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 “Langdurende gedragstherapie”, het lijkt bijna een contradictio in 

terminis. De naam en faam waarmee gedragstherapie destijds haar 

aandeel op de therapiemarkt verworven heeft betrof immers juist het 

kortdurende en klachtgerichte karakter daarvan. Nu ga ik u dus een en 

ander vertellen over een vorm van gedragstherapie die, bij een 

therapiefrequentie van één zitting per week, gemiddeld twee en een 

half jaar in beslag neemt en die dus zeker niet kort- maar eerder 

langdurend genoemd kan worden. Deze therapievorm, die sinds 1983 

de naam “Constructionele Gedragstherapie” draagt, onderscheidt zich 

door een niet-klachtgerichte, maar constructionele aanpak van 

neurotische problemen en door een uitsluitend behaviouristisch 

begrippenkader. Beide karakteristieken verdienen een nadere 

toelichting. 

 Allereerst: wat is een constructionele aanpak? Een constructionele 

aanpak legt de nadruk op het feit dat de mens een geïntegreerd 

functionerend organisme is. Voorzover we te maken hebben met 

therapiecliënten betekent dit dat het problematische deel van het bestaan 

van een cliënt niet los gezien kan worden van de rest, dat wil zeggen: het 

niet-problematische deel van zijn bestaan, maar juist in samenhang 

daarmee. Daarom is een constructionele aanpak niet klachtgericht maar 

gericht op de constructie van het totale functioneren van de cliënt. In 

constructionele gedragstherapie wordt gewerkt vanuit een 

behaviouristische theorie omtrent de samenhang tussen problematisch en 

niet problematisch functioneren. Wat is nu de essentie van een 

behaviouristische visie? Zoals een ieder van u bekend zal zijn, verklaart 

het behaviourisme het doen en laten van een individu – in vakjargon: 

zijn responsen – in termen van omgevingsvariabelen, ofwel: stimuli. Ter 

illustratie van dit principe nemen we even een eenvoudig voorbeeld van 

iets wat wij allemaal op zijn minst af en toe doen, namelijk tv-kijken. De 

                                                 
1 Studiemiddag ‘De duur van de psychotherapie’, Nederlandse vereniging voor ambulante 

geestelijke gezondheidszorg, Utrecht, 16 december 1987  
2 CGA Business, DEN HAAG.  
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ene keer zal u tv gaan kijken om bijvoorbeeld op de hoogte te zijn van 

