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Inleiding  
Het 5-gesprekkenmodel heeft een furore gemaakt die ook de 

bedenkers ervan nooit hadden verwacht. Iedere RIAGG
3
 met gevoel 

voor de tijdgeest heeft inmiddels in service trainingen georganiseerd 

waar medewerkers, vrijwillig of onvrijwillig, aan deel kunnen nemen. 

Deze trainingen in de ‘5-gesprekkenmethodiek’ zijn, het zal u niet 

verbazen, voornamelijk geënt op de directieve therapiepraktijk.  

  Binnen de RIAGG Westelijk Utrecht (RWU) vormde de invoering 

van het 5-gesprekkenmodel de basis van een reorganisatie. Naast een 

team ‘specifieke behandelvormen’ werd een team ‘aanmelding en 

kortdurende behandeling’ in het leven geroepen. Een groot aantal 

medewerkers werd voor een groot deel van hun contract in dit team 

ondergebracht. Het werd: ‘5, tenzij.......’. Tenzij meteen duidelijk is 

dat gekozen moet worden voor een specialistische behandeling, of 

tenzij een eventuele wisseling van hulpverlener na vijf gesprekken 

gecontraindiceerd is.                        . 

  Gevolg was dat hulpverleners uit alle therapeutische referentie-

kaders binnen het vijf-gesprekkenmodel hun weg moesten zien te 

vinden. Bij de indeling, die plaats vond op basis van anciënniteit, 

bleek dat slechts weinigen hiervoor uit vrije wil kozen. Het werd door 

velen ervaren als een ernstige aantasting van de professionele 

integriteit.  

  Binnen de RWU vindt de 5-gesprekkenbehandeling niet op 

indicatie plaats en binnen mijn team was niemand gegrepen door het 

heilig vuur van DE VIJF. Daardoor is er een situatie ontstaan waarin 

ieder vanuit zijn of haar eigen referentiekader manieren heeft gezocht 

en gevonden om met dit kortdurende hulpaanbod om te gaan. Ik doe 

dat vanuit het constructionele model. Het gaat dus niet om een 
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presentatie van een nieuwe, ultrakorte constructionele gedrags-

therapie, maar om een verslag van mijn ervaringen met kortdurende 

behandelingen vanuit de constructionele invalshoek.           . 

Misschien kunnen we aan het eind van dit uur vaststellen of dan de 

essentie van de constructionele gedragstherapie wordt weggesneden of 

dat ook een 5-gesprekkenbehandeling constructionele handen en 

voeten kan krijgen. Eerlijkheidshalve moet ik wel bekennen dat 5 een 

rekbaar getal is. 

Kenmerken van een constructionele benadering  

1. functioneringsgericht en niet klachtgericht  

2. stimulusgericht en niet gedragsmatig  

3. gericht op aanleren en niet op afleren.  

"Wanneer een van deze elementen niet is terug te vinden (in de 

werkwijze van de therapeut) dan weet u zeker dat het geen 

constructionele therapie betreft" (Bakker-De Pree, 1991). Deze 

kenmerken kunnen goed dienst doen bij de beoordeling van de vraag 

of we ook binnen dit 5-gesprekkenmodel nog kunnen spreken van een 

constructionele behandeling. 

Codering 

Vorig jaar hebben we tijdens een van de round-tables gesproken over 

codering. Codering wil zeggen dat je naar aanleiding van het verhaal 

van de cliënt een statement geeft vanuit het constructionele model. 

Vaak gaat het om het aanbrengen van een positief/negatief dimensie. 

Je zegt iets over iemands toestand, over iemands respons-

(on)mogelijkheden of over de wijze waarop de omgeving iemand treft. 

Ervaringen van de cliënt worden daarmee voorzien van een kader. 

We hebben toen gezegd dat codering een belangrijke faciliterende rol 

vervult binnen het therapieproces. Een therapieproces waarbij we het 

uiteindelijk toch vooral moeten hebben van de beproefde procedures. 

