fusies, reorganisaties, schaalvergroting en -

verkleining. De huidige trend is onder andere de in opmars zijnde hulpverlening via internet. Het is 

de vraag wat dit voor de sociotherapie en voor de klinische setting kan gaan betekenen in de 

toekomst.  
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Uitgangspunten 

Sociotherapie binnen het COLK is een groepsgerichte benadering waarbij gestuurd wordt op 

veiligheid en cohesie. Daarbinnen worden mogelijkheden geboden om te interacteren en te 

experimenteren met dagelijkse doelen op het gebied van het psychische, somatische en sociale 

functioneren. Uitgangspunten hierbij zijn de persoonlijke behandeldoelen van de cliënten, zoals 

deze afgesproken zijn in de behandelovereenkomst. 

 

We baseren ons binnen het COLK op het Twee sporen model (Moene & Rūmke, 2004) dat zich in de 

behandeling zowel richt op het lichamelijke als op het psychologische functioneren. Deze twee 

pijlers vormen samen de psychosomatische eenheid van de cliënt. Aanvankelijk wordt die eenheid 

door de cliënt niet direct als werkelijkheid beleefd. Het is de doelstelling van het COLK om cliënten 

gedurende de behandeling zichzelf steeds meer als eenheid te laten ervaren. Daarnaast baseren we 

ons op diverse concepten en studies binnen de groepsdynamica, het groepsgericht werken binnen de 

geestelijke gezondheidszorg (Janzing & Kerstens, 2005). 

 

Concluderend heeft de sociotherapie als belangrijkste speerpunten: 

 Bieden van veiligheid  

 Bieden van ruimte om te ontdekken 

 Bieden van ruimte om te experimenteren, te oefenen en te trainen met wat de cliënten in 

de behandeling krijgen aangeboden 

 Leren verbinden tussen lichaam en geest 

 

Concreet richt de sociotherapie zich op:  

 Structuur (dag- en nachtritme) 

 Evenwicht/balans tussen activiteit en rust  

 Inspanning en ontspanning  

 Grenzen (fysieke en emotionele) 

 Grenzen binnen het COLK (wat is wel/niet geoorloofd) 

 Mentaliserend coachen (de cliënt bewust maken van wat zijn eigen gedrag voor effect heeft 

op de ander) 

 Experimenteren/oefenen met andere of nieuwe vaardigheden 

 

Plek van de sociotherapie binnen het COLK 

Het COLK is een open therapeutische behandelsetting voor cliënten met een somatoforme stoornis. 

Het therapeutische klimaat omvat het geheel aan individuele therapie, specifieke 

behandelmodules, groepstherapie en sociotherapie. In de behandeling maken we gebruik van het 

supportieve behandelmodel (ondersteuning, versterking) waarbij de dynamiek van de groep als 

middel ingezet wordt om cliënten te prikkelen om te gaan experimenteren met nieuw gedrag. 

Binnen het sociotherapeutische leefklimaat wordt een basis gelegd voor andere therapeutische 

interventies en dient het leefklimaat als ondersteuning van het multidisciplinaire team.  
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Ook fungeert het als basis van waaruit de cliënt met zijn behandeling aan de slag gaat in groepen, 

modules en individuele sessies. Het sociotherapeutische milieu omvat al die momenten die de cliënt 

doorbrengt binnen de leefgroep. Het gaat hier om het gezamenlijk basisprogramma (weekendvoor- 

en –nabespreking, doelenbespreking, groepsgesprek en psychotherapiegroep), maar ook om de 

individuele vrije en informele tijd. 

De mate van integratie van de behandeling van de cliënt is het meest zichtbaar in zijn gedrag en 

zijn functioneren binnen het sociotherapeutische leefklimaat. Het ritme van de sociotherapie 

bepaalt dus in zekere zin het ritme van het totale behandelklimaat. Op deze manier vormen de 

sociotherapeutishe interventies de verbindende factor in het totale therapieprogramma. De 

sociotherapie draagt belangrijke informatie over vanuit de leefgroepen naar het multidisciplinaire 

team en de verschillende therapieonderdelen, zoals groepstherapieën, individuele therapieën en 

vaktherapieën.   

 

Casus:  

Mevrouw A. vertelt tijdens een dagopening in de groep op de afdeling dat haar vader 

haarzelf, haar broers en haar zus heeft bericht over zijn beslissing definitief euthanasie te 

willen laten plegen. Vader heeft naast allerlei lichamelijke klachten al een lange tijd geen 

zin meer in zijn leven. Na een traject van voorbereidingen zal de euthanasie over drie 

weken plaatsvinden. Mevrouw voelt zich verdrietig en boos. Dit heeft met nare 

gebeurtenissen te maken die gerelateerd zijn aan haar jeugd, onder andere aan de 

opvoeding door haar vader. Toch kan zij ook begrip voor zijn wens uiten. Mevrouw A. geeft 

aan dat ze het niet meer wil hebben over de euthanasiewens van haar vader. Ze zegt er 

zelf mee om te moeten leren gaan. De aanwezige sociotherapeut adviseert mevrouw dit 

thema te bespreken tijdens de groepstherapiesessie vandaag en in haar gesprek met haar 

behandelaar morgen. De sociotherapeut licht daarbij toe wat het haar kan opleveren om 

dit wel te gaan bespreken: het kan haar een gevoel van opluchting geven en het helpt haar 

de situatie voor zichzelf te ordenen. In het gesprek kan zij ook ondersteuning en erkenning 

ervaren. Een aantal groepsleden stimuleert mevrouw A. ook om hierover te gaan praten. 

Eén cliënt vertelt vanuit eigen ervaring dat het haar heeft geholpen om te praten over een 

moeilijke situatie met haar moeder. Ze vertelt dat ze nu meer rust ervaart over de 

situatie. 

 

In dit voorbeeld wordt duidelijk dat de cliënt op verschillende plekken binnen de klinische 

behandeling aan zijn behandeling kan werken en dat hij daarin ook gestimuleerd wordt. De 

sociotherapie maakt door deze interventie een verbinding tussen het leef- en behandelklimaat. 

 

De dagopening als uitgewerkt voorbeeld van het sociotherapeutische programma  

De dagopening is een vast en dagelijks terugkerend ritueel binnen het sociotherapeutische milieu. 

In de dagopening worden alle cliënten van de leefgroep verwacht aanwezig te zijn. Het kan gezien 

worden als een startsignaal van de begonnen therapiedag.  
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Cliënten worden gestimuleerd elkaar te bevragen op onder andere hun nachtritme, lichamelijke en 

geestelijke toestand en hun praktische dagdoel (voortvloeiend uit hun behandeldoel).  

De cliënt heeft samen met zijn behandelaar behandeldoelen opgesteld. Deze behandeldoelen 

vormen de basis van de doelen die de cliënt zich stelt in de doelenbespreking aan het begin van de 

week. Deze doelen dienen een praktisch karakter te hebben zodat de cliënt dit doel binnen de 

leefgroep, of in de thuissituatie kan gaan oefenen. In de dagopening wordt kort stilgestaan bij dit 

doel en wordt er samen met de cliënt gekeken hoe hij dit doel die dag kan oefenen.  

 

Een ander belangrijk onderdeel binnen de dagopening is het geven van een APK-cijfer door de 

cliënt. APK staat zoals bekend voor Algemeen Periodieke Keuring. In het licht van de behandeling 

hebben wij binnen het Colk ook een APK geïntroduceerd. De cliënt wordt gevraagd stil te staan bij 

hoe hij zich lichamelijk als wel emotioneel voelt. Hij kan hier een cijfer aan verbinden op een 

schaal 1-10, waarbij 1 zeer slecht is en 10 zeer goed. Dit cijfer drukt dus uit wat de cliënt 

gemiddeld scoort als hij zijn lichamelijke beleven verbindt met zijn emotionele beleven. De cliënt 

wordt hiermee ook gestimuleerd om na te denken over welke interventie hij die dag kan toepassen 

om het cijfer omhoog te krijgen. 

 

De doelen van de dagopening die de sociotherapie beoogt voor de cliënt zijn: 

 

 Het bewust worden van de lichamelijke klachten en de emotionele gemoedstoestand. 

 Het bewust worden van de samenwerking tussen lichaam en geest.  

 Het bewust worden van het eigen gedrag dat mogelijk de lichamelijke klachten in stand 

houdt. 

 Het leren herkennen, erkennen en het aanleren van nieuw gedrag binnen de leefgroep. 

 Het inzicht geven in het dagprogramma en het bewust laten worden van draagkracht in 

verhouding tot draaglast. Zo nodig kunnen cliënten keuzes maken in het ofwel verlagen van 

de draaglast ofwel verhogen van de draagkracht. 

 

Conclusie 

Sociotherapie binnen het COLK vormt de verbindende schakel tussen de verschillende disciplines, 

tussen de kliniek en het thuisfront en tussen kliniek en de maatschappij. Het gegeven dat er 

homogeniteit is door de onverklaarde lichamelijke klachten tussen de cliënten binnen de leefgroep 

van het COLK werkt ondersteunend, lerend en stimulerend (zet aan tot ander gedrag). 

Sociotherapie intervenieert op concreet waarneembaar gedrag van cliënten. Essentieel is dat deze 

interventies als doel hebben om destructief gedrag en belevingen van cliënten op gezonde wijze te 

normaliseren. Sociotherapie als werkvorm in een notendop is de kunst van het ‘normaal’ (gezond) 

doen.  
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Een dagje OLK bij het COLK. De eendaagse 

deeltijdbehandeling bij het COLK. 

