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Dit symposium gaat over de functioneringsgerichte benadering bij het 

verhelpen van klachten. In deze inleiding wil ik u deze benadering, 

zoals deze in de jaren tachtig door Bakker-de Pree (1984, 1987) werd 

geformuleerd, in hoofdlijnen verduidelijken.                             

 Wat is dat nu precies, een functioneringsgerichte benadering? Een 

functioneringsgerichte benadering kan in feite worden geplaatst 

tegenover een klachtgerichte benadering. Het onderscheid betreft het 

aangrijpingspunt van de behandeling. In een functioneringsgerichte 

aanpak zijn niet de klachten, maar is het klachtenvrije deel van het 

bestaan het aangrijpingspunt van de therapie. De klachten worden 

verholpen zónder op de klachten in te gaan. Dat vereist, naar ik mag 

aannemen, nadere toelichting.                                                          

 Als eerste wil ik ingaan op het begrip functioneren. Vervolgens op 

hoe in interactie met de omgeving iedereen een karakteristieke 

functioneringsstijl krijgt. Daarna wil ik stil staan bij hoe ondermijning 

van deze functioneringsstijl resulteert in het ontstaan van klachten en 

hoe vervolgens herstel van die functioneringsstijl de klachten weer 

doet verdwijnen. Na een paar eventuele misverstanden te hebben 

belicht, zou ik willen afsluiten met het noemen van enkele voordelen 

van deze aanpak.                                                                  

 Allereerst het begrip 'functioneren'. Wat wordt daar in deze 

benadering onder verstaan? Je zou kunnen zeggen dat een organisme 

functioneert als het beantwoordt aan zijn functie oftewel aan zijn 

'taak'. Voor alle organismen is deze taak in feite gelijk: 'bestaan'. Het 

gaat hier dus om de kwestie 'leven of dood'. Vanuit dit existentiële 

perspectief bekeken is elk organisme voortdurend bezig om zich in 

zijn omgeving staande te houden. 'Functioneren' is dus hetzelfde als 
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'zich handhaven'. Het gaat daarbij niet uitsluitend om fysieke 

handhaving. Wij mensen zijn voor onze materiële overleving sterk 

afhankelijk van onze maatschappelijke inbedding. Zich handhaven is 

daarom voor ons vooral een sociale aangelegenheid. Het individu 

handhaaft zich door in te spelen op zijn omgeving (Bakker, 1987; 

Skinner, 1953). Er zijn drie manieren.                        

 Iemand kan het contact met iets bestaansbevorderends in zijn 

omgeving intensiveren. Conditioneringtheoretisch noemen we dit 

'toenadering': het naar zich toehalen of zelf creëren van een attractieve 

stimulus. Bijvoorbeeld het kopen van een boeiend boek of een 

smakelijk gerecht bereiden. Via toenadering trekt iemand profijt uit 

zijn interactie met de omgeving. Toenadering heeft dus een 

verrijkingsfunctie. Een tweede type heeft betrekking op het 

tegenovergestelde. Iemand doet juist iets om het contact met iets uit 

zijn omgeving te beëindigen, in dit geval een bestaansbedreigend 

omgevingsaspect. Dit type gedrag wordt ook wel 'ontsnapping' 

genoemd: het zich afwenden van een aversieve stimulus of het 

wegwerken ervan. Een eenvoudig voorbeeld is schuilen voor een 

hagelbui of opruimen van storende rommel. Via ontsnapping verweert 

iemand zich tegen onheil en gevaar uit zijn omgeving. Ontsnapping 

heeft een bevrijdingsfunctie. Ook kan iemand het contact met iets 

bestaansbedreigends voorkomen. We hebben het hier over de derde 

manier van zich handhaven: actieve vermijding. Via actieve 

vermijding beveiligt iemand zich tegen potentieel gevaar. Hij doet dat 

door het bewerkstelligen van zogenaamde veiligheidssignalen: stimuli 

die met dat gevaar niet verenigbaar zijn. Wederom een eenvoudig 

voorbeeld: het uitblazen van een lucifer. De gedoofde lucifer is hierbij 

het veiligheidsignaal. Het garandeert het uitblijven van de 

bestaansbedreigende 'confrontatie' met vuur, in dit geval het 

verbranden van vingers. Actieve vermijding heeft dus een 

beschermingsfunctie. 

Niet wàt wordt gedaan, maar waartóe iets wordt gedaan, bepaalt de 

handhavingfunctie. Het gaat dus niet om de inhoud van gedrag. 

