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Zoals Bart Bruins zojuist in zijn verhaal al even aangaf zal ik het 

met u gaan hebben over hoe in een functioneringsgerichte behandeling 

de therapeut zijn gedragsactivatie afstemt op de unieke kenmerken 

van de cliënt en op de mogelijkheden dan wel de beperkingen van 

diens situatie. Dat zal ik doen aan de hand van twee voorbeelden uit 

de therapie praktijk. Laat ik maar meteen beginnen met mijn eerste 

voorbeeld. 

  Mevrouw A is een 53-jarige vrouw, gehuwd met een huisschilder. 

Het echtpaar heeft geen kinderen. Mevrouw komt in beeld bij onze 

instelling wanneer zij wordt opgenomen na een suïcidepoging met 

pillen en drank. 

Uit het intakeverslag komt het verhaal naar voren van een vrouw 

wier leven op zijn kop was komen te staan toen zij op een dag – nu 

tien jaar geleden- gewond raakte doordat een steigerdeel van een 

bouwplaats waar zij langs liep, los schoot en op haar terecht kwam 

waarbij zij nek- en rugletsel opliep. Haar bestaan was sindsdien in een 

vrije val gekomen. Vanwege haar klachten kon zij noch lang staan, 

noch lang zitten en daarnaast had zij last van hevige hoofdpijnen. 

Mevrouw was tot het ongeluk een normaal functionerende vrouw, die 

in die jaren naar eigen tevredenheid en die van haar bazen parttime 

werkzaam was als verkoopster in een winkel. Na een tijdlang in de 

ziektewet te hebben gezeten, wilde de re-integratie niet goed lukken. 

Vanwege haar beperkingen kon zij haar werk niet goed aan, maakte 

fouten wat weer aanleiding was voor ergernis bij derden en stress voor 

zichzelf. Uiteindelijk verdween zij uit het arbeidsproces en bracht 
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sindsdien – zo’n negen jaar- haar dagen grotendeels door op bed. 

Aanvankelijk had zij nog haar voldoening en gevoel van zelfwaarde 

gehaald uit haar zorg voor haar oude buurman voor wie ze nog wel 

eens boodschappen deed of een pannetje soep maakte maar toen deze 

man overleed en zij door zijn familie op de begrafenis in het geheel 

niet werd gezien in haar zorg voor deze man, brak er wat bij haar en 

trok zij zich verder terug in huis, teleurgesteld in de mensheid. In het 

huishouden deed ze nog maar het hoognodige maar verder lag ze de 

rest van de tijd op bed, lusteloos zappend en soaps volgend op de TV. 

Mevrouw is niet zo’n prater –net zo min als haar man-, meer een 

doener en dan valt het niet mee als het lichaam niet mee wil werken. 

Haar man, die verlegen lijkt met haar situatie, zoekt zijn toevlucht tot 

de computer waaraan hij vele avonden zit te programmeren. De 

letselschadevergoeding die mevrouw na jaren kreeg uitgekeerd, 

voelde wel even als een genoegdoening maar ze werd er niet 

gelukkiger van. In feite gaat het alleen maar slechter. Op gegeven 

moment wordt de fles ontdekt die langzaam maar zeker steeds vaker 

en vroeger op de dag wordt opengetrokken en als op een avond haar 

man haar laveloos op bed aantreft met naast haar een paar leeg 

gedrukte medicijnstrippen, wordt de ambulance gebeld en komt ze via 

de EHBO in de kliniek terecht waar zij na een korte opname – eerst op 

de gesloten daarna op de open afdeling - wordt ontslagen en wordt 

doorverwezen voor verdere ambulante behandeling. In het eerste 

gesprek dat ik met mevrouw heb, maakt zij een wanhopige indruk. Zo 

vastbesloten als ze uit de kliniek kwam om haar leven een andere 

wending te geven, zo hopeloos moet ze al na een week constateren dat 

van haar voornemens in feite nog niks terecht is gekomen. Het lukt 

haar niet om van het bed te komen en zich beter te voelen. Ze voelt 

zich even lusteloos en depressief als daarvoor, tot weinig in staat. 