Door Jaco Wineke (GZ- psycholoog i.o. tot specialist), Margriet van der Woude (groepswerkster), 

Anneke Eggink (beeldend therapeut), Annechien Koch (psychosomatisch fysiotherapeut), Felice 

Michels (psychomotorisch therapeut) 

 

 

Inleiding 

Het Centrum voor Onverklaarde Lichamelijke Klachten (COLK) maakt onderdeel uit van GGZ Yulius. 

Binnen COLK worden cliënten met een (ernstige) somatoforme stoornis behandeld. De afdeling kent 

zowel een klinische, deeltijd- en ambulante behandeling. De eendaagse behandeling valt onder het 

deeltijdaanbod van COLK. In dit artikel willen we allereerst een algemene beschrijving geven van de 

theoretisch achtergrond omtrent deze doelgroep en vervolgens de opzet van de groepsbehandeling 

beschrijven. De beschrijving van de groep zullen we doen aan de hand van de taakstructuur, zoals 

beschreven in De Haas (2010).  

Populatie en theoretische achtergrond 

Somatoforme stoornissen worden in de DSM-IV (APA, 1995) gedefinieerd als stoornissen die de vorm 

aannemen van een lichamelijke aandoening, hoewel ze niet worden verklaard door een organisch 

ziekteproces of pathofysiologisch mechanisme, maar berusten op een psychische stoornis. Meestal 

hebben deze stoornissen een chronisch verloop. Somatoforme stoornissen moeten onderscheiden 

worden van lichamelijke klachten en symptomen in het kader van andere psychiatrische syndromen, 

met name van angst en depressie, lichamelijke ziekten die beïnvloed worden door een psychische 

factor, nagebootste lichamelijke stoornissen en simulatie. De somatoforme stoornissen worden in de 

DSM-IV (1995) onderverdeeld in zes categorieën: de Somatisatiestoornis, de Conversiestoornis; 

Hypochondrie; de Stoornis in de lichaamsbeleving; de Pijnstoornis en de restcategorie 

Ongedifferentieerde somatoforme stoornis.  

In de literatuur wordt het begrip somatisatie gedefinieerd door Lipowski (1987): somatiserende 

patiënten ervaren en communiceren in de eerste plaats somatische, niet psychische klachten, en 

zoeken hulp voor deze somatische symptomen. Deze definitie is ook van toepassing op patiënten 

met angst- en stemmingsstoornissen die last hebben van de lichamelijke symptomen in plaats van 

de affectieve symptomen. De beschrijving van Lipowski geldt ook voor patiënten met een primaire 

diagnose binnen het gebied van de somatoforme stoornissen die zelden emotionele problemen 

erkennen, ook al liggen psychologische conflicten voor de hand. Krystal (1997) beschouwt 

somatoforme stoornissen als een gevolg van verstoringen in de bewuste ervaring van emoties, die 

ontstaan ten gevolge van traumatische ervaringen of vroege verstoring in de hechting.  

Lane (2008) biedt een theoretisch model dat het bestaan van cognitieve tekorten in emotieregulatie 

verbindt aan somatisatie.  
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Volgens dit model ontstaat het vermogen om gevoelens bewust te ervaren volgens een 

ontwikkelingsproces. De auteurs beschrijven vijf niveaus van emotioneel bewustzijn, die ontstaan in 

de loop van de ontwikkeling. Zij stellen dat de mate waarin een individu zich bewust is van zijn 

emoties parallel loopt aan de complexiteit van cognitieve schemata voor de verwerking van 

emotionele informatie. Bij de cognitieve schemata van een lager niveau blijft het ervaren van 

emotionele reacties beperkt tot het niveau van somatische ervaringen of het niveau van 

actietendensen. Patiënten met (ernstige) somatoforme stoornissen kunnen bijvoorbeeld iets over 

hun innerlijk vertellen, maar met hun lichaam iets anders uitdrukken. Dit ligt op het niveau van het 

ervaren van somatische ervaringen. Of ze reageren gespannen en onrustig, zonder dat dit 

overeenkomt met wat zij beschrijven op emotioneel gebied (niveau van actietendensen). Meer 

complexe schemata worden geassocieerd met de mogelijkheid om emotionele arousal uit te werken 

in gevoelens die bewust worden ervaren en het niveau waarop mengvormen van emoties kunnen 

worden ervaren. Met andere woorden, bij de hogere niveaus is er meer emotionele differentiatie, 

terwijl de lagere niveaus gekenmerkt worden door meer impliciete verwerking van emotionele 

ervaringen.  

De hogere niveaus van emotioneel bewustzijn kunnen worden gezien als de basis voor wat door 

Allen, Fonagy en Bateman (2008) wordt omschreven als reflective awareness. Voor deze reflectieve 

functie (of metacognitie) is een representatie van de ervaring noodzakelijk. Mentalisatie of de 

reflectieve functie is het vermogen om het gedrag van zelf en anderen te interpreteren in termen 

van onderliggende psychische toestanden. Spaans et al. (2009) spreken over een verminderd 

vermogen van (lichaams)mentalisatie bij cliënten met OLK: het vermogen om eigen en andermans 

lichaamssignalen waar te nemen, er ontvankelijk voor te zijn en verbinding te ervaren met 

onderliggende mentale toestanden. Dit sluit aan bij bevindingen van Subric Wrana en collegae 

(2010; 2005) waarin naar voren komt dat klinisch opgenomen patiënten met somatoforme 

stoornissen hun emoties op een lager niveau verwerken, waardoor ze lichamelijk gevoelde emoties 

geen (cognitieve) betekenis kunnen geven en deze emotionele signalen verkeerd interpreteren als 

lichamelijke signalen. Klinisch opgenomen patiënten met somatoforme stoornissen blijken een 

verminderde theory of mind (TOM) te hebben (Subic-Wrana et al., 2010), hetgeen aansluit bij de 

notie van een verminderd mentaliserend vermogen. Verder komt uit de literatuur naar voren dat 

mensen met somatoforme stoornissen hun affecten overcontroleren, terwijl er juist sprake is van 

hoge niveaus van negatief affect (Waller & Scheidt, 2006; Noyes et al., 2001).  

 

In ons klinisch werk met cliënten met somatoforme stoornissen valt op dat cliënten moeite hebben 

met het integreren van de verschillende aspecten van de behandeling. Een inzicht of ervaring die ze 

in therapie opdoen, lijkt voor hen bijna volkomen los te staan van andere ervaringen. Dit zou er op 

kunnen wijzen dat er bij cliënten met OLK sprake is van gebrekkige integratieve vermogens en dus 

op onderliggende persoonlijkheidspathologie. Mogelijk is dit gerelateerd aan de overregulatie van 

affect die bij mensen met somatoforme stoornissen vaker voorkomt en die mogelijk gerelateerd is 

aan een ontwijkende of dismissieve gehechtheidstijl (Van Dijke, 2010).  
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Samenvattend kan gezegd worden dat cliënten met somatoforme stoornissen: 

• Moeite hebben om lichamelijke signalen te symboliseren en hier emotionele betekenis 

aan te geven, waardoor ze de lichamelijke sensaties op een concreet niveau beleven en geneigd zijn 

deze signalen als louter somatisch te ervaren en/of geneigd zijn om deze lichamelijke sensaties om 

te zetten in handelen; 

• Neigen hun affecten te overcontroleren, terwijl er juist sprake is van hoge niveaus van 

negatief affect. Dit lijkt voor een deel gerelateerd aan onveilige gehechtheid (met name 

deactiverende gehechtheid), die bij cliënten met somatoforme stoornissen vaker voorkomt.   

De opzet van de groep en het programma 

Omdat cliënten met somatoforme stoornissen er toe neigen emoties te ervaren op lagere niveaus 

van cognitief bewustzijn, is de opzet van de behandeling dusdanig dat er steeds afwisseling is tussen 

verbale en non-verbale therapievormen. Doel hiervan is om cliënten meer in contact te brengen 

met de psychische en emotionele betekenis van wat ze lichamelijk voelen.  

Doelgroep 

De doelgroep bestaat uit cliënten met een somatoforme stoornis die voldoende fysieke draagkracht 

hebben om een hele dag therapie vol te houden. De hulpvraag van veel groepsleden is vaak gericht 

op het verminderen van de lichamelijke klachten, zodat ze beter kunnen functioneren. Voor veel 

van onze cliënten bestaat dit doel er uit dat ze willen functioneren zoals ze deden in de periode 

voordat de klachten ontstonden. In de fase van de indicatiestelling onderstrepen wij het doel van 

klachtenvermindering, maar noemen wel altijd dat er ook een deel van de cliënten is waarbij dit 

niet het geval is en waarbij de behandeling zich uiteindelijk richt op het beter leren omgaan met de 

beperkingen die de klachten met zich meebrengen.  

 

Groepsdoel 

Het groepsdoel is om te leren hoe de klachten van cliënten beïnvloed kunnen worden. Dit kan zijn 

door te zoeken naar predisponerende en in stand houdende factoren. In ons werk valt op dat onze 

cliënten veelal ervaren dat de klachten hen overkomen en dat ze minder geneigd zijn om verbanden 

te leggen tussen hun levensgeschiedenis, persoonlijkheid en gedragingen die tevens van invloed zijn 

op (hoe ze omgaan met) de lichamelijke klachten.  