bepaalde zaken zodat u niet met de mond vol tanden staat als deze later 

in werk- of privé- situatie ter sprake komen. Uw tv-kijken staat in dat 

geval in het teken van het voorkómen van confrontatie met een 

aversieve stimulus (bijvoorbeeld: afkeuring door anderen) en wordt als 

zodanig een ‘vermijdingsrespons’ genoemd. Tv-kijken kan echter ook in 

het teken staan van het je bevrijden van bijvoorbeeld de zorgen van 

alledag, we spreken dan meestal van tv-kijken als afleiding, en dan is tv-

kijken een ‘ontsnappingsrespons’. Ten slotte kan tv-kijken ook nog in 

het teken staan van verrijking zonder dat er sprake is van ontsnapping 

aan of vermijding van aversieve stimuli. In dat geval noemen we tv-

kijken een ‘toenaderingsrespons’, aangezien het dan gaat om het juist in 

contact komen met attractieve stimuli, in casu bijvoorbeeld een boeiend 

programma. Voor een behaviourist is alleen het teken waarin iemands 

doen en laten staat interessant en niet de inhoud van zijn gedrag. Met 

andere woorden: of u nu al of niet tv kijkt, leest, mensen bezoekt, werk 

verricht, eet en drinkt of seksueel actief bent is voor een behaviourist 

niet informatief, maar wel het teken waaronder uw doen en laten staat. In 

ieders bestaan komen alle drie tekens voor. Dat wil zeggen: iedereen 

doet dingen om bepaalde risico’s te vermijden en ook dingen die alleen 

maar genoegen verschaffen, evengoed als iedereen dingen doet om zich 

uit onplezierige situaties te bevrijden. Dat we dit doen is  

behaviouristisch gezien het resultaat van een complex van  

conditioneringsprocessen waarin wij twee dingen geleerd hebben. Ten 

eerste: welke stimuli voor ons persoonlijk de moeite van het vermijden, 

ontsnappen en toe naderen waard zijn en ten tweede: welke vormen van 

actie voor ons persoonlijk effectief en ineffectief zijn als respectivelijk 

vermijdings-, ontsnappings-, en toenaderingsrespons.Het spreekt vanzelf 

dat dit leren, deze conditioneringsprocessen het hele bestaan voortduren, 

waardoor verschuivingen in ons doen en laten kunnen optreden. Ik 

spreek met opzet over ‘verschuiving’  en niet over ‘verandering’ omdat 

het resultaat van elk nieuw conditioneringsproces geïntegreerd wordt in 

het totaal aan conditioneringsprocessen wat het individu reeds heeft 

ondergaan. 

 Vanuit deze beknopte weergaven van de behaviouristische visie op 

menselijk functioneren kom ik nu op de theorie over de specifieke 

kenmerken van de totale functionering van cliënten, die de basis vormt 

van constructionele gedragstherapie. 
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 Het functioneren van cliënten wordt gekenmerkt door een 

dominantie van actieve vermijding. Dit betekent dat praktisch al hun 

gewone, dat wil zeggen ‘niet-problematische’ doen in het teken staat van 

het vooromen van confrontatie met aversieve stimuli. Bovendien betreft 

deze vermijding een specifieke soort aversieve stimuli, te weten die 

welke betrekking hebben op sociale afwijzing. Dit geldt voor alle 

(neurotische) cliënten, zij het dat de specifieke inhoud van deze 

afwijzing, dat wil zeggen de grond waarop totale afwijzing plaats zou 

vinden, individueel verschillend is. Zo kan voor de ene cliënt 

bijvoorbeeld nutteloos de afwijzingsgrond, alias het totaal vernietigende 

oordeel zijn, terwijl voor een andere cliënt de afwijzingsgrond 

bijvoorbeeld saai is. Voor weer andere cliënten kan de afwijzingsgrond 

egoïstisch of bijzonder of juist gewoon zijn. Dit betekent dat het 

functioneren van elke cliënt beheerst wordt door het voorkomen van een 

voor hem of haar specifiek oordeel. Met andere woorden, het doen van 

cliënten draait om het creëren van tegenbewijzen – in vakjargon: 

veiligheidssignalen – die het geveld worden van dit specifieke oordeel 

onmogelijk maken. Omdat het specifieke oordeel per cliënt verschilt, 

verschillen cliënten ook onderling in wat zij doen. Zo zal degene die het 

oordeel nutteloos moet voorkómen, gespitst zijn op zich juist nuttig 

maken, terwijl degene die het oordeel gewoon moet voorkómen zich niet 

bekommert over het feit of hij al dan niet nuttig bezig is, maar erop 

gespitst is om bewijzen te leveren dat hij juist bijzonder is. Het 

inhoudelijk specifieke vernietigende oordeel voor een cliënt wordt zijn 

invaliderende stimulus genoemd omdat deze niet alleen zijn doen 

beheerst maar ook zijn laten. In het teken van dezelfde vermijding wordt 

namelijk ook alles nagelaten waarmee de cliënt het risico loopt met dit 

oordeel geconfronteerd te worden. Samengevat komt het er op neer dat 

het totale functioneren van de cliënt beheerst wordt door één centraal 

belang, namelijk het creëren van de voor hem specifiek geldende 

tegenbewijzen waarmee hij een vernietigend oordeel voorkomt. Dit 

impliceert dat hij zich best kan handhaven in omstandigheden die hem 

hiertoe de gelegenheid bieden. Zo al de cliënt met als invaliderende 

stimulus nutteloos prima uit de voeten kunnen zolang hij de kans krijgt 

om zich nuttig te maken. Anders wordt het wanneer de omstandigheden 

niet in dergelijke mogelijkheden voorzien. Dan ontstaat namelijk 

disfunctionering in de zin van paniek ofwel totale ontregeling, die de 
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basis vormt voor de ontwikkeling van alle mogelijke klachten.  