Hetzelfde gedrag kan in andere omstandigheden zelfs een geheel 

andere handhavingfunctie hebben. Bijvoorbeeld het lezen van een 

roman. De ene keer leest u om de aantrekkelijke inhoud tot zich te 

nemen, de andere keer omdat het afleidt van allerlei zorgen en weer 

een andere keer om te voorkomen, mocht het boek ergens ter spraken 
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komen, voor 'cultuurbarbaar' te worden uitgemaakt. Het lezen heeft 

dan respectievelijk een verrijkings-, een bevrijdings- en een bescher-

mingsfunctie. En u zit geheel op rozen, als het lezen van die roman 

méér dan één handhavingfunctie tegelijkertijd vervult.             .  

  

GEDRAG HANDHAVINGS 

FUNCTIE 

STIMULUS-

OPERATIE 

BELEVING 

toenaderen verrijking attractieve 

stimulus 

verschijnt 

weldadig 

blij 

genot 

plezier 

ontsnappen bevrijding aversieve 

stimulus| 

verdwijnt 

opgelucht 

opgeruimd 

vrij 

actief 

vermijden 

bescherming veiligheids-

signaal 

verschijnt 

veilig 

gerust 

sterk 

comfortabel 

Tabel 1: vormen van functioneren                                                  . 

         . 

Van de drie vormen van handhaving is actieve vermijding het meest 

'geavanceerd' in die zin dat het gevaar wordt voorkomen. Dat is 

minder hachelijk dan je huid redden als het gevaar er al is, zoals bij 

'ontsnapping' het geval is. Als de vermijding mislukt, kan iemand nog 

altijd proberen te ontsnappen. Het is dus begrijpelijk dat actief 

vermijdingsgedrag veelal prevaleert boven andere vormen van zich 

handhaven. De ongunstige klank die het begrip 'vermijdingsgedrag' in 

de praktijk van de gedragstherapie soms heeft, impliceert dus dat het 

bestaansbelang van dat type gedrag niet wordt onderkend.  

 Handhaving betekent verbetering van de eigen toestand. 

Eenvoudig gezegd: het veroorzaakt aangename gevoelens. De kleur 
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van deze aangename gevoelens verschilt overigens per handhaving-

functie aanzienlijk. Het prettige gevoel door toenadering kan worden 

getypeerd met de woorden 'lekker', 'weldadig', 'blij', 'plezier' en 'genot'. 

Het aangename gevoel door ontsnapping kan worden aangeduid met 

de woorden 'opgelucht', 'opgeruimd', 'vrij'. En het aangename gevoel 

door actieve vermijding met de woorden 'veilig', 'gerust', 'tevreden 

over zichzelf', 'sterk', 'comfortabel'.                                           

 Deze gevoelens zijn het resultaat van stimulusoperaties, zoals u in 

tabel 1 kunt zien. De toestandsverbetering door toenadering is het 

resultaat van het contact met de attractieve stimulus. De toestands-

verbetering door ontsnapping wordt veroorzaakt door het verdwijnen 

van de aversieve stimulus. De toestandsverbetering door actieve 

vermijding als laatste, is het gevolg van het verschijnen van het 

veiligheidssignaal.                                                                                

 Gevoelens worden dus niet als óorzaak van gedrag gezien. Ze 

sturen het gedrag niet. Het zijn stimuli, dus de confrontatie met 

bestaansbevorderende of bestaansbedreigende omgevingsaspecten, die 

het gedrag sturen.  

S+  

of  

S- 

respons-
onafhankelijk 
versterkt: 
klassiek 

positief 
(attractie) 
of 
negatief 
(aversie) 

onbeantwoordbaar: 
"ondergaan" 

SD+ 

of 
SD- 

respons-
afhankelijk 
versterkt: 
operant 

discriminatief beantwoordbaar: 
"iets mee kunnen 
doen" 

Tabel 2: typen stimuli  

Hierbij moet dan wel onderscheid worden gemaakt tussen twee 

soorten stimuli: stimuli die alleen worden ondergaan en stimuli die 

aanknopingspunten bieden voor gedrag. Confrontatie met de eerste 

categorie, responsonafhankelijk (oftewel klassiek) geconditioneerde 

stimuli heeft uitsluitend invloed op iemands toestand: je knapt er van 
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op of juist van af, afhankelijk van het attractieve of aversieve karakter 

van de betreffende stimulus. Denkt u aan de bos bloemen die op uw 

verjaardag aan de deur wordt afgegeven of het overlijdensbericht van 

een dierbaar familielid. Zo'n stimulus biedt dus op zich geen 

mogelijkheid tot gerichte actie om uw eigen toestand te verbeteren. 