In de indicatiefase voor de deeltijd  bespreken we daarnaast persoonlijke leerdoelen die de cliënt 

wil bereiken. In de regel bewaken wij als team vooral het groepsdoel en dragen cliënten zelf 

relatief meer verantwoordelijkheid voor de persoonlijke doelen. 

De taak van de groep 

De taak van de groep is om cliënten meer verbinding te laten ervaren tussen lichamelijke, 

emotionele en psychologische aspecten van hun functioneren. Ze zoeken hulp voor de onverklaarde 

lichamelijke klacht en neigen er toe om de klachten vooral lichamelijk te attribueren.  
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Per groepsonderdeel wordt weliswaar gewerkt vanuit een verschillende werkwijze en wordt 

verschillend gebruik gemaakt van groepsdynamiek, maar overkoepelend is de gewenste interactie 

tussen de cliënten en therapeuten er op gericht om de cliënten te helpen zoeken naar andere 

betekenissen van de lichamelijke klachten en signalen.  

Werkwijze 

De eendaagse groep is een open groep, met maximaal acht deelnemers. Het is in principe een 

gemengde groep, maar de groep bestaat grotendeels uit vrouwen. In ieder onderdeel van het 

programma wordt gewerkt met materialen of werkvormen die passen bij de discipline. De meeste 

cliënten nemen zes tot negen maanden deel aan het programma.  

Wij werken met het Strategisch Tweesporenmodel zoals beschreven in Moene & Rümke (2004). Dit 

model richt zich op het bewust maken tussen lichamelijke en psychologische processen en hun 

onderlinge samenspel. Een belangrijk aspect is het koppelen van het psychologische en lichamelijke 

functioneren van de cliënt door registratie en observatie van reacties op gebeurtenissen in de 

behandeling en daarbuiten.  

 

Omdat cliënten zich vaak weinig bewust zijn van lichamelijke signalen en hun betekenis, is het 

hiermee oefenen in het behandelprogramma een belangrijk onderdeel. Via non-verbale therapieën 

wordt groepsleden mogelijkheden geboden om op ervaringsniveau (nog) woordenloze aspecten van 

zichzelf gewaar te worden. Bovendien brengen de non-verbale onderdelen ruimte met zich mee om 

spelenderwijs nieuwe ervaringen op te doen. Veel groepsleden hebben vanuit hun hoge eisen en 

perfectionisme juist moeite met spelen en spontaniteit.  

Het helpen signaleren van wat er met de cliënt gebeurt door onze observaties van de cliënten te 

spiegelen en (vragend) van betekenis te voorzien is een rode draad in alle programmaonderdelen.  

Het behandelprogramma is als volgt opgebouwd:  

9.00  Opstarten met koffie en thee 

9.30 Groepswerk: Tevreden / ontevreden 

10.30 Rust 

11.00  Alternerend: Beeldende therapie of  

Combinatie Psychomotorische therapie (PMT) en Psychosomatische fysiotherapie (PSF)  

12.00 Rust 

13.00 Lunch 

13.30 Groepspsychotherapie 

14.30 Evaluatie in de groep 

15.00   Afsluiting  

15.30 Einde programma 
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In de behandeling leggen wij veel nadruk op de rustmomenten binnen het programma. Aangezien 

veel cliënten er toe neigen over hun eigen grenzen heen te gaan, zien we vaak ook dat ze dit binnen 

het programma doen. Ze gaan door met oefenen of met het onderdeel, ondanks dat er duidelijke 

tekenen van overbelasting observeerbaar zijn. Er zijn speciale rustruimtes met bedden en 

relaxstoelen waar cliënten tijdens rustmomenten gebruik van kunnen maken. Rust, en wat rust 

eigenlijk betekent voor de afzonderlijke groepsleden, zijn regelmatige gespreksonderwerpen binnen 

de verschillende groepsonderdelen.  

Hieronder zullen de overige programmaonderdelen inhoudelijk afzonderlijk worden toegelicht.   

Groepswerk: Tevreden / ontevreden  

Dit is een gestructureerd onderdeel van een uur  waarbij cliënten inbrengen waar zij tevreden en 

ontevreden over waren de afgelopen week. Het onderdeel is als volgt opgebouwd. Als eerste 

worden  de mededelingen gedaan, waarin zowel groepsleden als therapeuten een mededeling 

kunnen doen. Hieronder valt ‘hoe zit je er vandaag bij?’ of zaken van huishoudelijk aard. Vragen 

met betrekking tot medicatie kunnen hierbij ook aan bod komen (bijvoorbeeld herhaalrecepten of 

een afspraak met een arts). 

Iedere week wordt er een voorzitter gekozen, die dit onderdeel leidt. De voorzitter bewaakt de tijd 

en zorgt ervoor dat iedereen een eigen inbreng heeft. Ook probeert de voorzitter de interactie te 

bevorderen door actief een beroep op de groep te doen. 

Tijdens tevreden / ontevreden brengt ieder groepslid een situatie in waarover de cliënt tevreden is 

en een situatie waarover  de cliënt ontevreden is. Hierbij wordt gekeken naar wat  het eigen 

aandeel hierbij was en  het gedrag in deze situatie. Dagelijks schrijven cliënten een tevreden en 

ontevreden op en voor dit onderdeel maken zij daaruit een keuze om een tevreden en een 

ontevreden in te brengen. 

Het doel van het onderdeel tevreden/ontevreden is dat: 

- Groepsleden leren formuleren in de actieve vorm. 

- Groepsleden leren om negatieve ervaringen te specificeren. 

- Groepsleden leren om positieve ervaringen te onderkennen en te benoemen. 

- Groepsleden leren luisteren en  feedback geven op elkaar . 

Hierbij is het belangrijk dat ieder groepslid leert stil te staan bij de eigen mogelijkheden om een 

situatie naar tevredenheid af te ronden. 

In de praktijk blijkt dat cliënten ontevredens veel gemakkelijker waar kunnen nemen dan de 

tevredens. Een gemene deler is de ontevredenheid over wat ze vooral niet meer kunnen en wat ze 

kwijtgeraakt zijn. Vaak gaat dit om situaties waarin hun lijf hen in de steek laat. 



95 
 

Daarnaast wordt er iedere week een concrete weekopdracht gegeven, die thuis uitgevoerd of 

voorbereid moet worden. Er wordt aandacht besteed aan het SMART formuleren van deze doelen. 

De algemene doelstelling van deze zitting is om te leren denken in stappen. Daarnaast heeft dit tot 

doel dat groepsleden hun eigen oplossingsstrategieën leren kennen en leren deze verder te 

ontwikkelen. De opdrachten worden zoveel mogelijk afgeleid van de behandeldoelen. Aan de hand 

van een kort verslag geeft iedereen weer hoe aan de opdracht gewerkt is en wat het heeft 

opgeleverd. Een veel voorkomend voorbeeld van een weekopdracht van een beginnend groepslid 

kan zijn om dagelijks rust te nemen.  

Wat verwachten we van de cliënt tijdens dit onderdeel: 

• Dagelijks een tevreden en ontevreden opschrijven. 

• Het uitvoeren van de weekopdracht. 

• Actieve inbreng en uitwerking van de tevreden/ontevreden en de weekopdracht. 

• Actieve deelname binnen de groep. 

Tijdens dit onderdeel vindt er veel interactie plaats: cliënten ervaren veel herkenning bij elkaar, 

bevragen elkaar, denken met elkaar mee en geven adviezen . Cliënten voelen doorgaans feilloos aan 

wat er bij de ander speelt. Opvallend is dat ze dit minder of soms nauwelijks naar zichzelf kunnen.  

 Beeldende therapie 

Beeldende therapie in de eendaagse groep is een ervaringsgerichte, steunende en soms 

inzichtgevende therapie. Er wordt afwisselend gewerkt met groeps- en individuele opdrachten, 

afhankelijk van de fase waarin de groep zich bevindt en de thema’s die spelen. Beeldende therapie 

wordt aangeboden met als doel op emotioneel, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied een 

wenselijke verandering,, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie bij de cliënt te bewerkstelligen. 

 

Het proces van beeldend vormen (schilderen, tekenen, kleien etc.) en de tastbare producten die 

hier uit voort komen, worden  gehanteerd als middel binnen de therapeutische relatie (Schweizer, 

2009). 

 

Thema’s die regelmatig voorkomen zijn het onderzoeken of ontdekken van eigen identiteit, rollen 

en patronen, ruimte innemen, gevoel en verstand, samenwerken, grenzen en begrenzen. Er wordent 

afwisselend individueel gerichte werkvormen en samenwerkingswerkvormen aangeboden.  

Er kan individueel in de groep worden gewerkt, waarbij iedere cliënt aan de hand van dezelfde 

opdracht een eigen werkstuk maakt. Cliënten kunnen elkaar bijvoorbeeld beïnvloeden, van elkaar 

leren en verschil in eigenheid ontdekken. 
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Foto 1 Individuele opdracht: kwelgeest op de schouder. Kritische  

stem van cliënte die ook last heeft van schouderpijn 

In samenwerkingsopdrachten  werken  de groepsleden  aan een gezamenlijk werkstuk. Hierbij 

komen verschillende aspecten van samenwerking aan de orde zoals: overleggen, wie wil wat, leiding 

nemen. Doel van deze werkvorm is om  inzicht te krijgen in het  eigen gedrag in de samenwerking.  