Een dergelijk disfunctioneren treedt alleen op wanneer kansen voor 

actieve vermijding ontbreken en dan nog alleen bij mensen wier 

functioneren geheel gecentreerd is rond één zo’n specifiek belang. De 

doelstelling van constructionele gedragstherapie is het ophebben van 

deze eenzijdigheid in het functioneren van de cliënt door ervoor te 

zorgen dat er meer belangen gaan spelen in zijn doen en laten. Hiermee 

wordt bereikt dat het zich kunnen handhaven van de cliënt niet langer 

staat en valt met het al of niet aanwezig zijn van mogelijkheden om zijn 

invaliderende stimulus te voorkómen. Met andere woorden: bereikt 

wordt dat de kans op disfunctioneringsmomenten en de daarmee gepaard 

gaande klachten afneemt. De optie van constructionele gedragstherapie 

is in feite dus vrij simpel. Het realiseren echter van doelgerichte 

verschuivingen in de constructie van iemands functioneren is niet zo 

simpel omdat we immers te maken hebben met een constructie die het 

resultaat is van een hele geschiedenis van conditioneringsprocessen en 

die dus stevig in elkaar zit. Dat zo’n therapie toch best te doen is mits 

men er de tijd voor neemt wil ik u aan de hand van een gevals-

beschrijving verduidelijken.  

 Een 32-jarige vrouw, Anneke, komt in therapie voor naar haar eigen 

zeggen “nogal wat fobische klachten”. In winkels, openbaar vervoer 

raakt zij regelmatig in paniek. Tevens is zij dikwijls depressief en raakt 

dan verstrikt in eindeloos gepieker met onder meer als gevolg dat zij niet 

in slaap kan komen en zich de volgende dag uitgeput voelt. Anneke is 

ongehuwd, woont alleen in een flat en werkt vier dagen per week op een 

afdeling personeelszaken bij een groot bedrijf. De aanleiding om in 

therapie te gaan was het door haar vriend verbreken van hun relatie, die 

ruim anderhalf jaar vast was. Anneke zegt hierover zelf: “het is niet de 

eerste keer dat dit me overkomt, maar dit kwam zo onverwacht dat ik er 

helemaal van achterop geraakt ben; bovendien komen er op mijn werk 

ook wel klachten over mij die ik niet begrijp”. De kritiek die Anneke op 

haar werk krijgt, betreft voornamelijk het feit dat zij de medewerkers te 

weinig steun en houvast zou geven. Anneke zegt hierover zelf: “ik denk 

dat ik niet duidelijk mijn grenzen aangeef, niet assertief genoeg ben”.  

 De eerste fase van een constructionele gedragstherapie is zuiver 

diagnostisch en betreft de analyse van het niet-problematisch functio-

neren van de cliënt. Hiervoor heeft de therapeut veel informatie nodig 

over hoe het huidige bestaan van cliënt er uitziet op momenten dat er 
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geen of nauwelijks sprake is van klachten. 

Om er achter te komen in welk teken het doen en laten van de cliënt 

staat en wat de invaliderende stimulus is die zijn functioneren beheerst, 

zijn gegevens nodig omtrent wat de cliënt in concreto op dit klachten-

vrije momenten doet.  Bij Anneke verloopt deze diagnostische fase traag 

omdat er veel therapietijd in beslag genomen wordt door wat Anneke bij 

de therapeut kwijt moet, namelijk de ellende die zij ondervindt van haar 

klachten. Voor Anneke blijkt het noodzakelijk dat dit eerst aan bod kan 

komen. Pas daarna is zij in staat om mee te werken aan wat de therapeut 

van haar vraagt. Dat wil zeggen: in staat om zich te richten op 

klachtenvrije momenten uit de afgelopen dagen en het in de 

therapiezitting terughalen van wat zij toen deed en hoe de 

omstandigheden waren. De therapeut stelt hierover vragen, véél vragen. 