Het is vreugde of ellende die op uw weg komt; u moet het ondergaan. 

Confrontatie ermee is dus een kwestie van geluk of pech hebben. 

Technische uitgedrukt: deze stimuli zijn onbeantwoordbaar. Het zijn 

geen aanknopingspunten voor gedrag. Wat voor beantwoording nodig 

is, zijn discriminatieve stimuli. Deze categorie, responsafhankelijk 

(oftewel operant) geconditioneerde stimuli biedt wel een handvat voor 

actie: een aversieve stimulus wegwerken of uit de weg gaan; een 

attractieve stimulus creëren of naar zich toe te halen. Denkt u aan de 

vraag om hulp van uw cliënt. Die hulpvraag geeft als discriminatieve 

stimulus u de kans om met uw therapeutisch handelen een tevreden 

cliënt te bewerkstelligen. U bent niet machteloos, niet overgeleverd. 

Het zijn dus de operant geconditioneerde discriminatieve stimuli die 

klassiek geconditioneerde attractieve en aversieve stimuli beant-

woordbaar maken. Vanuit de betrokkene gezien zijn discriminatieve 

stimuli daarom kansen om zich via eigen acties goed te voelen of zelf 

beter te gaan voelen, kansen dus om het bestaan de moeite waard te 

maken. Discriminatieve stimuli geven houvast, greep op de situatie. 

Het zijn aanknopingspunten voor gedrag. Discriminatieve stimuli zijn 

daarom handhavingbevorderend en daarmee van essentieel belang. 

Om te kunnen functioneren moet iemand discrimi-natieve stimuli 

waarnemen. Vandaar dat iedereen altijd op deze soort stimuli is 

gespitst, ook al heeft iemand daar veelal geen erg in.                                                                                     

  

We hebben tot nu toe gezien dat iemand functioneert als hij zich kan 

handhaven in zijn bestaan: 'verrijking', 'bevrijding', 'bescherming' door 

respectievelijk toenaderings-, ontsnappings- en vermijdingsgedrag. 

Inhoudelijk doet iedereen dat echter anders. Mensen verschillen 

bijvoorbeeld in de wijze waarop ze op dezelfde omgeving reageren. 

De een zoekt direct de sportpagina op in de krant, terwijl de ander 

begint met de beursnoteringen. Die verschillen in gedrag zijn het 

gevolg van verschillen in de conditionering die werd ondergaan. 

Iedereen heeft een unieke conditioneringgeschiedenis achter de rug, 

waardoor andere omgevingsaspecten een discriminatieve stimulus-
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functie hebben verkregen. Iedereen krijgt zo een eigen, karakteristieke 

functioneringsstijl. De inhoudelijk variatie aan discriminatieve stimuli 

doet de functioneringsstijl van de één verschillen van die van de 

ander. Niet alleen veroorzaakt het kenmerkende gedragsverschillen 

tussen mensen, maar ook verschillen in de soort situaties, waarvan de 

betreffende personen het moeten hebben om het bestaan de moeite 

waard te laten zijn. De één treft zijn discriminatieve stimuli 

bijvoorbeeld vooral aan in een sociale situatie, terwijl een ander het 

moet hebben van een bepaalde taakomgeving. De verzameling 

discriminatieve stimuli, waarop iemands functioneringsstijl is 

gebaseerd, bepaalt dus het functioneringsbereik van de persoon in 

kwestie.                                                                       

 Individuen blijven echter voortdurend leren van de interactie met 

hun omgeving. In deze conditioneringsprocessen krijgen steeds weer 

nieuwe omgevingsaspecten als stimuli invloed. Iemands functio-

neringsstijl blijft daardoor altijd in ontwikkeling. Conditionerings-

processen stoppen pas als het individu niet meer bestaat. Wel is het zo 

dat iemands functioneringsstijl op een gegeven moment redelijk 

stabiel is. Het resultaat van elke nieuwe conditionering wordt 

geïntegreerd in het totaal aan conditioneringresultaat van eerdere 

conditioneringsprocessen. Verschuivingen die in het gedrag optreden, 

betreffen meestal alleen de gedragsinhoud. De verschuivingen in de 

functies van het gedrag zijn zeer beperkt. Hoe inhoudelijk verschillend 

functioneringsstijlen ook zijn, gemeenschappelijk is dat het om 

iemands handhavingmogelijkheden gaat. Eveneens gemeenschap-

pelijk is de belangrijke rol die de beschermingsfunctie erin speelt. 