          

         Foto 2. Samenwerkingsopdracht: ‘maak een eigen tuin en sluit  

                  aan bij de tuin van de ander’ 

Alle opdrachten worden nabesproken. Tijdens de nabespreking van de werkstukken nemen de 

cliënten actief deel aan het bespreken van het eigen werkstuk en geven feedback aan elkaar. De 

cliënten reflecteren ook op hun eigen en elkaars werkproces en kunnen zo meer zicht krijgen in hun 

eigen functioneren en patronen, zowel in de groep als in overige situaties. Dit komt overeen met 

het analoge procesmodel van Smeijsters (2008).  
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PMT / PSF 

Dit onderdeel wordt gegeven door de Psychomotorisch therapeut en de Psychosomatisch 

fysiotherapeut. Kort samengevat is één van de belangrijkste overeenkomsten tussen PMT en PSF de 

aandacht voor de samenhang tussen lichaam, gedachten, gevoel en gedrag. Een belangrijk verschil 

tussen beide disciplines is dat de PSF zich meer richt op het functioneren van het 

bewegingsapparaat op functie, activiteiten en participatie niveau en de PMT op het intentionele 

gedrag wat iemand met dat bewegingsapparaat vertoont.  

In de uitvoering wordt het eerste halve uur aan PMT besteed, het tweede deel van het uur aan PSF. 

In de praktijk wordt flexibel omgegaan met deze opdeling.  

Een belangrijk doel binnen dit onderdeel is dat cliënten hun eigen lichaamssignalen leren 

(h)erkennen. Door het vergroten van het lichaamsbewustzijn leren cliënten beter naar hun lichaam 

te luisteren. Dit kan bijdragen aan het vergroten van het lichamelijk mentaliserend vermogen. 

Daarnaast krijgen cliënten uitleg over de ingewikkelde wisselwerking tussen denken, voelen en 

doen. Ook krijgt de cliënt meer inzicht in de  psychosomatisch werkingsmechanismen en de invloed 

van stress en trauma's op het lichaam. Verder leren cliënten nieuwe vaardigheden toepassen in de 

vorm van aandachts- en ontspanningsoefeningen. 

Doordat cliënten in staat zijn om te begrijpen wat zich in het lichaam afspeelt, kunnen ze deze 

lichamelijke signalen ook beter gebruiken bij het maken van keuzes, bijvoorbeeld aangaande het 

maken van een verdeling tussen rust en activiteit. Op basis hiervan kunnen ze ook ander gedrag 

aanleren. 

In het PMT-deel vindt meestal een lichaamswaarneming plaats, of een ontspannings- of 

aandachtsoefening. Soms is er gelegenheid voor een andere vorm van PMT. We bespreken de 

oefeningen en ervaringen altijd na. Het streven is dat een cliënt minimaal één 

lichaamswaarnemingsoefening en één ontspanningsoefening aanleert, die ook buiten de therapie 

toegepast kan worden.  

De PSF neemt de psychosomatische educatie voor haar rekening.  De cliënt krijgt uitleg over de 

wisselwerking tussen denken, voelen,  doen en het lichaam. Daarnaast wordt uitleg gegeven over de 

invloed van stress en trauma's op het lichaam. Van belang is dat de cliënt gaat ontdekken hoe dat 

bij zichzelf werkt. Hierbij wordt zowel gezocht naar (fysieke) kwetsbaarheden in aanleg, de 

ontstaansgeschiedenis van de klacht als naar factoren die de lichamelijke klachten in stand houden.  

Het streven van de PMT/PSF is dat de cliënt de eigen onverklaarde lichamelijke klacht(en)leert 

begrijpen en met behulp van de verworven oefeningen,  kennis en zelfinzichten komt tot een 

andere,  klachtverlichtende manier van functioneren en gedragen. 
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Groepspsychotherapie 

De groepspsychotherapie is een open en vrij onderdeel, waarin cliënten uitgenodigd worden iets 

vanuit zichzelf te zeggen. In dit onderdeel maken we gebruik wat Berk (2005) ‘de 

oppervlaktehouding’ noemt en de Haas (2010) omschrijft als `het ontvangen met stilte’. Als 

therapeuten stellen we ons uitnodigend maar afwachtend op en geven ruimte aan wat er binnen 

leden uit de groep leeft. Onze ervaring is dat dit door veel cliënten lastig wordt gevonden en voor 

innerlijke onrust zorgt. Opvallend is dat er een neiging bestaat deze onrust om te zetten in actie: 

het gezellig houden door op een keuvelende manier te praten, de groepstherapeut uit te nodigen 

meer structuur te bieden of het maken van onderlinge afspraken vooraf om een thema vast te 

leggen zijn hier voorbeelden van. Cliënten nodigen de therapeuten uit om zich meer deskundig op 

te stellen en vinden het lastig om zich te verhouden tot een niet-wetende houding.  

In dit onderdeel werken  we vanuit  het hier-en-nu, waarbij we vragen stellen over lichamelijke 

uitingen van (mogelijk) ongementaliseerde affecten. Naast het werken vanuit het hier-en-nu zoeken 

cliënten naar leerervaringen vanuit hun levensgeschiedenis die samenhangen met de manier waarop 

ze hun klachten beleven en hanteren.   

Voor cliënten met somatoforme stoornissen lijkt het lastig om te differentiëren. De groep kent vaak 

een sterke interpersoonlijke cohesie. Men benadrukt de overeenkomsten en hoe prettig het is om 

met gelijkgestemden in de groep te zijn. Ondanks dat dit tevens een werkzame factor is binnen de 

groep, zien we bij onze doelgroep relatief vaak dat de spanning in de groep laag wordt gehouden 

door elkaar ‘helemaal’ te begrijpen waardoor er sprake lijkt van cohesie, maar onderliggend 

worden confrontaties en meer intiem contact vermeden. Dit kan worden gezien als een vorm van 

egoregressie, waarbij sprake is van een beweging van het gedifferentieerde en geïndividualiseerde 

in de richting van het minder gedifferentieerde en minder geïndividualiseerde (Berk, 2005). Door 

verschillen tussen groepsleden op te zoeken,  te benoemen en te valideren,  roepen therapeuten 

nogal eens de ergernis op van groepsleden. De therapeuten worden dan ervaren als te weinig 

sensitief en te kritisch. Het vergt een actieve houding van de therapeuten om deze gevoelens naar 

zich toe te halen en te verdragen, waarna er vaak meer ruimte ontstaat om binnen de groep te 

differentiëren.  

In de groepspsychotherapie kunnen thema’s die in andere onderdelen aan bod komen verder worden 

uitgewerkt. Dit kan individueel zijn, maar ook interpersoonlijk. Voorbeelden hiervan zijn dat 

groepsleden tijdens de groepspsychotherapie onderzoeken waarom het steeds maar niet lukt om 

aan een weekdoel van tevreden / ontevreden te werken of dat er spanning was tussen cliënten in 

het uitvoeren van een samenwerkingsopdracht bij Beeldende therapie.   

Evaluatie 

Cliënten bereiden hun evaluatie voor door een standaardvragenlijst te beantwoorden aan de hand 

van hun doelen. De doelen worden in overleg met cliënten geformuleerd tijdens de eerste weken in 

de groep. De evaluatie wordt beurtelings gedaan in de groep. Op deze manier blijven de cliënten op 

de hoogte van elkaars doelen en vorderingen.   
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Conclusie 

Omdat veel cliënten moeite hebben om ervaringen te integreren, is het van groot belang dat wij als 

team de verbinding vasthouden en zodoende een holding environment bieden. Tussen elk onderdeel 

door dragen we informatie met betrekking tot de cliënten en de groep met het gehele team over, 

zodat iedere therapeut op de hoogte is wat er bij cliënten leeft. Ervaringen die cliënten in het ene 

onderdeel hebben opgedaan kunnen hierdoor verbonden worden aan elders opgedane ervaringen 

(zowel binnen de behandeling als daarbuiten). Ook komt het voor dat we werkvormen kiezen die op 

dat moment goed aansluiten bij wat er in de groep of bij groepsleden speelt.  

In ons werk met deze doelgroep dienen we ons bewust te zijn van onze eigen lichamelijke en 

emotionele reacties,  juist omdat het ervaringsaspect bij deze cliënten vaker ontoegankelijk is. 

Door hier binnen het team ook over te communiceren kunnen we meer te weten komen over het 

ontoegankelijke affect van de cliënten. Door de lichamelijke communicatie van de cliënten te 

observeren, te spiegelen en vragend van betekenis te voorzien, kunnen concreet beleefde 

lichamelijke signalen of klachten gesymboliseerd worden.  

Daarnaast is het belangrijk om cliënten steeds weer te verbinden aan de taak van de groep. Al 

tijdens de intakefase wordt met cliënten uitgebreid gesproken over de taak van de groep en wat we 

van cliënten verwachten. Bij de start van nieuwe groepsleden wordt per onderdeel een introductie 

gegeven aan de hand van de taak van de groep, waarin de taak steeds opnieuw wordt uitgelegd. 

Senior groepsleden kunnen vaak ook heel goed uitleggen aan startende cliënten wat de taak van de 

groep is en wat er van ze verwacht wordt. De somatische verklaringen die cliënten vaak zelf geven 

keren desondanks regelmatig terug in de verschillende onderdelen van het programma. Ondanks dat 

in de intakefase expliciet wordt vermeld dat er niet fysiek getraind wordt, komen cliënten vaak 

toch de groep binnen met het idee dat de behandeling meer om een soort fysieke revalidatie gaat.  