Het is de cliënt die de informatie moet geven, de therapeut verzamelt en 

onthoudt zich van commentaar, interpretaties en conclusies. Zijn 

conclusies omtrent het teken waar in cliënt’s functioneren staat, houdt 

hij voor zich. De diagnostische fase duurt minimaal zo’n 8 therapie-

zittingen, maar kan soms oplopen tot 25 zittingen. Een en ander is 

uiteraard mede afhankelijk van de ervarenheid van de therapeut, maar 

wordt toch grotendeels bepaald door de tijd die de cliënt in de 

therapiezitting nodig heeft om in staat te raken om terug te kijken te 

vertellen in antwoord op de vragen van de therapeut. De diagnostische 

fase is klaar als de invaliderende stimulus gevonden is en tevens 

geïnventariseerd is hoe de cliënt zijn tegenbewijzen creëert en hoe de 

tegenbewijzen er in concreto uitzien. Zodra het centrale belang in het 

functioneren van de cliënt is vastgesteld, weet de therapeut onder welke 

omstandigheden de cliënt zich kan handhaven en kan hij voorspellen 

onder welke omstandigheden de cliënt zal disfunctioneren. De 

diagnostische fase wordt afgesloten met toetsing van dit functio-

neringsmodel aan weer nieuwe informatie uit het dagelijks leven van de 

cliënt. Kortom: een vrij tijdrovende bezigheid, die echter noodzakelijk is 

om een adequate therapie te kunnen uitvoeren. Bij Anneke hebben we 

na zo’n 18 zittingen de diagnostische fase rond. Haar functioneren blijkt 

te draaien om het voorkomen van het oordeel   overgevoelig. In al haar 

doen zien we Anneke dus bezig om het tegendeel te bewijzen. 

Bijvoorbeeld door in contacten gespitst te zijn op de plannen van 

anderen om daarin een vooral redelijke keuze te maken voor wat zij zelf 

in zal meedoen.  



BAKKER – DE  PREE 

 

 6 

 

Bij zelfs de geringste meningsverschillen is zij degene die als eerste met 

nuchtere en redelijke oplossingen komt. Als zij alleen is, besteedt 

Anneke haar tijd voornamelijk aan het voorbereiden van haar bijdrage in 

komende activiteiten met anderen. Zij is lid van een muziekgroep, speelt 

bridge in competitieverband en neemt deel aan een werkgroep ‘Vrouw 

en Onderneming’ waarin onderzoeksprojecten besproken en ontworpen 

worden. Uit deze korte schets van Anneke’s mogelijkheden mag blijken 

dat zij zich in gezelschappen doorgaans goed kan redden, vooral als er 

sprake is van enigszins gestructureerde bezigheden. In haar werk komen 

met name haar mogelijkheden tot het snel oplossingen zien, goed van 

pas. Wel is het zo dat Anneke om zich te kunnen handhaven, dat wil 

zeggen: om tegenbewijzen te kunnen leveren, volkomen afhankelijk is 

van de aanwezigheid van anderen of op zijn minst de aanwezigheid van 

hun plannen. Nu heeft Anneke haar bestaan wel zodanig ingericht dat zij 

maximaal tussen mensen zit, maar er zitten gaten in, dat wil zeggen 

momenten waarop zij toch alleen en op zichzelf aangewezen is. Zolang 

zij haar vriend had, waren dit soort momenten tot een minimum beperkt, 

maar sinds hun relatie verbroken werd, zijn ze er wel regelmatig. Er zijn 

trouwens ook in gezelschap momenten waarop Anneke niet de kans 

krijgt om de voor haar essentiële tegenbewijzen te leveren. 