Actief vermijdingsgedrag heeft binnen ieders functioneringsstijl de 

voornaamste plaats. Zelf beleeft iemand zijn karakteristieke 

handhavingstijl als zíjn specifieke manier van doen: iets wat bíj hem 

hoort. De persoon in kwestie ontleent er over zichzelf een goed gevoel 

aan, het gevoel 'de moeite waard te zijn'.                                                                                     

 Tot nu toe hebben wij stil gestaan bij de wijze, waarop individuen 

zich klachtenvrij handhaven in hun omgeving. Hoe ontstaan nu 

klachten? Voorziet de situatie in mogelijkheden -discriminatieve 

stimuli dus- om zich op eigen wijze, dat wil zeggen conform de eigen 

functioneringsstijl, te manifesteren, dan zit iemand goed. Komt 

iemand echter in omstandigheden terecht, waarin daarvoor geen 

discriminatieve stimuli zijn of deze discriminatieve stimuli niet 
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worden opgemerkt, dan vervallen in feite iemands handhaving-

mogelijkheden. Want zonder discriminatieve stimuli zijn gerichte 

acties niet meer mogelijk. In plaats van te functioneren vervalt iemand 

in disfunctioneren. Dat wordt beleefd als verlies van houvast, van 

greep op zichzelf of de omstandigheden. Ook vaak het gevoel in een 

gat vallen en machteloos te zijn.         

 Er is sprake van gedragsontregeling en gevoelsontregeling, vaak 

in de zin van paniek. En dat alles wordt ervaren alsof het uit de lucht 

komt vallen, zonder aanwijsbare aanleiding dus. Dat laatste klopt ook, 

want het optreden van de gedrags- en gevoelsontregeling is niet het 

gevolg van iets wat aanwezig is, bijvoorbeeld een of andere 

schadelijke omstandigheid. Het is gedragsleegte, het gevolg is van de 

afwezigheid van iets: discriminatieve stimuli.                                  

 Uit die toestand van gedrags- en gevoelsontregeling ontwikkelen 

zich vervolgens klachten. Deze klachten kunnen zich in velerlei 

vormen manifesteren, bijvoorbeeld angst, fobieën, depressie, 

dwanghandelingen. Het gemeenschappelijke kenmerk van al deze 

klachten is dat ze de betrokkene bezig houden. De gedragsleegte 

wordt van een inhoud voorzien. Klachten geven daarom een zeker 

houvast. Ze zijn zo een noodgreep voor situaties, waarin geen 

discriminatieve stimuli voor functioneren zijn. Klachten zijn daarom 

gemakkelijker te verdragen dan de oorspronkelijke gedrags- en 

gevoelsontregeling. Ze helpen iemand de situatie te 'overleven'.  

 Het grote nadeel van de ontwikkeling van klachten is dat iemand 

er in toénemende mate door in beslag genomen wordt. Ze belemmeren 

iemand te functioneren. Ondanks de functie van noodgreep wil de 

betrokkene er toch vanaf. De attentie ligt te veel bij de eigen toestand. 

De blik is naar binnen gericht in plaats van op de omgeving. 

Discriminatieve stimuli voor de vertrouwde functioneringswijze 

worden niet of onvoldoende opgemerkt, ook als zij weer in de situatie 

aanwezig zijn. Iemands klachtenvrije functioneringsstijl raakt verder 

en verder ondermijnd. Het gevolg is dat de klachten een steeds grotere 

plaats in iemands bestaan gaan innemen. Al gauw is er spraken van 

een vicieuze cirkel die de klachten op zijn minst in stand houdt en 

vaak verergert. In een functioneringsgerichte aanpak wordt getracht 

deze vicieuze cirkel te doorbreken. De attentie van de cliënt wordt 

weer naar buiten gericht, weg van de eigen toestand richting de 

omgeving, zodat discriminatieve stimuli voor de vertrouwde functio-
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neringswijze weer kunnen worden opgemerkt.                     . 