De neiging van cliënten om te zoeken naar somatische verklaringen vraagt van ons dat wij steeds 

weer teruggrijpen op de samenhang  tussen lichaam en geest, waarbij wij zowel de psychologische 

als fysieke én mogelijk medische aspecten in de gaten houden. Overleg met en verwijzing van 

cliënten naar de  psychiater van COLK komt dan ook regelmatig voor. 
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‘Wie vangt mij op?’ Behandeling van 

conversiestoornissen in de groep. 

Door Chaja Kaufmann (psychotherapeute, klinisch psychologe en lichaamsgericht therapeute) 

 

 

Samenvatting 

Dit artikel is een weergave van mijn workshop gehouden op het eerste lustrum congres van COLK 

“Vallen en opstaan”. Ik belicht hierin mijn ervaringen met het werken van conversiestoornissen (cs) 

en groepspsychotherapie in de setting van een kliniek. Ik schets een theoretisch raamwerk waarbij 

zowel het cliëntgerichte gedachtegoed als de groepsdynamiek de basis vormen. Cliënten met cs 

vragen specifieke vaardigheden van de psychotherapeut. Hoewel een aantal groepsfenomenen niet 

specifiek zijn voor cs, komen ze in deze groepen veel vaker voor en leggen daardoor zowel een 

claimende druk op de groepscohesie als de positie van de psychotherapeut. In dit artikel probeer ik 

een verband te leggen met het onvoldoende vermogen tot mentaliseren van cliënt en de hieruit 

voortvloeiende beperking tot empathie enerzijds en boosheid uiten anderzijds. Ik zie de groep 

uiteindelijk als een goede mogelijkheid om in relatie met de ander te leren. Ik besluit dit artikel 

met een uitleg over het rollenspel in de workshop waarvan ik vind dat het kruipen in de rol van de 

cliënt voor therapeuten vaak van toevoegende waarde is. 

Inleiding 

Binnen het  Centrum voor Onverklaarde Lichamelijke Klachten (COLK)onderdeel van de GGZ Yulius, 

heeft de groepspsychotherapie een centrale plaats. Hoewel men vaak ervan uitgaat dat cliënten 

met cs gebaat zijn met een  gestructureerde en gedragstherapeutische aanpak, hebben wij de 

indruk dat een meer inzichtgevende en cliëntgerichte aanpak veel mogelijkheden biedt. Het werken 

in de groep omvat meerdere terreinen zoals het horen bij een leefgroep, het deelnemen aan de 

groepspsychotherapie, het deelnemen op indicatie aan modulen die door de leefgroepen heenlopen. 

Maar ook het deelnemen aan de grote groep, de psm (patient staff meeting). In deze bijdrage wil ik 

me beperken tot het uitlichten van de groepspsychotherapie in de kliniekleefgroep. De 

vaardigheden van de groepspsychotherapeut die nodig zijn en de fenomenen die zich vooral in olk-

groepen voordoen wil ik hieronder beschrijven. Deze wil ik vervolgens  in het cliëntgerichte kader 

plaatsen.  

Setting 

Cliënten worden 6 maanden opgenomen met voorafgaand 1 maand een diagnostische fase waarin 

wij samen met cliënt beoordelen hoe wij de klachten kunnen begrijpen en of deze in een 

groepssetting bewerkbaar zijn. Als dat zo is, dan maken we een werkhypothese  ( Moene & Rümke, 

2004) waardoor cliënt het ontstaan van de klachten beter begrijpt en hierop zijn behandeldoelen 

kan afstemmen.   
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Een periode van 1 maand is ingegeven door het feit dat in intakegesprekken weliswaar veel 

informatie door cliënt wordt gegeven, maar ook regelmatig veel emotionele lading wordt 

weggehouden. Onze cliënten zijn zeer deskundig in zich beter voordoen dan ze zich voelen ( 

Wineke, 2012, submitted) om vervolgens thuis in te storten. Eenmaal in de kliniek zien wij deze 

escapades beter en kunnen wij ze samen met cliënt als diagnosticum gebruiken: hoe vermijdend of 

destructief is de cliënt en is er een ingang voor behandeling in de groep.  

Na de maand in het voorbereidende en oriënterende programma (VOP) krijgen alle cliënten een 

basisprogramma. Dit basisprogramma is verplicht voor iedereen en bestaat uit dagopening en – 

sluiting, weekend voor - en nabespreking, gemeenschappelijke momenten van eten, thee/koffie, 

het groepsgesprek ( huishoudelijk) en de groepspsychotherapie (gpt). De gpt is 1 keer per week in 

de leefgroep, die maximaal bestaat uit 8 mensen. Ze duurt maar 1 uur omdat de meeste cliënten 

niet langer met aandacht en concentratie kunnen zitten. Vaak worden dan pijnklachten of andere 

klachten te groot. Er zijn 2 therapeuten, waarvan een groepspsychotherapeut en 1 sociotherapeut. 

Door de positie van de gpt in het basisprogramma en de verplichting dat iedereen hieraan deel dient 

te nemen, krijgt deze vorm van behandeling extra zwaarte. Hoewel cliënten leren om goed op hun 

grenzen te letten en op tijd naar hun kamer te gaan, worden maar zelden gpt sessies gemist.   

Naast het basisprogramma is er een modulen programma dat op maat geïndiceerd wordt. De 

modulen bestaan uit psychosomatische fysiotherapie waarbij men zich zowel op 

conditietraining/oefenen,  ontspanning als op het onderzoeken van eigen klachten richt ( zie verder 

“Weet wat je hebt groep”). Verder zijn er psychomotore therapie ( zie verder “ Doorgaan tot je 

erbij neervalt”),  beeldende therapie ( zie verder “Voor wie ik lief heb wil ik heten”) en sociale 

vaardigheidstraining. Sommige modulen worden vaker per week aangeboden en hebben dan een 

andere invalshoek.  

Al deze behandelonderdelen worden aangeboden vanuit de achtergrond van een holding 

environment. Als team bieden we cliënten een sfeer aan, waarin zij kunnen ontspannen, 

analyseren,  conflicten leren hanteren en een nieuwe balans leren opzoeken. Voor het team 

betekent dit goed overleg, vertrouwen op je collega en waar nodig corrigeren en aanscherpen van 

afspraken. Kortom, er is een continue afstemming onderling nodig om cliënt de geschikte 

experimenteerruimte te bieden.  

Houding van de therapeut en groepsfenomenen  

De groepspsychotherapeut (gpt’er) neemt een oppervlakte houding aan zoals beschreven bij Berk 

(2003). Zij heeft niet een gepland thema, maar wacht af wat de groepsleden naar voren brengen. 

Hoewel dit soms moeizaam kan verlopen wanneer cliënten niets weten in te brengen, liever eerst 

uitleg willen of stil vallen, is onze ervaring dat na verloop van tijd de ruimte die geboden wordt 

aangenomen en gebruikt wordt. Pas nadat men een tijdje groepslid is, ontstaat het vermogen zich 

meer met aandacht naar binnen te richten. Bij het starten van de gpt wordt een lange stilte echter 

als zeer spanningverhogend ervaren. In tegenstelling tot een groep met meer neurotische cliënten, 

luistert de spanningsopbouw bij deze groep cliënten nauw.  
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Een te lange stilte kan de spanning dusdanig verhogen dat aanvallen, toevallen of andere 

lichamelijk onbereikbare spanning ontstaat en cliënt de sturing kwijt raakt. De kunst en uitdaging 

blijft in het zoeken naar een acceptabel ongemak  waarin cliënt de mogelijkheid tot zelfonderzoek 

ontdekt.  De ervaring leert dat de gpt’er daarin enige verleiding dient te weerstaan. Cliënten met 

cs problematiek zullen sneller dan andere cliënten een actieve houding van de gpt’er uitdagen. 

Hoewel iedereen behandeldoelen heeft, weet men niet waarover men zou kunnen vertellen. Dit 

komt zowel door een onzekerheid van cliënt wat men mag vertellen als ook door het onvermogen 

om wat men in een eerdere sessie of met iemand anders op de afdeling  heeft mee gemaakt, in de 

groep in te brengen.  

Cliënten met cs hebben een sterk vermogen tot fragmenteren waardoor  ook de “puzzelstukken” 

van hun behandeling gemakkelijk uit elkaar blijven liggen. Deze fragmentatie zien wij als een 

overlevingsstrategie.  Hierin kan de gpt’er wel een actievere houding aannemen en als verbindende 

schakel functioneren. Dit betekent dat zij een combinatie maakt van ontdekkend enerzijds en 

steunend/ structurerend werken anderzijds. Als de cliënt een onderwerp wil bespreken zien wij 

vaak de moeite dit te verwoorden. Lichamelijk presenteert cliënt een toenemende of soms te sterk 

afnemende spanning in verschillende delen van het lichaam. De ademhaling kan sneller en hoger 

worden, men krijgt het te warm of te koud. De verteller heeft vaak allang het contact met zijn 

lichaam verloren etc. Al deze facetten zijn belangrijk om te spiegelen. De gpt’er kan observerend 

terug geven wat zij ziet en ervaart. Vaak is dit voor cliënt de eerste keer dat deze zich gezien 

voelt. We hebben te maken met vaak zeer verwaarloosde cliënten die vooral gewend zijn zich om 

de ander te bekommeren maar zelf nauwelijks aandacht hebben gekregen. Het feit dat de ander 

kan zien en meevoelen wat in cliënt omgaat en de groepsleden daarvan getuigen zijn, is van 

essentieel belang. Lietaer ( 2008) zegt hierover “ de interactie tussen het eigen lichaam en de 

ervaring in de groep leidt tot een ‘lichamelijk gevoelde betekenis’”.   