Een 5-gesprekkenbehandeling biedt voor procedures slechts in 

beperkte mate ruimte. In mijn ervaring kunnen coderende interventies 

voor cliënten een belangrijke steun-in-de-rug-functie hebben bij het 

weer greep krijgen op hun bestaan. 

Een illustratie  

Bart is 24 jaar. Reeds jaren een veelbelovend wedstrijdzeiler en tevens 
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loodgieter. Zijn werkgever stelde hem regelmatig vrij om zich op 

wedstrijden voor te bereiden. Zijn omgeving was zeer aanmoedigend. 

Toch ging het hem de laatste twee jaar steeds slechter. Sinds hij ook 

werd gesponsord voelde hij zich steeds meer beklemd binnen de 

competitieve sfeer van de wedstrijdsport. Fysiek raakte hij steeds meer 

vermoeid. Hij werd neerslachtig gestemd en steeds onzekerder. Een 

half jaar voordat hij bij de RIAGG werd aangemeld zegde hij een 

belangrijke wedstrijd af en besloot met wedstrijdsport te stoppen. De 

gehoopte opluchting bleef echter uit. Hij voelde zich uitermate 

onzeker in contacten met vrienden en collega's. Bij zijn vriendin 

voelde hij zich vaak de mindere. Zij vond dat hij een opleiding moest 

gaan volgen want hij moest toch wel hogerop zien te komen. Hij 

moest haar daar wel gelijk in geven. Zelf liep hij ook liever in een 

mooi kostuum dan in zijn werkklofje. Je wordt dan toch anders 

bekeken, meer voor vol aangezien. Bij haar vergeleken voelde hij zich 

toch wel een wat al te gewone jongen. Op zijn werk had hij het 

trouwens ook niet meer naar zijn zin. Hij kreeg de laatste tijd steeds 

meer routineklussen, helemaal niet het mooie ambachtelijke werk 

waarvoor hij dit vak gekozen had. Ook beviel de bejegening door zijn 

directe voorman hem allerminst. Hij kon steeds de rot klusjes 

opknappen. Hij sliep slecht, had nergens zin in, ging sociale situaties 

zoveel mogelijk uit de weg en had er geen idee van hoe het met hem 

verder moest. Hij zat op een dood spoor. Zeven gesprekken en een 

half jaar later nam hij vrolijk en vol zelfvertrouwen afscheid. Hij 

werkte met plezier. Nadat hij zijn onvrede met zijn baas besproken 

had kreeg klussen toegeschoven waaruit bleek dat deze vertrouwen 

had in zijn vakmanschap. Zijn vriendin klaagde erover dat hij ook in 

zijn vrije tijd teveel klussen aannam. Zij wilde veel meer samen zijn. 

Hij had daar op zichzelf niets op tegen, maar ze moest wel accepteren 

dat hij nou eenmaal een doener is en graag iets uit zijn handen laat 

komen. Bovendien kan hij het geld goed gebruiken voor het huis wat 

hij over een paar jaar zelf wil gaan bouwen. Zijn werkgever 

stimuleerde hem om een cursus te volgen voor leidinggevende 

functies in de bouw. Bij een stevige wind ging hij voor zijn plezier 

wel weer eens zeilen.   

  Tijdens de gesprekken heb ik met hem gesproken over de sport, 

zijn werk en zijn relatie. Hij bleek in de semi-professionele sport 

terechtgekomen te zijn nadat hij bij een wedstrijd was opgevallen met 
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zijn talent. Van een leuke sport, die hij gedreven en met veel plezier 

beoefende, werd het steeds meer bittere ernst. De prestatiedruk woog 

zwaar en het plezier raakte steeds verder zoek. De constatering dat hij 

er zelf gaandeweg bij ingeschoten was kon door hem gemakkelijk 

worden herkend en beaamd.  