 Hoe wordt dat in de behandeling bewerkstelligd? Voor het 

omkeren van de attentie kent de constructionele gedragstherapie een 

aantal behandelprocedures. Alle procedures bestaan uit vragen over 

het recente bestaan van alledag. Vragen zoals "Kunt u zich die situatie 

nog voor de geest halen?", "Weet u nog wat u daar zoal gedaan 

heeft?", "Gaf u dat een goed gevoel over uzelf?" , "Hoe was u er daar 

toen aan toe?" De vragen die in de verschillende procedures worden 

gebruikt, zijn afgestemd op verschillende niveaus van klachtenvrij 

functioneren. Door selectie van een bepaalde procedure, kan de 

therapeut zich dus afstemmen op hoe de cliënt er aan toe is. Maar de 

functie van de verschillende type vragen is min of meer eender: de 

cliënt haalt zich de situatie weer voor de geest. En daarmee ook de 

discriminatieve stimuli die zijn gedrag in die situatie stuurden. In één 

zitting kunnen meerdere situaties de revue passeren. En omdat de 

therapeut zoveel mogelijk ingaat op klachtenvrije situaties, 

concentreert de cliënt zich dus één therapie-uur lang intensief op een 

veelheid aan discriminatieve stimuli voor zijn vertrouwde functio-

neringswijze. De cliënt wordt overigens nooit direct gevraagd om deze 

aanknopingspunten voor zijn gedrag te beschrijven of te benoemen. 

De cliënt wordt gevraagd naar wat hij in een situatie deed of hoe hij 

zich in die situatie voelde. Als iemand dan zijn gedrag of toestand 

voor de geest haalt, kan het niet anders dan dat hij de situatie weer 

voor zich ziet. Want iemand heeft in die situatie nooit zichzelf gezien. 

Wel heeft hij zich gedragend en zijn toestand voelend zijn omgeving 

gezien. Gedrag en omgeving zijn niet van elkaar te scheiden, omdat 

gedrag altijd een reactie is op wat zich in de omgeving voordoet. 

Eveneens zijn toestand en omgeving niet van elkaar te scheiden, 

omdat er altijd een omgeving is, waarin deze toestand wordt gevoeld.                                                            

Doordat de cliënt in de behandelsituatie allerlei discriminatieve 

stimuli weer voor zich ziet, neemt buiten de therapiesituatie vanzelf de 

gespitstheid op deze stimuli toe. Dat gaat vanzelf. 'Inzicht' is daarvoor 

niet nodig. Vergelijk dit proces voor het gemak met wat er bij u 

gebeurt als u zich op een nieuwe auto oriënteert. Heeft u met een 

bepaald type auto net een proefrit gemaakt, plotseling ziet u die auto's 

overal rijden. Ook al reden dergelijke auto's daarvoor ook veel rond, 

nú vallen ze echter op, zelfs als de betreffende auto u in de proefrit in 

het geheel niet beviel. Maar u bent er wel mee bezig geweest. Op 
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vergelijkbare wijze neemt de opvallendheid van de discriminatieve 

stimuli voor de eigen functioneringsstijl toe. Herstel van houvast is het 

gevolg. De cliënt kan zichzelf weer handhaven.      

 De karakteristieke functioneringsstijl wordt bij dit proces niet 

aangetast. Het is niet de bedoeling van de therapie om iemand van 

handhavingmogelijkheden te beroven. Het effect van de behandeling 

is niet alleen herstel, maar ook uitbreiding van de handhaving-

mogelijkheden. Hierdoor verbetert de toestand van de cliënt 

aanmerkelijk. Gedragsontregeling blijft uit, waardoor de klachten als 

noodgreep overbodig worden en, voorzover ze last opleveren, zullen 

verdwijnen. De klachten verdwijnen op dezelfde manier als ze 

ontstonden: vanzelf, zonder er bij stil te staan.     

 Ik heb u getracht in hoofdlijnen te verduidelijken hoe in een 

functioneringsgerichte aanpak de klachten verholpen worden zónder 

er op in te gaan. Of liever gezegd, door er juíst niet op in te gaan. 

 Wellicht zijn er door mijn uitleg ook misverstanden ontstaan. 