Naast het spiegelen zijn ook betekenis verlenen en ondertitels geven aan wat cliënt vertelt 

belangrijk gereedschap voor de gpt’er. Niet alleen de observatie van de verhoogde spanning maar 

ook de koppeling aan het verhaal van cliënt of aan een  ander groepslid waar zich dezelfde soort 

spanning heeft voorgedaan is van belang. Dit is vaak de link die cliënten met cs slecht kunnen 

leggen.  

Vignet 

Cliënt heeft al een paar weken weinig vertelt.  Na enig aandringen van de groep en de vraag 

waarom hij zich meer uit de groep terugtrekt, wordt hij onrustiger, spanning in het 

bovenlichaam neemt toe en zijn ademhaling versnelt. Hij kan geen woorden geven aan wat er 

gebeurt. De gpt’er vertelt wat zij ziet en vraagt zich hardop af of hij merkt dat zijn 

ademhaling sneller is. Cliënt is dan uiterst verbaasd: “kan je dat dan zien?” De gpt’er 

beschrijft heel congruent wat ze ziet en probeert ondertitels te geven: “Ik zie dat je 

ademhaling sneller gaat en je schouders steeds hoger opkruipen. Zou het kunnen dat het je 

bang maakt als de groep zo aandringt?  
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Zou je lichaam aangeven dat je bang bent om ons meer te vertellen?” Cliënt heeft aan zijn 

lichaamssignalen dan nog niet de emotie angst gekoppeld, maar wel “er is iets met mijn hart 

aan de hand”. De angst om hartklachten te krijgen voedt zijn terugtrekgedrag, in de hoop dat 

de klachten door zijn vermijding weer verdwijnen. Het feit dat cliënt zich gezien voelt, nodigt 

hem uit om zijn angst te verwoorden om vervolgens ook meer over zijn onderliggende schaamte 

te vertellen. Hij vertelt vervolgens dat hij  op de beurs heeft gespeculeerd en over zijn grote 

financiële verlies hierbij. Een met schaamte beladen onderwerp wat hij ook thuis angstig 

vermeed.  

Door de interventie van de gpt’er heeft cliënt de mogelijkheid een nieuwe ervaring op te doen, een 

“corrective emotional experience”(Kalmthout, 2001 ) en ziet de groep hoe dit bij de ander kan 

werken. Juist deze ervaring stimuleert cliënt omdat hij observerend ziet hoe “de puzzel in elkaar 

schuift”. De moeite die men zelf vanwege de fragmentatie heeft, verhindert vaak het doorstromen 

van ervaringen. Het zien en ervaren dat een ander ook klachten heeft, bang wordt, soms 

dissocieert, maar ook weer in contact terug komt, hoort bij een helend proces. Anders dan bij 

andere groepen staan vaak lichamelijke sensaties op de voorgrond die in eerste instantie door cliënt 

gekoppeld worden aan een falend lichaam. De koppeling van lichaamssignalen aan emoties is vaak 

braakliggend terrein.  

Een ander bijzonder groepsfenomeen in olk-groepen is dat harmonie boven alles gaat. Groepsleden 

vermijden in hoge mate verschil in mening. Men bespreekt soms van tevoren welk onderwerp in te 

brengen in de groepssessie en liefst wie dit zal doen en hoe dit moet gebeuren. Groepsleden die 

zich geruime tijd niet in het gesprek mengen worden zelden hierop aangesproken. De reden kan dan 

zijn dat je  ook zelf  aangesproken kan worden en dat moet voorkomen worden. De andere kant van 

de vermijding is de “overmatige” herkenning. cs - cliënten lijken zeer empathisch bij de ander aan 

te sluiten. Als een cliënt zijn verhaal begint is er soms al na een paar minuten de eerste die dit 

helemaal herkent. Dan is er vaak nog geen vraag om verduidelijking gesteld. Deze schijnempathie 

zorgt er voor dat het gesprek niet verdiept, aangezien men al snel begrijpt,  en gauw beëindigt kan 

worden.  De verteller hoeft niets uit te leggen wat men vaak prettig vindt. 

Wanneer we dit intrigerende fenomeen preciezer bekijken zien we opnieuw de angst om zich bloot 

te geven, maar vooral het onvermogen om echt mee te voelen. Dit gebrek aan mentaliseren is goed 

te begrijpen. Mentaliseren is het vermogen om eigen en andermans signalen op te merken, er 

gevoelig voor te zijn en te kunnen verbinden met eigen belevingen. Cs-cliënten hebben meestal een 

achtergrond van emotionele en/of  fysieke verwaarlozing, misbruik of mishandeling. Er is vaak in de 

hele vroege kindertijd onvoldoende aandacht geweest voor het vertalen van lichaamssignalen naar 

emotionele toestanden, waardoor lichaamssignalen een vervreemdende werking kregen. Hiermee 

bedoel ik dat zij werden toegeschreven aan soms willekeurige toestanden i.p.v. te refereren aan de 

eigen gemoedstoestand. De vervreemding en soms dissociatie kan tot fragmentatie van 

gevoelstoestanden leiden. Cliënt voelt vaak het lichaamssignaal niet meer maar maakt een 

verbinding met een “erbij behorende” toestand.  
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Als cliënt zijn eigen signalen niet er- en herkent dan is het zich verplaatsen in de ander uitermate 

lastig of zelfs onmogelijk. Er is dan een onvermogen tot lichaamsmentalisatie. “Het vermogen om 

eigen en andermans lichaamssignalen waar te nemen, er ontvankelijk voor te zijn en verbinding te 

ervaren met onderliggende mentale   toestanden” (Spaans, Veselka, Luyten, Bühring 2009).  

Het is dan ook niet verrassend dat we in een groep met cs- cliënten met een grote hoeveelheid 

emotionele leiders te maken hebben ( Berk,T. 2003). Men zorgt voor elkaar en vermijdt conflicten.  

Dit stelt de gpt’er voor een uitdagende taak: hoe kan zij de groep beveiligen zodat deze een 

transitionele ruimte wordt (Winnicot,1965)? Mijn ervaring leert dat wat in het begin als 

beangstigend wordt ervaren, namelijk het zich gezien voelen door de gpt’er of groepsleden, 

uiteindelijk de opening is tot het zichzelf zien. Het observeren van de groepsleden, daarin 

transparant en congruent blijven is van wezenlijk belang. Cliënten zien bijvoorbeeld heel goed 

wanneer de gpt’er er vermoeid of gespannen erbij zit. Vertrouwt is dat dit observeerbare gedrag 

ontkend werd. In de groep biedt daarom zichtbaarheid en gepaste zelfdisclosure de basis voor 

veiligheid.   

Cliëntgericht,  interactioneel en groepsdynamisch 

Bij de olk-problematiek zien wij vaak een combinatie van zowel een hechtingsstoornis, een 

angststoornis als een somatoforme stoornis. Om  onze cliënten beter te begrijpen proberen we uit 

verschillende leerscholen een voor ons passend referentiekader te maken. Dit is afhankelijk van de 

ingang die we bij cliënt vinden, de heftigheid van de klachten en het vermogen tot reflectie.  Onze 

basishouding is  een cliëntgerichte houding waarin empathie en betrokkenheid, zichtbaarheid en 

aandacht centraal staan. Wanneer we de beleving van cliënt centraal stellen, is hij vaak voor het 

eerst in staat samenhangend over traumatische gebeurtenissen te vertellen.  

In het kader van dit artikel beperk ik me tot de combinatie van een cliëntgerichte en 

groepsdynamische aanpak in de groepspsychotherapie.  Swildens ( 1979, p.6) concludeert dat de 

therapeut in problemen kan komen als hij zich zowel op de “ontmoeting” ( Binswanger,1953) met 

één cliënt moet richten als op de interactie met de groep. Toch ziet hij uiteindelijk de waardevolle 

toevoeging in  “de bedoeling… dat ieder groeit door wat de ander hem te bieden heeft, waarbij het 

in de eerste fase vooral de therapeut zal zijn die de condities biedt tot groei van de groepsleden en 

die ingrijpt waar men elkaar schade doet” . Snijders en Lietaer (2008, p.504) bevestigen dat de 

therapeut de grondhouding van aanvaarding, empathie en echtheid (dient) te communiceren aan 

groepsleden. De verwachting is dat de groepsleden deze houdingen geleidelijk overnemen en naar 

elkaar toe realiseren. Behalve de houding van de therapeut zijn m.n. de cohesie van de groep en 

het experimenteren in de groep met het contact met de ander, helende factoren. In hun onderzoek 

naar interventies van groepstherapeuten hebben Lietaer en Dierick (1998) zeven 

groepstherapeutische factoren op twee hoofddimensies ingedeeld. Deze bieden belangrijke 

aanknopingspunten voor het werk met cliënten met somatoforme stoornissen. De hoofddimensies 

zijn relationeel klimaat en psychologisch werk (p.508). Onder het eerste valt: groepscohesie, 

interactionele bevestiging en cathartische zelfexploratie.  
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Daarnaast spelen de factoren vertrouwen in de therapeut, anderen leren begrijpen en opgaan in het 

helpen van anderen, een grote rol.  

