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‘Let the subject shape our skill’ in de therapiezitting.
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Beata J. Bakker- de Pree 

 

 

'De cliënt van zich af laten kijken', dat is waarmee we zojuist in de 

praktijkoefening zijn bezig geweest. Indexering noemen we dat, 

omdat we de cliënt vragen om datgene wat van buiten af op hem of 

haar afkwam van een teken te voorzien. Bij indexering is het ons niet 

te doen om stimulusidentificatie; er worden geen plussen en minnen 

gevraagd. Bij indexering volstaan we met de resultante van diverse 

gelijktijdig optredende stimulusoperaties. Met andere woorden, we 

vragen van de cliënt om de optelsom van alle attractieve en aversieve 

stimuli die op een bepaald moment verschenen dan wel verdwenen. 

Daarvoor laten we de cliënt stilstaan zodra hij of zij het heeft over wat 

zich voordeed en vragen hem vervolgens om het eindtotaal van dat 

moment te noemen. Indexeringen zijn doorgaans genuanceerde 

uitspraken. Genuanceerd omdat het weergaven zijn van de alledaagse 

omgeving waarin op elk moment sprake is van gelijktijdig naast en 

door mekaar optredende verschillende stimulusoperaties.  

Voor de therapeut komt het bij toepassing van de 

indexeringsprocedure vooral aan op het in praktijk brengen van de 

behavioristische grondregel: the subject is always right. Het 

altijd gelijk hebben van de cliënt betekent in dit geval dat de therapeut 

geen vraagtekens zet bij de indexering van de cliënt. Niet hardop en 

ook niet stilletjes bij zichzelf. Dat dit lang niet altijd zo eenvoudig is 

om na te laten heeft iedereen denk ik in de oefeningen wel ervaren. De 

behoefte om de ander, i.c. de cliënt te begrijpen opdat je met hem of 

haar mee kunt voelen is groot. Het aardige is echter dat je voor 

meevoelen helemaal geen begrijpen nodig hebt, alleen maar 

meebewegen en dat betekent steeds achter de cliënt gaan staan. In 

concreto komt het erop neer dat de cliënt niet gelijk hoeft te krijgen en 

dat de therapeut hem of haar geen gelijk hoeft te geven. Omdat de 

cliënt gelijk heeft, zet de therapeut een punt na elke indexering van de 
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cliënt en geen vraagteken en evenmin een uitroepteken. 

De stelregel ‘the subject is always right’ is afkomstig uit de 

conditioneringstheoretische laboratoria. Dat is ook het geval met de 

stelregel die het onderwerp van mijn verhaal is: ‘let the subject shape 

your skill’. Beide regels tezamen geven aan hoe de verhoudingen 

liggen in de laboratoriumsituatie tussen de experimentator en zijn 

proefdier en in de therapiesituatie tussen de therapeut en de cliënt. 

Taalkundig gezien is in beide regels het subject, alias de cliënt het 

onderwerp. In het gezegde ‘let the subject shape your skill’, staat de 

therapeut- althans zijn therapeutische vaardigheden -op de plaats van 

het lijdend voorwerp, lijdend met een lange ij wel te verstaan. Hierbij 

gaat het dus om het feit dat de therapeut afhankelijk is van de cliënt. 

Dat we ons als constructioneel-gedragsanalisten dienen af te stemmen 

op de individuele cliënt wisten we al. Dat het vinden van de juiste 

afstemming soms een heel gedoe is weten we ook. Voor alle 

duidelijkheid, er is pas sprake van een juiste afstemming als de 

therapie naar behoren loopt. Dit criterium valt niet vanzelfsprekend 

samen met het al of niet goed zitten van het contact tussen cliënt en 

therapeut. 

Bij de uitvoering van sommige procedures is voor het bereiken 

van de juiste afstemming kennis omtrent de voor die cliënt werkzame 

garantiestimuli noodzakelijk of op zijn minst uiterst bruikbaar. Bij 

andere procedures zoals bijvoorbeeld de ‘blinde’ functionerings-

versterkende procedures zijn deze gegevens niet voorhanden en betreft 

de afstemming vooral het functioneringsniveau van de betreffende 

cliënt. 