  Het idealiseren van het nette pak met de witte boord, hierin 

gestimuleerd door zijn vriendin, maakte mij alert. Ik kreeg de indruk 

dat dit voor een belangrijk deel werd ingegeven door de onvrede met 

zijn huidige werkinhoud. Hij moest opdrachten uitvoeren waar weinig 

vakmanschap voor vereist was. Hij kon echter ook voorbeelden geven 

van dingen die hij deed of had gedaan die onmiskenbaar veel 

voldoening schonken. Ik vroeg mij dan ook hardop af of de behoefte 

aan een andersoortige baan ook aanwezig zou zijn wanneer hij weer 

meer voldoening zou halen uit zijn eigen werk. Dat daarvoor een 

andere invulling vereist was stond natuurlijk buiten kijf. In zijn geval 

durfde ik het zelfs aan om te zeggen dat een goede loodgieter 

misschien wel heel wat meer mogelijkheden had om iets bijzonders te 

doen dan een vertegenwoordiger in zijn mooie pak.    

  Met betrekking tot zijn relatie probeerde ik de aandacht vooral te 

richten op zijn beleving van allerlei situaties met zijn vriendin. Ik zei 

hem dat je jezelf soms zo door de bril van een ander kan gaan 

bekijken dat je uit het oog verliest wat jezelf van dingen vindt.  

 In vergelijking met een constructionele begeleiding deed ik veel 

sneller uitspraken, uiteraard met het risico naast de roos te schieten. 

Maar binnen een bestek van zo'n vijf gesprekken is het gezegde: 'niet 

geschoten is altijd mis' verdedigbaar. Door algemene formuleringen te 

gebruiken en deze met een zekere vrijblijvendheid te presenteren 

schep ik ruimte voor de cliënt om ze naast zich neer te leggen 

mochten ze niet van toepassing zijn. In het geval van Bart zat ik, denk 

ik, aardig goed. 

Afleren of aanleren?  

Wanneer cliënten bij gewijzigde omstandigheden op de oude voet 

doorgaan en niet bijsturen kan dit leiden tot een gevoel van 

overbelasting, uitputting, depressie e.d.. Wijzigingen kunnen optreden 

binnen de externe omstandigheden. We zien dit bijvoorbeeld steeds 

vaker bij allerlei reorganisaties binnen werksituaties. Wat altijd 

belangrijk was blijkt plotseling niet meer opportuun. Of je maar even 
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het roer om wilt gooien! Omstandigheden kunnen ook veranderen 

doordat fysieke mogelijkheden afnemen.  

  Bij dat laatste denk ik aan een mevrouw van begin 50, getrouwd, 

drie kinderen, die sinds een aantal jaren lijdt aan een reumatische 

aandoening. Dit geeft veel pijnklachten en vermoeidheid. Zij leidde 

tot voor kort een zeer druk sociaal bestaan. Iedereen met 

moeilijkheden wist haar te vinden. Altijd bood ze een luisterend oor 

en een opbeurend woord. Met haar kinderen verzon ze de meest 

originele avonturen. Als vrijwilligster was ze actief bij allerlei 

organisaties. Ze bruiste van energie. Altijd vrolijk en vol goede moed. 

Nu is zij zelfs na geringe lichamelijke inspanning vaak doodmoe, alles 

is haar teveel. Ook haar laatste vrijwilligerswerk heeft ze onlangs 

moeten staken. Ze voelt zich nooit meer blij van binnen. Vragen 

anderen echter hoe het met haar gaat dan zegt ze altijd: "goed hoor, 

prima!". De 'big smile' is haar handelsmerk. Wel merkt ze dat het haar 

steeds meer moeite kost haar gezicht in de plooi te houden. Ze ergert 

zich steeds vaker aan de mensen die bij haar hun nood komen klagen. 

Na zo'n bezoek voelt ze zich uitgewrongen. Steeds vaker vindt ze het 

gezeur. 