Bijvoorbeeld: op een feestje als ze even alleen zit, anderen zich 

vermaken en er niemand op haar afkomt. Of tijdens een bridgepartij als 

haar kaarten open liggen; of tijdens een onderzoeksbespreking als er 

geen ruimte is voor haar kritiek en oplossingen omdat anderen haar vóór 

zijn. Allemaal momenten dus waarop Anneke ontregeld raakt, 

paniekerig wordt, aan het piekeren slaat of zich tot niets meer in staat 

voelt en via het gevoel “met mij wordt het nooit wat” depressief wordt. 

Verder met de therapie dus, die inmiddels al drie en een halve maand 

loopt zonder dat er iets aan het verbeteren van Anneke’s welzijn gedaan 

is. De diagnostische fase dient namelijk uitsluitend om de therapeut 

houvast te geven voor de uitvoering van zijn plan en niet om de cliënt 

inzicht te geven in haar functioneren. Maar de cliënt heeft er wél al die 

tijd bij gezeten met haar eigen agenda. En de eigen agenda van de cliënt 

is kort samengevat: “hoe breid ik mijn mogelijkheden om tegenbewijzen 

te leveren uit”. Zo heeft ook Anneke tijdens de diagnostische fase niet 

stilgezeten.  
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Met enige trots vertelt zij in de 20
ste

 zitting bijvoorbeeld, dat zij bij de 

laatste werkgroepbijeenkomst direct met haar bijdrage begonnen is en 

niet zoals gewoonlijk heeft gewacht tot dit haar gevraagd werd. Zo zijn 

er meer situaties waarin Anneke er kiener op blijkt te worden om zich 

geen kansen te laten ontnemen. Hiermee breidt zij haar 

functioneringsbereik uit waardoor disfunctioneringsmomenten in aantal 

afnemen en haar klachten minder vaak optreden. De eenzijdigheid in 

haar functioneren blijft echter onveranderd. Dit type verbetering die voor 

de cliënt uiteraard zeer aangenaam is, is dus een bijeffect van het 

therapieproces en dient niet verward te worden met het beoogde 

hoofdeffect, wat nog komen moet. Dergelijke bijeffecten kunnen 

overigens wel een gunstige invloed hebben op de therapie doordat zij 

immers voor de cliënt gekoppeld zijn aan de therapie en als zodanig de 

betrokkenheid van de cliënt bij de therapie op peil houden.  

 In de tweede fase van de therapie gaat de therapeut bij de cliënt op 

zoek naar andere belangen dan zijn ene centrale belang. Het doel van 

constructionele gedragstherapie is immers om ervoor te zorgen dan in 

het totale functioneren ook doen en laten wordt opgenomen dat onder 

een ander teken staat dan de dominante vermijding. Dit betekent in feite: 

meer doen in het teken van het je bevrijden van aversieve stimuli en 

meer doen in het teken van het naar je toehalen van of profiteren van 

attractieve stimuli. Om dit te realiseren is het dus noodzakelijk om de 

respectievelijke aversieve en attractieve stimuli te identificeren.  

Aangezien het niet gaat om wat men aversief of attractief acht, maar om 

wat voor de betrokken cliënt aversief dan wel attractief is, is het weer de 

cliënt die met het benodigde materiaal moet komen. Via een 

vastgestelde procedure ‘discriminatietraining’, wordt de cliënt geleerd 

om dit te doen. Hierbij moeten we ons wel realiseren dat de cliënt niet 

zo’n behoefte heeft aan het letten op andere stimuli; deze leiden hem 

immers af van het voor hem centrale belang. Uitgaand van wat Anneke 

vertelt over haar belevenissen in afgelopen dagen vraagt de therapeut 

haar om stil te staan bij dat wat zich buiten haar afspeelt, (zoals 

bijvoorbeeld ‘de telefoon gaat’, ‘de koffie op het werk’, ‘het gesprek 

tussen twee collega’s’, ‘de vriendin op straat’ enzovoort), maar waarmee 

zij wél te maken heeft. Vervolgens wordt per omgevingsaspect van 

Anneke gevraagd of dit voor haar op het betreffende moment positief 

dan wel negatief was.  
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Aanvankelijk kan Anneke slechts aan een enkel aspect het predikaat 

‘positief’ of ‘negatief’ geven; het meeste is ‘gewoon’. Geleidelijk aan 

tijdens de training echter neemt Anneke’s discriminatievermogen toe. 