In al deze gevallen komt het er op aan dat de therapeut vooral 

over de nodige vakkennis beschikt. Met vakkennis bedoel ik dan dat 

de therapeut goed op een rijtje heeft welke voorwaarden voor welke 

procedures gelden, al of niet aangevuld met weten welke garantie-

stimuli van de cliënt in de therapiezitting bruikbaar zijn en hoe hij 

deze vorm kan geven. Met dit pakket aan vakkennis kom je als 

therapeut de zitting binnen. En als je deze kennis regelmatig oppoetst, 

wat overigens wel nodig is. dan ben je in de zitting gespitst op zeg 

maar therapierelevante stimuli die een juiste afstemming mogelijk 

maken. Overigens doet een juiste afstemming niet alleen de kans op 

effectieve therapie toenemen, het maakt je werk ook lichter. Ik denk 

dat iedereen dit uit eigen ervaring kan beamen. En het grote voordeel 

hierbij is dat je er zelf wat aan kunt doen door er bij de voorbereiding 
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van zittingen bij stil te staan of op een ander moment er over na te 

denken. Zoals ik al zei: vakkennis kun je oppoetsen en daarin ben je 

niet afhankelijk van de cliënt. 

Over dit oppoetsen wil ik het verder niet hebben op dit 

moment. Dat zou een verhaal apart worden en ik wilde juist toe naar 

het gebied in de therapiezitting waarin de therapeut niet onafhankelijk 

is van de cliënt en waarin de stelregel ‘let the subject shape your skill’ 

bij uitstek van toepassing is. 

Eerst even iets over wat ik dan onder skill versta. Niét de 

vakkundigheid waar ik het net over had en die betrekking heeft op 

kennis en vaardigheden in diagnostische en behandelprocedures en 

stimulusanalyse. Wél de - laat ik het maar noemen – behendigheid, 

waarmee je in de therapiezitting je vakmatige kijk op de dingen 

zichtbaar maakt. Je vakmatige kijk op de dingen berust op het 

theoretische kader van waaruit je werkt. Voor de constructionele 

gedragsanalytische werkwijze bestaat dit theoretische kader uit de 

theorie van de Dominante Actieve Vermijding en algemeen geldende 

conditioneringsprincipes. Dit theoretische kader is in de eerste plaats 

de fundering waarop de procedures zijn gebouwd waar de therapie het 

uiteindelijk van moet hebben. Maar hetzelfde theoretische kader 

voorziet ook in een vakmatige kijk op het menselijk bestaan en op wat 

zich zoal daarin voordoet. 

Een paar bekende voorbeelden van deze vakmatige kijk: 

‘klachten vullen de lege momenten in het bestaan’ of ‘klachten bieden 

houvast als andere houvasten, dat wil zeggen operationele 

discriminatieve stimuli ontbreken’; ‘keuzeproblemen of innerlijke 

conflicten zijn gelijktijdige aanwezigheid van verschillende doch even 

krachtige stimuli’ of ‘innerlijke conflicten is een kwestie van gelijke 

gewichten’; ‘de mens is van nature altijd bezig met toestands-

verbetering’ en ‘in beslag genomen worden door klachten doet de 

gespitstheid op garantiestimuli afnemen.’ 

Het zichtbaar maken van de vakmatige kijk dient in de 

therapiezitting te gebeuren op die momenten waarop de geëigende 

procedures niet of nog niet uitgevoerd kunnen worden. In de praktijk 

komt het er doorgaans op neer dat dit plaats vindt bij wat de cliënt te 

vertellen heeft, aan het begin of ergens tussendoor, of van het begin 

tot het eind van de zitting. De manier waarop dit zichtbaar maken 

gestalte krijgt verschilt per cliënt en wat nog belangrijker is: in de loop 

van de zittingen ontwikkelt zich vanzelf de voor de cliënt blijkbaar 
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geschikte vorm van zichtbaar maken. Tenminste, als je er als therapeut 

niet zelf bezig gaat met bedenken hoe je dit bij desbetreffende cliënt 

het beste zou kunnen doen: ‘let the subject shape your skill’.  