  Mijn veronderstelling bij deze mevrouw is dat zij tot voor kort 

weinig selectief hoefde te zijn bij de beantwoording van zaken die op 

haar af kwamen. Energie genoeg en voor een klagend medemens was 

altijd wel even ruimte. Omdat ze verder weinig meer kan ondernemen 

zijn de klagende medemensen overgebleven. Klagende medemensen 

blijken haar over het algemeen echter weinig op te leveren. Wanneer 

zij vertelt over een bezoek van een vriendin die drie uur lang haar 

nood heeft geklaagd over een misgelopen amoureuze betrekking, 

zonder open te staan voor suggesties van mijn cliënte, krijg ik de 

kriebels. "Mens, hou daar toch mee op, dacht ik". Ik heb dat 

(uiteraard) niet hardop gezegd. Wel heb ik met haar besproken dat de 

noodzaak om te selecteren vroeger misschien niet voelbaar was, maar 

nu onontkoombaar is geworden. Dat je vroeger alles aankon wil nog 

niet zeggen dat dat ook allemaal even goed bij je paste. Het is niet de 

bedoeling af te leren wat bij je past, maar om aan te leren meer af te 

gaan op wat je tegen staat. Met beperkte energie zul je moeten 

woekeren. 

  Na een aantal gesprekken merk ik duidelijke veranderingen in 

haar opstelling. Zowel tegenover mij als tegenover haar omgeving. Ik 
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hoef niet meer door een muur van stoerheid en cynisme heen. Mensen 

in haar omgeving merken dat zij niet meer ingaat op ieder appèl. Ook 

vertelt ze over een gesprek met een vriendin waarin zij ook haar eigen 

verhaal goed kwijt kon en er wederzijds veel herkenning was. Een 

gesprek wat trouwens een hele avond duurde, zonder dat ze uitgeput 

raakte. Ze was wel moe, maar het voelde toch anders. De verjaardag 

van een van haar kinderen heeft zij zo georganiseerd dat het haar een 

minimum aan energie kostte terwijl hij toch absoluut ‘de jarige job’ 

was. Het was wel wennen om allerlei zaken zo aan anderen te 

delegeren, maar toch had ze er een voldaan gevoel aan over gehouden. 

Gestimuleerd door de structuur van het vijf-gesprekkenmodel heb ik 

mijn kijk op haar situatie heel snel geponeerd. Iemand in haar 

omstandigheden moet de gang van zaken behoorlijk omgooien. 

Opschoning lijkt mij het devies om ruimte te maken voor nieuwe 

mogelijkheden.  

  Bij het eerste gesprek zei mevrouw dat ze eigenlijk niets van 

anderen verwachtte omdat je het immers toch allemaal zelf moet doen. 

Ze zag niet in wat een ander voor haar kon betekenen. Inmiddels heeft 

ze een bijeenkomst van een patiëntenvereniging bezocht en gaat ze als 

vervolg op de vijf gesprekken deel nemen aan een vrouwengroep. 

Hopelijk wordt ze daarin gestimuleerd zichzelf steeds meer op de 

eerste plaats te zetten. 

Aanknopingspunten voor de therapeut 

Klachten versus problemen  

De aard van de problematiek waarmee cliënten zich presenteren is 

zeer divers en er is nauwelijks sprake van matching met de specifieke 

deskundigheid of werkwijze van de therapeut. Cliënten die aangemeld 

worden bij de RIAGG hebben altijd problemen, maar hebben ze ook 

altijd klachten? (klachten in de zin van noodmaatregelen om totale 

gedragsontregeling te voorkomen). Het aanbrengen van dit 

onderscheid werkt om vaak zeer verhelderend. Een man van 42 werd 

aangemeld door de huisarts in verband met depressieve klachten. Hij 

had op zijn werk de wacht aangezegd gekregen vanwege problemen in 

de samenwerking. Door de gesprekken met de huisarts had hij zich 

gerealiseerd dat er met hem wel een hoop mis was. Hij kon zich niet 

echt binden en dat leidde ook inderdaad tot problemen binnen zijn 
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relatie. Met kritiek kon hij niet overweg en hij stelde misschien wel te 

hoge eisen aan o.a. zijn collega's. Die vonden hem soms arrogant en 

eigenwijs. Bovendien was hij ook kinderlijk naïef. Als hij daar nu 

niets aan zou doen dan was succes in de toekomst voor hem niet meer 

weggelegd. Wel had hij al een carrière achter de rug van 21 jaar. 