Wat kunnen we tot nu toe over deze cliënte zeggen? Allereerst dat 

haar bestaan nogal leeg lijkt. Uit haar verhaal komen geen activiteiten 

naar voren waar ze voldoening uithaalt, waarmee ze voor zichzelf de 

moeite waard is en de TV biedt hooguit een soort afleiding dat erger 

voorkomt maar niet iets waar ze sterker van wordt. Ze is in feite alleen 

maar aan het overleven. 

Daarnaast vormen haar lichamelijke klachten een ballast bij het 

oppakken van allerlei activiteiten en dat is lastig voor een vrouw, die 

zoals ik al zei geen prater is maar een doener en die je zou kunnen 
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omschrijven als iemand die zich graag nuttig maakt, gezien haar 

eerdere bemoeienis met haar buurman waarover ik vertelde, en haar 

werkzaamheden zestien jaar geleden als verkoopster in een winkel. 

Het focus van de therapie zal dus moeten zijn op het haar laten zoeken 

naar nieuwe kansen in haar huidige bestaan of naar nieuwe kansrijke 

situaties. Bovendien zal er voortdurende aandacht moeten zijn of de 

dingen die ze heeft gedaan  ook op dat moment passend voor haar 

waren binnen de beperkingen die haar fysiek haar geven.  

De constructionele gedragstherapie kent verschillende functio-

neringsgerichte behandelprocedures waarmee we de blik van de cliënt 

richten: weg van de klachten, maar gericht op eventuele aanknopings-

punten om in actie te komen. Op deze behandelprocedures zelf zal ik 

nu niet ingaan.  

In de eerste gesprekken die ik met cliënte heb moet zij 

aanvankelijk veel kwijt over haar vele pijnklachten, over het lot dat 

haar is overkomen en over haar schuldgevoelens dat ze ondanks haar 

goede voornemens na haar opname nog steeds niets onderneemt. Zo 

neemt zij het zichzelf kwalijk dat ze bijvoorbeeld het advies dat ze 

vanuit de kliniek heeft meegekregen om zich bij het dagactiviteiten-

centrum aan te melden, niet uitvoert terwijl dat toch eigenlijk alleen 

maar goed zou zijn.  

Heeft iemand in een zitting eenmaal van zich af kunnen praten, 

dan gaan we over tot een behandelprocedure. We kijken met cliënte 

rond in allerlei situaties uit haar bestaan van de afgelopen dagen en 

vragen hoe ze er aan toe was en of ze ook iets heeft gedaan waar ze 

zich wat beter bij voelde. Zo komen allerlei zaken n de zittingen aan 

de orde: over het koffiezetapparaat dat ze heeft ontkalkt, over de 

nieuwe lusjes die ze aan de afdroogdoeken heeft gezet, over een 

keukenkastje dat ze eens goed heeft aangepakt. 

Mevrouw knapt langzaam op. Ze voelt zich wat beter, omdat ze 

steeds meer doet. Daarnaast krijgt ze steeds beter in de gaten of haar 

activiteiten passend zijn bij haar fysieke mogelijkheden van dat 

moment. Zo verhaalt mevrouw bijvoorbeeld over hoe ze in het strijk-

kamertje bezig was geweest met het herinrichten ervan. Het had haar 

een goed gevoel over zichzelf gegeven toen alles weer netjes op orde 

was maar vooral ook over hoe ze de klus had ingedeeld: dus niet alles 

in 1 keer maar verdeeld over de week en bovendien op een manier dat 

ze vervolgens niet weer voor dagen gesloopt het bed moest kiezen. 
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Cliënte komt steeds verder op orde: in de zittingen lopen we het 

ene functioneringsmoment na het andere langs: we staan stil bij het 

vogelvoer dat ze in de tuin heeft opgehangen, bij het feit dat ze naar 

de therapiezitting is gewandeld in plaats van dat ze bus heeft genomen 

en ook bij haar deelname aan een computercursus op het 

dagactiviteitencentrum, waarover ze al zo vaak had gesproken, en 

waar zij nu blijkbaar het juiste moment voor zichzelf voor had 

gevonden. Mevrouw raakt enthousiast over wat de computer en 

internet haar te bieden heeft. Ze volgt broedende vogels die via 

webcams van de vogelbescherming te zien zijn en gaat via internet op 

zoek naar een bestemming voor haar schadevergoeding die al die jaren 

ongebruikt op de bank staat. Samen met haar man schaft zij zich een 

stacaravan aan met een stukje grond, is druk met de inrichting ervan 

en in haar rustpauzes tuurt ze graag naar de vogels waarvan zij zich de 

soortnamen eigen maakt of naar de konijnen die haar tuintje aandoen. 