In het werken met onze cliënten zien we vooral een sterke nadruk op de groepscohesie. Men is vaak 

voor het eerst in een groep opgenomen en daarvoor een gepest kind geweest of buitengesloten en 

men vindt in de groep meeleven en samenwerking. Het aardig  omgaan met de ander is vaak een 

verademing, maar kan ook omslaan in het eerder genoemde vermijden van confrontatie. De 

zelfexploratie is vaker summier in de groep en wordt dan verplaatst naar de individuele 

behandelaar. Is dit een lek voor de gpt of is dit een noodzaak om eerst in een dyadische relatie een 

bodem van vertrouwen te leggen? Dit blijft voor ons voorlopig een punt van discussie.   

Onder het psychologisch werk noemen Lietaer en Dierick zelfinzicht en vooruitgang, observationele 

ervaringen, directieven krijgen en interactionele confrontatie. Daarnaast spelen de factoren model-

leren, eigen overdrachtsreacties in de groep leren herkennen en negatieve gevoelens tegen de 

groepstherapeut uitspreken een belangrijke rol. In olk-groepen geef ik meer dan gebruikelijk 

psycho-educatie. Juist omdat men eigen lichaamssignalen onvoldoende herkent en gebruikt is een 

handleiding hoe men met elkaar om zou kunnen gaan en wat de groepsdynamiek te weeg kan 

brengen voedende informatie. Al eerder noemde ik de transparantie die cliënten waarderen. Zich in 

negatieve zin uitspreken naar de groepstherapeut maak ik helaas weinig mee. M.i. zou dit te maken 

kunnen hebben met het nauwelijks belanden in de wederkerigheidfase ( Yalom, 1978), waardoor 

groepsleden de intimiteitcrisis niet voorbij komen. Ook zou het vermijden van conflicten en de 

angst de gpt’er te “verliezen” hierin een belangrijke rol kunnen spelen.  

De cliënt heeft zoals ik al zei vaak een slechte start waardoor de basis van zijn verwarring ligt in 

hoe eigen lichaamssignalen te interpreteren. Daarnaast ligt er ook nog de mogelijkheid van een in 

aanleg minder sterk  lichaam. Hiermee bedoel ik aangeboren of in de opmaak minder ontwikkelbare 

mogelijkheden. Bijvoorbeeld een cliënt die al in de eerste levensjaren een loopstoornis ontwikkeld 

heeft omdat er problemen met gewrichten, spieren of botten zijn. Ouders kunnen hier extra 

aandacht aanbesteden of juist het kind ertoe aanzetten om nog harder zijn best te doen. Deze 

houding verinnerlijkt een kind. En ook hierdoor kunnen lichaamssignalen verstoord worden 

waargenomen.  

Rollenspel 

In de workshop hebben we de tweede helft besteed aan een rollenspel. Er waren 2 rolstoelen 

aanwezig en 6 uitgeschreven rollen. Voor 2 groepsleden was er een keuze om zelf een invulling aan 

het klachtenbeeld van een cliënt te geven. Er werd een binnenkring gevormd met 8 “cliënten” en 2 

therapeuten. Er was een buitenkring met de resterende deelnemers die per groepjes van 3 een 

gerichte observatievraag kregen. De gespeelde sessie was een eerste sessie gpt. De groepsleden 

kwamen net uit de psychomotore therapie. Ze hadden allemaal individueel  een 

kennismakingsgesprek gehad met één van de gpt’ers, maar zaten nu voor het eerst in deze 

samenstelling bij elkaar. Hoe start deze groep, wat willen ze tegen elkaar zeggen, wat willen ze 

over zichzelf en hun klachten kenbaar maken etc. ? 
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Waarom een rollenspel? In de loop der jaren dat ik met deze doelgroep werk,  blijft het moeilijk om 

over te brengen wat bij olk groepen zo anders is dan bij andere groepen.  

Zodra je echter in de rol van een cliënt kruipt begrijpen collega’s heel goed waar het verschil ligt. 

Deelnemers die bijvoorbeeld de rol in de rolstoel spelen ervaren vaak de “macht” en de ruimte die 

men in kan nemen. Maar ook de veiligheid die een rolstoel kan bieden. Sommigen zakken helemaal 

weg in de rolstoel terwijl anderen zich ineens meer in de groep poneren dan ze gewend zijn.  

Hetzelfde geldt voor een rol waarin men een zeer pijnlijk lichaam heeft en nauwelijks kan zitten. 

Deelnemers kunnen zich meestal heel goed in deze rol verplaatsen en krijgen hierdoor een 

bijzondere plaats in de groep. Immers ze kunnen niet te lang stil zitten, zijn snel geïrriteerd, willen 

graag een oplossing. Er ontstaat in zo’n rollenspel snel een dynamiek die heel herkenbaar is voor olk 

groepen. Deze is te typeren,  zoals ik eerder uitlegde,  als:  de verantwoordelijkheid bij de 

therapeut leggend, fragmenterend, lijdend ( begrijpelijk als de pijn enorm is en het 

uithoudingsvermogen laag),  afwerend.  

Voor de deelnemers die de rol van groepslid op zich nemen blijkt al snel dat ze zich inleven in hun 

rol, zich aan hun onvermogen aanpassen en meer geneigd zijn de kat uit de boom te kijken. De 

andere kant is een groep die passief agressief wordt, uiterlijk begrijpend maar lijdend aanwezig is 

en graag de gpt’er verantwoordelijk maakt. Voor degenen die de rol van therapeut op zich nemen is 

het vaak voelbaar dat de spanning oploopt en tot verlamming in de groep kan leiden als er een 

overkill aan somatische symptomen aanwezig is. Vaak is dit inzicht verrassend maar ook 

beangstigend en machteloos makend.  

In de workshop kreeg de observerende buitengroep gerichte opdrachten in kleine groepjes. Zij 

observeerden de “therapeuten” , de “cliënten” en hun lichaamstaal, de sfeer in de groep en het 

verschil met andere therapiegroepen. Deze observaties verdiepen het rollenspel en reflecteren 

tevens op de eigen aandacht of de tegenoverdracht waarin wij als gpt’ers verzeild kunnen raken.  

Conclusie 

De gestructureerd/ inzichtgevende groepspsychotherapie biedt bij cliënten met cs veel  

mogelijkheden tot leren. Colijn (e.a. 1991) noemt een aantal therapeutische factoren die in diverse 

groepen werkzaam zijn. Voor olk groepen wil ik de volgende uitlichten: 

1.  Universaliteit: het zien dat andere groepsleden ook aanvallen en uitval kunnen hebben en 

hoe anderen ermee omgaan.  

2. Cohesie: onderdeel van een groep mogen zijn terwijl men in het verleden vaak de positie 

van eenling en buitenstaander heeft gehad. 

3.  Altruïsme: leren om met andere groepsleden op een wederkerige manier om te gaan en 

elkaar hoop te geven.  

Naast de non-verbale therapieën is de gpt bij uitstek geschikt om lichaamssignalen te leren 

herkennen en erkennen. Zowel voor cliënt zelf als voor de ander biedt dit een ingang om deze 

vervolgens te leren verwoorden.  
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In de interactie leert men rekening te houden met het eigen lijf, zijn mogelijkheden en 

onmogelijkheden.  Daarnaast blijft het nodig om een holding environment te bieden waarin zowel 

verbale als non-verbale therapievormen op elkaar afgestemd zijn.  

Een therapieaanbod voor olk groepen zal het meest gebaat zijn bij een interdisciplinaire aanpak en 

een goed op elkaar ingespeeld team dat fragmentatie kan bufferen.  
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Conclusies 

 

1. De meeste cliënten zijn verzekerd bij UVIT (38%) 

gevolgd door CZ en de Achmea groep.  

 

2. Huisartsen (36%) en algemene ziekenhuizen (30%) 

verwijzen de meeste cliënten. 

 

3. Een belangrijke reden voor afwijzing is complexe 

persoonlijkheidsproblematiek (7.5%) 

 

4. 22% van de cliënten volgt het klinische zorgtraject.  

 

5. De diagnose conversiestoornis (23.3%) wordt het 

meest gesteld. 
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Background 
The multidisciplinary treatment in COLK is based on a 

comprehensive, integrative psychotherapy-program and 

includes  milieu therapy, (group) psychotherapy, psychosomatic 

physiotherapy, psychomotor and creative therapy. The therapy 

is offered both in group and individual format.  

A pilot study in 2011 gave us more insight into our patient 

population. There was a great diversity of patient diagnoses on 

all DSM IV axes, demographic variables and the different  

treatment routes. This study raised questions about the 

dynamics of our patients and their therapeutic possibilities  

(Wineke, Eurelings-Bontekoe & Suanet, submitted). The 

present study contributes further development and 

improvement of treatment at COLK.  

 

Method 
Study population 

Adult patients between 20 and 60 years with unexplained 

somatic complaints in whome somatic disease was excluded by 

medical specialists. 

Design 

Observational, longitudinal study, study into symptomatic and 

functional outcome.  

Instruments: generic and specific 

ROM, EQ-5D, SIP 68, SF-36, CIS, ICIDH,  

NVM, NPV, UCL, SCL-90, SDQ-20 

Objectives 
 

Main objective: This study is aimed to evaluate the effect of 

treatment among patients with unexplained somatic complaints.  

Secondary objective: We will compare the effect of treatment 

within different DSM somatoform diagnosis and within dynamically 

different subgroups.  

Additionally, we will compare the effect of treatment between each 

subgroup of treatment (clinic and different outpatient treatments).  