Waarvoor dient dit zichtbaar maken van je vakmatige kijk? En 

hoe merk je of je de geschikte vorm voor de betreffende cliënt hebt 

bereikt? Het doel van het zichtbaar maken van je vakmatige kijk is 

niet anders dan de cliënt helpen bij het ertoe komen om naar zijn 

omgeving te kijken, zodat de belangrijkste stimuli hem of  haar in het 

oog springen. Zodra je als therapeut in het verhaal van je cliënt 

waarneemt dat dit gebeurt, weet je dat de geschikte vorm van het 

zichtbaar maken van je vakmatige kijk bereikt is. Voor alle 

duidelijkheid: het gaat er niet om dat de cliënt leert om ook vakmatige 

te kijken. De cliënt leert er niks van, maar reageert met een draai naar 

buiten, zodat we in de therapie verder kunnen. Hoe dit kan gaan wil ik 

illustreren aan de hand van een voorbeeld uit mijn eigen praktijk.  

Het betreft de therapie bij een 38-jarige vrouw die last heeft 

van obsessionele gedachten en daarvan af wil. De therapie loopt goed, 

de functioneringsanalyse is af, het model is getoetst en met de 

discriminatietraining zit ik op stimulusniveau algemeen. We zijn zo'n  

anderhalf jaar bezig. Gemiddeld kan ik zo'n 50% van de therapietijd 

de geëigende procedures uitvoeren. De rest gaat op aan enig 

voorbereidend werk voor de procedures en aan haar`verhaal. Zij heeft 

doorgaans veel te vertellen en begint daar ook meteen mee als ze 

binnen is. In haar verhaal gaat het over zowel haar klachten als over 

klachtenvrije delen van haar bestaan. Haar functioneringsbereik is 

behoorlijk uitgebreid en de klachten zijn verminderd, maar niet weg. 

Als de klachten optreden is er soms sprake van ontbrekende 

garantiestimuli, maar veel vaker komt het voor dat er wel degelijk 

garantiestimuli voorhanden zijn, maar dat anderen verhinderen om 

deze te beantwoorden. 

 
1. Cl.: “Het is bij mij kennelijk of het één of het ander. Vorige week ging het thuis 

lekker en op het werk duidelijk minder en deze week was het precies omgekeerd. Op 

het werk kon ik goed uit de voeten.. wel erg druk, maar dat ligt me wel. Het gevolg 

daarvan is dan dat ik 's avonds thuis dan niks meer waard ben en dan komen die 

obsessies weer opzetten. Ik krijg dat maar niet goed geregeld; ik bedoel ik zou 

overdag wat kalmer aan moeten doen, dan ben ik 's avonds tenminste ook nog wat 

waard en dan heb ik ook de energie om thuis dingen aan te pakken. Vorige week heb 

ik gemerkt hoe veel al die simpele dingen thuis mij eigenlijk opleveren.” 

2. Th.: “En vorige week, hoe was dat.. kwam je toen minder moe van je werk 
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thuis?” 

3. Cl.: fronst haar wenkbrauwen en zegt: “Nee.. ik geloof van niet.. misschien nog 

wel meer moe, anders moe misschien, want toen heb ik serieus gedacht: waarom 

geef ik die baan er niet aan en blijf ik lekker thuis en neem ik kinderen, dat lijkt mij 

ook heel leuk.” 

4. Th.: “En vorige week heb je ‘s avonds thuis ook nog van alles gedaan wat je goed 

beviel?” 

5. Cl.: “Jazeker, ik knapte er zelfs van op, eigenlijk snap ik dat niet dat -ie moeheid 

kan verdwijnen doordat je allerlei op zichzelf ook vermoeiende dingen doet, maar 

het was wel zo en ik haalde er ook de nodige voldoening uit. Maar ik kon óók lekker 

mijn gang gaan, want mijn vriend was de hele week 's avonds weg. Dat vind ik 

trouwens wel ongezellig, maar als je dan lekker bezig bent merk je er niet zo veel 

van.” 

6 .Th.: ‘En hoe was dat deze week, was je vriend er toen  ’s avonds wel?” 