Na een zitting of 20 komt Anneke zelf per zitting met voorbeelden van 

wat voor haar in de afgelopen dagen aversieve dan wel attractieve 

aspecten waren. Nu kan de therapeut dan eindelijk – we zijn inmiddels 

bijna een jaar met Anneke bezig – aan het eigenlijke werk beginnen, 

namelijk het versterken van de invloed van de geïdentificeerde belangen. 

Tijdens de discriminatietraining hebben deze trouwens al meer invloed 

gekregen in Anneke’s bestaan, zij het uitsluitend voorzover hun invloed 

strookte met Anneke’s centrale belang. Zo toont Anneke zich in de 30
ste

 

zitting zeer tevreden over het feit dat het haar gelukt is om haar grenzen 

te stellen in de werksituatie, waarbij zij gebruik maakte van het feit dat 

het haar duidelijker was geworden dat bepaalde zaken op het werk haar 

totaal niet aanstonden. En zo noemt Anneke meer voorvallen waarin zij 

haar toegenomen onderscheidingsvermogen heeft kunnen benutten, 

zonder dat daarbij haar centrale belang in het geding hoefde te komen. 

Anneke breidt hiermee haar functioneringsbereik uit zonder dat er iets 

aan de constructie van haar functionering verandert. Elke uitbreiding van 

het functioneringsbereik van een cliënt doet logischerwijs zijn klachten 

afnemen. Zo ook bij Anneke, bij  wie de klachten inmiddels nog maar 

sporadisch voorkomen. De therapeut is echter toch pas nu toe aan het 

eigenlijke werk, namelijk zorgen dat andere belangen hun invloed 

krijgen naast cliënt’s centrale belang en niet ondergeschikt daaraan. Pas 

als dat zo is, beschikt de cliënt over de mogelijkheid om, als het ene, 

centrale belang niet gerealiseerd kan worden, als het ware ‘over te 

stappen’ op een ander belang in plaats van zelf in ongelede te raken.  

 Via de behandelingsmethode Vrije Differentiatie wordt de invloed 

van andere belangen versterkt ten opzichte van het centrale belang van 

een cliënt. In het bestek van dit verhaal houd ik het op een globale 

omschrijving van wat er met deze methode geleerd wordt en laat ik 

specificatie van de technische uitvoering achterwege. In de Vrije 

Differentiatie leert de cliënt via specifiek gestructureerde rollenspelen 

die hij op fantasieniveau meemaakt, ervaren dat andere belangen het 

kunnen opnemen tegen het centrale belang. Het effect van deze 

ervaringen die uitsluitend binnen de therapiezittingen plaats vinden, is 
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dat de cliënt in zijn dagelijkse bestaan het risico gaat nemen dat het 

centrale belang veronachtzaamd wordt.  