Het focus op functioneren betekent bijvoorbeeld niet dat de cliënt over 

zijn klachten in de therapiezitting een spreekverbod heeft. De 

therapeut moet zich altijd zo goed mogelijk aansluiten bij de verbale 

inbreng van de cliënt. Heeft deze weer eens veel last gehad van zijn 

klachten, dan wordt daar zeker over verteld. De therapeut luistert dan 

intensief, zodat de cliënt diens verhaal kwijt kan over zo'n belangrijk 

feit uit zijn bestaan. De behandeling is geen koude douche. Wat de 

therapeut echter niet doet, is 'therapeutisch' ingaan op de klachten: 

bijvoorbeeld door empathisch te reflecteren, door om verheldering 

vragen, de klachtsituatie te exploreren of de klachten van een bepaalde 

betekenis te voorzien. Noch schiet de therapeut in zorg- en steun-

gedrag. De therapeut doet niets af aan de belevingen van de cliënt, 

maar wacht totdat de cliënt er weer aan toe is om vragen te 

beantwoorden over de klachtenvrije momenten van die week. Want 

daarvan moet de cliënt het in deze therapie hebben. Het gaat bij die 

klachtenvrije momenten uitsluitend om situaties, waarin de cliënt zelf 

de ervaring had dat het goed liep; situaties, waarover hij zelf tevreden 

is. De therapeut onthoudt zich dan ook ten strengste van het positief 

labelen van gedrag dat niét naar eigen tevredenheid van de cliënt was, 

noch spoort hij de cliënt aan het leven eens van een zonniger zijde te 

bezien. Het gaat dus niet om het bevorderen van 'positief denken' of 

'optimisme'. Geen 'positivo's' dus, om maar eens een typering van Van 
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Kooten en De Bie te gebruiken. De therapeut vaart uitsluitend op het 

kompas van de cliënt, op diens daadwerkelijke gevoel van 

tevredenheid over eigen doen en laten in heel gewone, alledaagse 

situaties. Dat doen en laten van de cliënt kan behoorlijk tegenstrijdig 

zijn met de leefwijze die de therapeut zelf aantrekkelijk of gezond 

vindt. Maar met de inhoud van het gedrag in cliënts dagelijkse bestaan 

bemoeit de therapeut zich nooit. Hij geeft geen gedragsinhoudelijke 

adviezen, geen opdrachten of directieven. Aan het doen en laten van 

de cliënt wordt noch door commentaar noch door interpretaties door 

de therapeut afbreuk gedaan. De therapeut presenteert zichzelf ook 

nooit als model, bijvoorbeeld door eigen ervaringen of gedrag in te 

brengen. De therapeut leert de cliënt dus niet hoe hij moet leven.  

 Nu het laatste punt. Niet het onbelangrijkste. Wat zijn nu de 

voordelen van deze functioneringsgerichte aanpak? Ik noem er slechts 

enkele.De behandeling is zeer veilig. De praktijkervaring leert dat de 

cliënt er in geen geval slechter van wordt, een gegeven dat onlangs 

ook in het onderzoek van Prins (1994) werd aangetroffen. Omdat de 

therapeut geen adviezen, opdrachten of directieven geeft, kunnen deze 

ook niet slecht uitpakken. Ook wordt het karakteristieke gedrag van de 

cliënt niet 'geproblematiseerd'. Er is dus geen gevaar dat de therapeut 

de cliënt onbedoeld nog meer van zijn spoor haalt. Er wordt in de 

behandeling gebouwd op de sterkste kant van de cliënt, zelfs als deze 

van buitenaf 'beperkt' lijkt. De cliënt wordt er daarom in geen geval 

zwakker van. Risico's voor iatrogene verslechtering zijn er in feite 

niet.                                                                                                             

 Omdat de therapeut zelf de cliënt niet steeds weer met zijn 

klachten confronteert, bijvoorbeeld via een klachtenregistratie-

procedure, hoeft de cliënt deze klachten niet her te beleven. De 

therapie is daarom niet belastend, temeer omdat de cliënt geen 

'huiswerk' heeft.                                                                           

 Het aantal drop-outs is beperkt, zoals Prins (1994) ook 

constateerde. De cliënt hoeft in de behandeling als persoon niet te 

veranderen, mag zo gezegd 'zichzelf' blijven. Dat sluit goed aan bij de 

wens van veel cliënten om van hun klachten te worden verlost zonder 

ingrijpende veranderingen. Maar ook therapeuten ervaren voordelen, 

leert de ervaring. De tweedeling tussen functioneren en klachten 

maakt de behandeling overzichtelijk en geeft een eenduidige focus. De 

aard van de klachten speelt immers geen rol bij de werkwijze. Dat is 
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vooral een voordeel als het om vage of wisselende klachten gaat, om 

meerdere, verschillende klachten naast elkaar of om zeer ernstige 

klachten, waarbij eerdere behandeling niet succesvol was. In de 

volgende twee lezingen zal in het bijzonder dit laatste aspect worden 

geïllustreerd. 
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