 

Hypothesis 
 

We expect the treatment at COLK to have positive influence on the 

quality of life. More specifically, patients will report less somatic 

complaints and learn better how to deal with them.  

Furthermore, their self-esteem will become more positive with more 

balanced coping strategies. Finally, we expect patients to become 

more active in their social life.  

 

Main study parameter: 

 

The main study parameter is the total score of quality of life from 

the beginning to the end of the study. 

 

  

 

Fig. 1. The schema of data collection.  

Application for treatment Intake (T=0) Waiting list  Beginning of treatment (T=1)  

3 months treatment (T=2) 6 months: End of treatment (T=3) 
Follow-up 6 months  

after treatment (T=4) 

Follow-up one year after 

treatment (T=5) 
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Achtergrond  
De behandelmodule “Hou je Staande” is bestemd voor ambulante 

en klinische cliënten met conversieve aanvallen, (PNES, schudden 

en schokken). 

 

Methode 
 

Participanten 

Volwassenen van 38-51 jaar (N=7;Gem.= 46.4; V=5; M=2). 

 

Instrumenten 

Evaluatie vragenlijst, 12 vragen gericht op inzicht, kennis en 

vaardigheden. Type: 5-punt Likertschaal (1= helemaal oneens – 5 = 

helemaal mee eens). In te vullen na afloop van de module. 

Zelfregistratie opdracht: 2 weken voor en na de module 

registreren de cliënten de frequentie van hun aanvallen. 

Tijdens de zittingen wordt de frequentie van de aanvallen door 

een beoordelaar gescoord. 

 

Design 

Beschrijvend evaluatief onderzoek. 

Doelen 
 

 Vergroten van inzicht, kennis en vaardigheden in het 

omgaan met aanvallen. 

 Leren toepassen van aanvalsgerichte zelfcontrole 

procedures. 

 Feedback op inhoud en werkwijze module. 

 

Conclusies 

 
 Deelnemers hebben meer informatie gekregen over hun 

aanvallen  en het leren onderkennen van triggers. 

 

 Cliënten geven aan meer houvast en vaardigheden te 

hebben door het aanleren van de zelfcontrole procedures 

(het “GOR model”). 

 

 Er is een behoefte aan een aanvullende module “Omgaan 

met stress en negatieve emoties” en technieken om 

spanning te leren verminderen. 

 

Resultaten 
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Achtergrond  

Cliënten met somatoforme stoornissen (SoS) hebben de neiging om 

hun lichamelijke klachten toe te schrijven aan een medische 

aandoening en neigen de rol van psychosociale factoren en 

psychologische kwetsbaarheid te ontkennen. Dit fenomeen wordt 

door Shedler et al. (1993) beschreven als de "Illusie van mentale 

gezondheid“.We verwachten dat dit fenomeen in de COLK 

populatie hoge is dan in de algemene GGZ populatie.  

 

Methode 
Participanten 

Volwassen cliënten met SoS (N=79; Gem.= 41.05 jaar; SD=10.61) en 

algemeen psychiatrisch populatie (N=114; Gem.=33.24 jaar; 

SD=9.38). 

 

Instrumenten 

Nederlandse Verkorte MMPI (NVM) 

 Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst (NPV)  

 Symptom Check List (SCL-90) 

Utrechtse Copinglijst (UCL) 

 

Design 

Het onderzoeksdesign is cross-sectioneel met een controlegroep.  

Doelen 

 
 De structurele persoonlijkheidskenmerken van cliënten met 

SoS beschrijven.  

 De groep van cliënten met SoS vergelijken met een algemeen 

psychiatrische controlegroep op het gebied van 

persoonlijkheidskenmerken, klachten en coping. 

 

Conclusies 

 
 Het narcistische subtype van de borderline 

persoonlijkheidsorganisatie komt veel vaker voor onder SoS-

cliënten  dan in de controlegroep  

 SoS-cliënten presenteren zichzelf met een illusie van 

mentale gezondheid: ze beschrijven zichzelf als psychologisch 

‘gezonder’ dan mensen uit de controlegroep, terwijl ze meer as 

1-comorbiditeit hebben en zwaardere zorg nodig hebben.  

 Omdat SoS-cliënten moeite lijken te hebben psychologische 

problematiek bij zichzelf te onderkennen en hierover te 

rapporteren op zelfrapportagelijsten, is Routine Outcome 

Monitoring  (ROM) o.b.v.. zelfrapportage wellicht ongeschikt. 

 

Resultaten 

Fig.1. Niveaus van persoonlijkheidsorganisatie SoS-cliënten Fig.2. Niveaus van persoonlijkheidsorganisatie Controlegroep 
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Dankbetuiging 

Met dank aan alle deelnemers van het 

onderzoek  

* P<0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 



SPIEGELOPZET BIJ MOTORISCHE CONVERSIE 



Spiegelopzet bij motorische conversie 
J. Wineke, F. C. Moene, M. ter Kuile, K. Roelofs en A. R. van Gool 

   

 

Correspondentieadres: Dhr. J. Wineke, j.wineke@yulius.nl 

 

Doel 

Primair doel: De belangrijkste vraagstelling van dit onderzoek is 

of de interventie met de spiegelopzet bij patiënten met een 

motorische conversie van de arm of hand tot verbetering van de 

handknijpkracht leidt.  

Secundaire doelen: De secundaire onderzoeksvraag is of de 

spiegelopzet tot verbetering leidt van de sensibiliteit en 

toegenomen functionaliteit van de hand of arm. Een andere 

exploratieve vraagstelling richt zich op de vraag of er vanuit het 

onderzoek aanwijzingen zijn dat de spiegelopzet de dissociatie 

bij patiënten met motorische conversie kan verminderen.  

 

Hypothese  

De nulhypothese is dat er geen behandeleffect wordt gevonden 

voor het oefenen met de spiegelopzet en de scores van de 

afhankelijke variabelen dus gelijk zijn voor de controle fase en 

de experimentele fase.  

 

Hoofd- en secundaire parameters 

 

Hoofdparameters zijn de dagelijkse maten m.b.t. knijpkracht en 

sensibiliteit van de aangedane hand.  

Secundaire parameters zijn de functionaliteit van de aangedane 

arm en de mate van (somatoforme) dissociatieve verschijnselen.  
 
 

Achtergrond 

In dit onderzoek willen we de toepasbaarheid van de 

spiegelopzet bij patiënten met motorische conversie 

onderzoeken.  

 

Methode 

 

Participanten 

Patiënten met een motorische conversiestoornis in de vorm van 

een verlamming van de arm, in de leeftijd van 18 - 65 jaar.  

 

Design 

Een gerepliceerd gerandomiseerd single-case AB-design.  

 

Instrumenten 

BFM     Brunnstrom Fugl-Meyer Assessment  (Functionele  

              maat ) 

DES      Dissociative Experience Scale  (Dissociatie) 

SDQ-20 Somatoform Dissociation Questionnaire   

              (Somatoforme Dissociatie ) 

ROM     Range of Motion (Kapanji)  (Vrijwillige 

              gewrichtsbeweging duim) 

SWMF  Semmes Weinstein MonoFilamenten   (Sensibiliteit van  

              de vingers)  

JAMAR Digitale Jamarmeter  (Handknijpkracht ) 

Foto 1. Spiegelopzet: de patiënt kijkt naar de reflectie 

van de hand in de spiegel.  

Foto 2. Vooraanzicht van de spiegelopzet. 
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EVALUATIE VAN DE MODULE 
“WEET WAT JE HEBT” 

 



Evaluatie van de module “Weet wat je hebt” 
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Resultaten 

Dankbetuiging 

Met dank aan alle deelnemers van de module 

Achtergrond  
 

De module “Weet wat je hebt” is een psycho-somatische educatie 

groep binnen het  behandelprogramma van COLK. Deelnemers van 

deze module krijgen uitleg over het functioneren van het lichaam 

en de reacties op stress en trauma.  

Ook wordt de wisselwerking tussen denken, voelen en doen in 

relatie tot hun omgeving  besproken, zodat de deelnemers hun 

lichaam en klachten beter begrijpen. Daarnaast  worden er 

vaardigheden aangereikt om meer grip op hun klachten te krijgen. 

 

Methode 
 

Participanten 

Volwassenen van 29-58 jaar (Gem.= 43.5), N=18; M=6; V=12 

 

Instrumenten 

Evaluatie vragenlijst 14 vragen + 1 open vraag, Type: 5-punt 

Likertschaal, antwoord categorie: 1 (helemaal oneens) – 5 

(helemaal mee eens). 

 

Design 

Beschrijvend evaluatief onderzoek. 

Doelen 
 

 De cliënt maakt een eigen verklaringsmodel om inzicht te 

krijgen in het ontstaan en voortbestaan van zijn klachten 

 De cliënt maakt een eigen handleiding waarin hij aangeeft 

hoe hij in verschillende situaties met zijn klachten om kan 

gaan en welke factoren de ernst van de klachten beïnvloeden. 

 

 

Conclusies 
 

 Alle deelnemers hebben eigen verklaringsmodel en 

handleiding kunnen maken 

 De deelnemers geven aan meer inzicht te hebben gekregen 

over de samenwerking tussen lichaam en geest 

 

 Het achterhalen van het oorzaak van de klachten kan nog 

meer aandacht worden besteed. 
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Fig.1. Evaluatie van de module “Weet wat je hebt” 
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Fig.2.  Wat waren uw eigen doelen voor de module(n)?  

(open antwoord)  