7. Cl.: “Ja gelukkig wel want nu kon hij tenminste wat noodzakelijke taken 

overnemen, afwassen en zo. Dat doet hij trouwens wel vaker omdat hij vindt dat hij 

ook best wat in het huishouden kan doen. We werken per slot allebei overdag. En 

bovendien vindt hij het ook niet prettig als ik 's avonds nog zo'n bezige bij ben.” 

8. Th.: “Als je vriend er is, dan kun jij dus niet zoals vorige week 's avonds lekker je 

gang gaan.” 

9. Cl.: “Nee dat klopt, maar ik ben het wél met hem eens dat je 's avonds moet 

kunnen ontspannen. En dat lukt mij dus niet, dan komen bij mij die obsessies weer, 

omdat ik kennelijk over-stressed ben zoals deze week.” 

10. Th.: “Vorige week kwam je ook zo moe thuis en toen knapte je op van je gang 

gaan door ondanks je moeheid dingen thuis aan te pakken die je voldoening gaven.” 

11 Cl.: kijkt zwijgend voor zich uit en zegt na een tijdje: “Maar je kunt toch niet 

altijd je gang gaan? Trouwens, als ik weer zoals de afgelopen avonden vast zit in 

van die angstige gedachten is daar sowieso geen sprake van.” 

 

Tot zover het verbatim verslag van een gedeelte van een therapie-

zitting, waarin ik mijn vakmatige kijk zicht baar maak in reactie op 

wat cliënte vertelt. Gezien de laatste uitspraak van cliënte (11) kunnen 

we zonder meer concluderen dat ik nog niet in de voor deze cliënte 

geschikte vorm zit. Cliënte kijkt bepaald niet om zich heen en is meer 

met zichzelf bezig dan gespitst op de dingen waar zij het van hebben 

moet. Even naar wat ik gedaan heb. Wat ik zichtbaar maakte is het 

volgende:  

- moeheid is een toestand en heeft geen verklarende waarde; 

- functioneringsmogelijkheden hebben prioriteit.  

De manier waarop ik deze aspecten van mijn vakmatige kijk inbreng, 

verandert tijdens het gesprek van vragend (2 - 4; 6) naar stellend (8 en 

10). Ik heb dat niet met voorbedachten rade of met opzet gedaan, het 

is zo gelopen en ook zo verder gelopen bij deze cliënt. Ter illustratie 
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een verbatim gedeelte van enkele zittingen later. 

 
1. CL: “Ik word er soms zo moedeloos van, nou gaat het zo goed de laatste tijd, ik 

bedoel vaak heb ik het echt naar mijn zin en toch komen die gedachten er dan weer 

tussendoor en dan word ik daar weer helemaal door in beslag genomen en 

tegelijkertijd vind ik mezelf dan zo negatief. Maar ik snap er niks van. Gistermiddag 

op mijn werk was er opeens weer die enorme onrust en dat in gedachten bezig zijn 

met die onzinnige dingen.” 

2. Th.: “Had je niks beters te doen?” 

3. Cl. fronst wenkbrauwen, korte stilte, zegt dan: “Nee, ik zat te wachten op een 

collega met wie ik een afspraak had, maar hij bleek opgehouden te zijn, hoorde ik 

later …… Maar ik had best toen vast die nota kunnen bekijken die ik net had 

binnengekregen …..die lag vóór me en die had ik ook weer zo kunnen wegleggen 

als hij kwam…….Trouwens, toen dat telefoontje kwam van dat hij was opgehouden, 

dat haalde mij er weer uit uit mijn obsessie; daarna heb ik wél die nota gepakt en 

rustig zitten lezen.” 

 

Nu zijn we waar we wezen moeten: de cliënt maakt de draai en kijkt 

om zich heen, gespitst op voor haar bruikbare aanknopingspunten. 