Doorgaans met veel plezier gewerkt met hart voor zijn vak en vol 

idealen. De problemen stamden van de laatste drie jaar met de komst 

van de nieuwe baas. Deze had weinig oog voor zijn deskundigheid. 

Mijn cliënt had een bepaalde coördinerende taak toegewezen 

gekregen, zonder de bijbehorende bevoegdheden. Een tamelijk 

onmogelijke positie. Bij het aanmeldingsgesprek bleek cliënt de eerste 

klap al weer wat te boven. Hij was van slag geweest maar had geen 

blijvende klachten ontwikkeld. Toen ik hem dat voorhield en zei dat ik 

niet zo'n noodzaak zag voor een behandeling bij de RIAGG bleek hij 

erg opgelucht. Hij wilde voor de zekerheid nog wel graag een 

vervolgafspraak maken want zo'n gesprek was toch wel erg zinvol. Na 

dit gesprek, 2 maanden later, werd het contact afgesloten. 

Klachten versus klachtenvrij functioneren  

Aan de hand van wat de cliënt vertelt onderstreep ik steeds opnieuw 

het verschil tussen situaties waarin je door jezelf en je klachten in 

beslag wordt genomen (waarin je jezelf in de weg zit) en situaties dat 

je daarvan gevrijwaard bent. Doorgaans zijn dat situaties waarbinnen 

je goed uit de voeten kan en weet waar je staat. Een man van 49 

meldde zich aan n.a.v. een ernstige huwelijkscrisis. Hij had het gevoel 

nooit echt zijn eigen weg te zijn gegaan. Zijn ouders hadden nog altijd 

van alles over hem op te merken. Eigenlijk had hij nooit voldaan aan 

de verwachtingen van zijn ouders, maar ook nooit zijn eigen wensen 

gerealiseerd. Binnen zijn huwelijk zocht hij altijd het compromis. 

Conflicten ging hij uit de weg. Hij ergerde zich aan allerlei dingen die 

niet liepen zoals hij wilde, aan de toenemende nonchalance om hem 

heen en hij voelde zich steeds norser en chagrijniger worden. Ook op 

zijn werk was hij uitgekeken na 15 jaar. Toen ik wat doorvroeg over 

zijn werk bleek hij echter zeer gedecideerd over zijn positie, zijn visie 

en zijn capaciteiten. Hoewel hij graag eens van baan zou veranderen 

en zichzelf verweet dat hij ook daar maar was blijven plakken, bleek 

hij binnen zijn werksituatie nog altijd goed tot zijn recht te komen. Hij 

herkende ook meteen dat hij binnen zijn werk eigenlijk zelden ter 



WIERINGA 

 8 

discussie stond voor zichzelf. Het verwerven van die stevigheid en 

duidelijkheid binnen privé-situaties leek een goede doelstelling voor 

de komende gesprekken. 

Van voldoening moet je het hebben!  

Een gehandicapte vrouw, 32, woont nog altijd bij haar ouders. Ze is 

intelligent en verbaal begaafd. In contact met anderen voelt ze zich 

vaak buitengesloten en tekortgedaan.  

Jaloeziegevoelens kunnen haar sterk in beslag nemen. Ze is geneigd 

om alles wat negatief is op zichzelf te betrekken. Keer op keer 

probeert ze aansluiting te zoeken, maar steeds opnieuw mislukt het. 