Bij Anneke zien we dit effect bijvoorbeeld in een volgende vorm 

verschijnen. Tijdens een weekend waarop zij met een aantal vriendin 

in een vakantiehuisje verblijft, ontstaat er een discussie over wat zij 

die middag zullen gaan doen. Anneke treft deze discussie op dat 

moment bijzonder onaangenaam. Normaal gesproken zou zij hier de 

kans hebben aangegrepen om met een nuchtere redelijke oplossing 

voor de dag te komen al of niet voorafgegaan door iets in de trant van 

“wat zijn jullie toch vervelend bezig”. Deze keer echter prevaleert de 

aversiviteit van de discussie: Anneke bemoeit zich er niet mee maar 

sluit zich aan bij twee anderen die bezig zijn met het opruimen van de 

tafel. Niet dat Anneke daar nou zo’n zin in had of dat daar nou een 

mogelijkheid lag ome en tegenbewijs voor ‘overgevoelig’ te leveren, 

maar volgens Anneke was het een prima afleiding. Op de vraag van de 

therapeut of ze met haar opstelling op dat moment nog een bepaald 

risico nam, geeft Anneke te kennen dat zij zich achteraf  wat ongerust 

voelde of de anderen haar toch niet wat overgevoelig zouden hebben 

gevonden dat zij een op zich toch normale discussie zo irritant had 

gevonden. Op het moment zelf echter had het gevoel van opluchting, 

in die zin van “laten ze hun eigen zaken maar uitzoeken”, de 

overhand. 

 Dergelijke verschuivingen in de constructie van het functioneren, 

waarbij dus andere belangen soms gaan prevaleren boven het centrale 

belang, worden ook cliënten zelden met trots of grote blijdschap 

verteld, ook al is er altijd sprake van tevredenheid over hoe het gegaan 

is. Het laten meespelen van meerdere belangen in plaats van één 

centraal belang impliceert onvermijdelijk dat gehoor geven aan het 

één verlies van het ander met zich meebrengt. Hierbij is het cliënten 

gans duidelijk dat dit geen kwestie is van rationeel afwegen van wat in 

een bepaalde situatie het verstandigste of uiteindelijk het beste is. 

Weinig reden dus voor euforie, maar wél een zich langzaam 

ontwikkelend zelfvertrouwen. Verschuivingen in de constructie van 

het functioneren, dat wil zeggen het bedoelde hoofdeffect van een 

Constructionele Gedragstherapie, kunnen pas optreden nadat de Vrije 

Differentiatie herhaalde malen in de therapiezittingen is uitgevoerd. 

Bij Anneke zijn we hier 25 zittingen mee bezig voordat het eerste 

effect zich in haar dagelijks bestaan manifesteert.  
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We zijn dan in totaal ruim anderhalf jaar bezig met de therapie en 

kunnen bij Anneke ongeveer driekwart jaar daarna afsluiten omdat 

dan gebleken is dat de beoogde verschuivingen in haar functioneren 

zich stabiliseren. Dat wil zeggen dat ze voor cliënte gewoonte gaan 

worden en het karakter verliezen van ‘risicodragende vormen van 

doen en laten’. Beëindiging van de therapie betekent niet dat de cliënt 

klaar is. De therapie voorziet uitsluitend in versterking van de invloed 

van andere belangen en dus het doorbreken van de monopoliepositie 

van het oorspronkelijk centrale belang. Na de therapie is het aan de 

cliënt om tot een balans te komen tussen de verschillende belangen 

waarin het oorspronkelijk centrale belang zonder meer ook een plaats 

houdt. Een follow-up gesprek een jaar na het einde van de therapie 

biedt een goede gelegenheid om een indruk te krijgen van het door de 

cliënt gevonden evenwicht in de constructie van zijn functioneren. 

Bovendien is het dan meteen vast te stellen of disfunctionering en 

klachten bij de nieuwe constructie inderdaad tot het verleden behoren. 

Bij de follow-up bij Anneke blijkt dit duidelijk het geval te zijn, ook al 

had zij een moeilijk jaar: het dit keer zelf verbreken van een relatie en 

het varen van een eigenkoers in de stormen die door reorganisatie in 

de werksituatie ontstonden. Anneke is tamelijk tevreden over hoe zij 

een en ander heeft doorstaan en noemt als belangrijkste winstpunt van 

dit jaar dat zij aan een aantal inmiddels goede vrienden zoveel meer 

heeft dan zij zich ooit had voorgesteld aan mensen te kunnen hebben, 

zonder dat zij zich daarbij op een onprettige manier ‘afhankelijk’ 

voelt.  

 Constructionele Gedragstherapie, een langdurende therapievorm 

dus; langdurend vooral omdat verschuivingen in de constructie van 

het totale functioneren beoogd worden en omdat de klachten niet 

bestreden worden maar verholpen worden door ze te voorkómen. 
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