Vraag me niet waarom het zichtbaar maken van mijn vakmatige kijk 

op deze speciale manier gebeurde. Ook hier geldt weer geen 

voorbedachte rade, geen opzet, het liep zoals het liep. Als ik de 

recente zittingen met deze cliënt naga - de verbatim verslagen zijn van 

ongeveer twee maand geleden - dan constateer ik dat ik nooit meer de 

geleidelijke weg van vragen bewandel in mijn reacties op wat deze 

cliënt te vertellen heeft. Wél concludeer ik bijna elke zitting achteraf 

dat ik mijn vakmatige kijk zichtbaar heb gemaakt in een of andere 

uiterst korte en krachtige zin. Met steeds als gevolg dat de cliënt om 

zich heen gaat kijken en we verder kunnen. Het zijn inhoudelijk 

gezien steeds andere zinnen die er bij mij bij deze cliënt uitkomen. Bij 

voorbeeld, onlangs kwam zij met het volgende: “Vandaag was een 

echte topdag en dat terwijl het een gewone werkdag was, maar ik weet 

het niet, misschien omdat de zon scheen, want dat doet me altijd goed, 

daar word ik vrolijk van, en dat terwijl ik vannacht toch zo beroerd 

geslapen heb. De wonderen zijn de wereld niet uit, hoewel ik eigenlijk 

denk dat het gesprek wat ik gisteren met mijn chef had de doorslag 

heeft gegeven. Hij had nogal wat aan te merken op mijn afdeling; dat 

vond ik niet leuk maar hij had wel gelijk, daar heb ik ook wakker van 

gelegen. Maar er gaat toch een stimulans vanuit, want ik heb vandaag 

veel werk kunnen verzetten, dat was ook wel nodig want er lag een 

hele stapel die ik alsmaar voor me uitgeschoven had.” Dan zeg ik: 
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“Wat een fantastische baan!” Eerst even stilte bij de cliënt en dan een 

bedachtzaam “ja" gevolgd door wat in feite een opsomming is van 

aanwezige garantiestimuli op de werkplek. En dan kunnen we dus 

weer verder. 

  Een korte, krachtige en stellende zin blijkt dus voor déze cliënt de 

geschikte vorm voor het  zichtbaar maken van de vakmatige kijk. In 

de therapiezittingen met andere cliënten ontwikkelen zich heel andere 

vormen. Zo blijk ik bij een andere cliënt de geschikte vorm te hebben 

als ik vragen stel in de trant van “Had je daar niet sterk de neiging om 

weg te rennen?” of ”Was het eigenlijk zo dat je graag wat had willen 

doen maar niets kon vinden?”. Vragen waarop de cliënte niet volstaat 

met “ja”, maar vervolgens komt met wat er in de betreffende situatie 

aan- of afwezig was. De voor hem belangrijkste stimuli dus. Het bij 

jezelf als therapeut laten ontwikkelen van geschikte vormen om je 

vakmatige kijk zichtbaar te maken, vereist twee dingen. Ten eerste het 

hebben van een vakmatige kijk en deze vooraan hebben liggen 

voordat je een zitting ingaat. Dit veronderstelt uiteraard de beheersing 

van de nodige theoretische kennis. En ten tweede geconcentreerd 

luisteren naar de cliënt met een vakmatig oor, zodat je je niet laat 

afleiden door plausibiliteiten waar het gewone taalgebruik en dus het 

verhaal van de cliënt vol van is. Is aan deze eisen voldaan, dan volgt 

de rest vanzelf.  

Met deze behendigheid maakt de therapeut de wachttijd tussen 

het uitvoeren van procedures productief. Hoe een en ander voor de 

cliënt is, valt altijd moeilijk vast te stellen. Voor zover ik daarover iets 

te horen krijg is dat altijd in positieve, je zou zeggen steunende zin. 

Enkele voorbeelden van cliëntuitspraken als er veel tijd hieraan in de 

zitting is besteed: “Zo, de was is weer gedaan”, “Bedankt voor het 

ontwarren”, “Elke keer vallen er weer wat knikkers in hun gaatje”, en 

“Ik sta weer rechtop voor zolang als het duurt”. Met dit laatste 'voor 

zolang als het duurt' slaat de cliënt de spijker precies op zijn kop. De 

effecten van het zichtbaar maken van je vakmatige kijk zijn korte 

termijn effecten, uiterst welkom in de therapiezitting, maar alleen 

zinvol als er het bereiken van lange termijn effecten, dus procedures, 

op volgen. 