Niet eens zozeer omdat anderen naar tegen haar doen, maar omdat ze 

zich zelf zo naar en minderwaardig gaat voelen. Als ze zich dan 

terugtrekt en iets voor zichzelf gaat doen heeft ze het gevoel dat ze op 

de vlucht slaat. Toen ik vroeg of ze zich ook situaties voor kon stellen 

waarin ze zichzelf gelijkwaardig zou voelen zei ze zonder aarzelen: 

"wanneer ik anderen iets uit zou moeten leggen over mijn handicap, 

bijvoorbeeld op een school. Ik weet zeker dat ik dat heel goed zou 

kunnen". Aan de hand daarvan kwam ze ook op een situatie thuis. 

Niemand had goed raad geweten met het bericht dat haar broer een 

ongeval had gehad. Vooral haar moeder haalde zich van alles in het 

hoofd en was echt overstuur. Door haar nuchtere en kalmerende 

tegenwerpingen keerde de rust weer. Zelf was ze ook geschrokken, 

maar toch had ze zich ook sterk gevoeld en voldaan. Voldaan voelde 

ze zich ook wanneer ze iets bestudeerde voor de cursus die ze volgde 

en ook wanneer ze aan het aquarelleren was. Maar ja, dat was dan 

weer zo op je eentje, dan ging je het contact toch weer uit de weg. Dus 

dat was toch eigenlijk niet zo goed. Ik heb iets gezegd in de trant van: 

'Als je met anderen omgaat moet je ook iets hebben waarop je je 

gevoel van zelfvertrouwen kunt baseren. Dat hangt dan toch vooral af 

van de dingen die je doet. Het lijkt me goed als wij vooral gaan kijken 

naar de dingen die jou zelfvertrouwen geven i.p.v. naar de situaties 

waarin je je zo onprettig voelt. Hoe meer voldoening, des te minder 

kans op onzekerheid'. Het leek haar een reuze idee. 

De wijsheid in pacht  

Ik kom hierop doordat een cliënt laatst (na een codering) tegen mij 

zei: "hoe weet u dat toch allemaal. Ik kan me haast niet voorstellen dat 
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je dat allemaal door studie kunt leren". Een voor mij leuke maar ook 

zeer rake opmerking. Een formeel begrip van de samenhang tussen de 

persoonlijke toestandsbeleving van de cliënt, met de omgevings-

mogelijkheden voor zijn doen en laten, stelt je soms in staat heel exact 

onder woorden te brengen waar het in een specifieke situatie voor die 

cliënt om ging. En omdat deze formele 'wijsheid' niet alleen voor de 

cliënt in kwestie, maar voor iedereen en dus ook voor de therapeut 

opgaat, klinkt het deskundig maar heeft het tegelijkertijd ook iets 

gewoons en persoonlijks.  

Tot slot  

De beoordeling of het constructionele gedachtegoed voldoende 

herkenbaar blijft is een punt voor de discussie zodadelijk. Nanny van 

Delden en Fred Prins zullen daar ongetwijfeld een aanzet toe geven. 

Zelf ben ik blij met deze 'opgedrongen' werkverandering. De variatie 

in cliënten met hun problemen en verhalen en niet te vergeten: 

functioneringsmomenten!, heeft mijn werk verlevendigd. Ik werk niet 

volgens de directieve 5-gesprekken-methodiek. Daarbij draait het om 

het formuleren van een enkelvoudig probleem (waar niet meer aan 

getornd mag worden) en het bewerkstelligen van een van tevoren 

omschreven gedragsverandering. Samen het focus van de behan-

deling. Ik heb maar een focus en dat is het naar voren halen van 

klachtenvrij functioneren en dat zodanig zien te versterken dat een 

klachtreductie het resultaat is. Ik heb in de afgelopen twee jaar 

gemerkt dat dit vaak haalbaar is gebleken. Met de duidelijke afspraak 

dat de cliënt terug kan komen durft ook de cliënt de stap te wagen het 

contact af te sluiten. De mogelijkheid om het aantal van vijf 

gesprekken wat op te rekken maakt dat het ook van mijn kant in veel 

gevallen tot een bevredigende afronding kan komen.  
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