We zijn inmiddels een jaar verder. Mevrouw gaat het heel aardig. 

Ze voelt zich goed en zij is er tevreden over dat ze ondanks alles juist 

veel meer is gaan doen. Maar er mag nog meer bij, zo stelt ze zelf en 

het is dan ook niet verbazingwekkend als zij op gegeven moment 

aankomt met de mededeling dat zij een betaalde baan heeft gevonden 

voor een paar uur in de week in een tehuis voor lichamelijk 

gehandicapten waar ze de mensen helpt met hun eten. Zoals mevrouw 

al eerder heeft aangeven, hoeft ze niet zoveel met anderen, maar dat 

neemt niet weg dat ze zich graag nuttig wil maken en daar lijkt deze 

baan in te voorzien. Bovendien vallen die paar uurtjes op de dag 

precies binnen wat ze lichamelijk aan kan. Tot zover mevrouw A. 

Hoe ligt dat bij de tweede cliënte? Mevrouw B is een 29-jarige 

vrouw. Ze woont samen met haar ongeveer even oude vriend. 

Mevrouw meldt zich bij onze instelling op het moment dat ze sinds 

een paar weken in de ziektewet zit. Ze vertelt last te hebben van 

angstaanvallen, hyperventilatieklachten, huilbuien en lusteloosheid en 

noemt zichzelf “een ongelooflijke loser”. Cliënte werkt bij de afdeling 

klantenwerving van en dagbladconcern. Ze heeft het daar slecht naar 

haar zin, voelt zich na een dag werken compleet afgebrand en 

opgejaagd door haar chef die haar slecht  behandelt. Ze vertelt dat het 

de laatste zes jaar eigenlijk steeds minder is gegaan en dat dat 

begonnen was in haar afstudeerjaar aan de kunstacademie waar ze had 

gekozen voor de richting edelsmeden. De eerste jaren aldaar waren 
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juist prima gegaan. Ze had altijd goede beoordelingen gekregen voor 

opdrachten waarbij ze vaak het commentaar kreeg dat ze niet alleen 

nauwkeurig was maar ook dat ze er iets bijzonders van had weten te 

maken. De omslag was gekomen toen zij in haar examenjaar volledig 

op slot raakte bij de uitvoering van haar eindopdracht. Die was veel te 

vaag geformuleerd en had haar te weinig houvast geboden om ermee 

aan de slag te komen. Er volgde een periode van veel stress en 

faalangst. Haar diploma haalde ze met de hakken over de sloot waarbij 

vooral had gegolden dat haar eerdere werk de examinatoren over de 

streep had getrokken. Naar een baan als ontwerpster durft ze niet meer 

te zoeken en heeft sindsdien allerlei tijdelijke baantjes via het 

uitzendbureau. Voldoening haalt ze niet uit haar werk maar er moet 

brood op de plank en dat is al schaars omdat haar vriend een 

onregelmatig en vooral ook klein inkomen heeft. Met deze vriend gaat 

het ook niet bijster goed. Hij hikt al jaren aan tegen zijn afstuderen, 

heeft een zeer parttime baantje bij een natuurvoedingswinkel, handelt 

wat in tweedehandsboeken op internet maar lijkt in dit alles zijn draai 

niet goed  te kunnen vinden. Mevrouw benadrukt veel van haar vriend 

te houden, maar zegt thuis ook op eieren te moeten lopen vanwege het 

grillige gedrag van haar partner die zijn eigen onvermogen nogal eens 

op haar uitleeft. De ruzies maken haar onzeker en geven nogal eens 

aanleiding om zichzelf te slaan. Aan haar vak, edelsmeden, komt ze 

niet meer toe. Haar apparatuur staat ongebruikt in haar werkkamertje 

dat haar vriend inmiddels heeft volgestouwd met dozen vol boeken.  

Hoewel mevrouw zich weliswaar vaak angstig en onzeker voelt en 

tot weinig komt, zegt ze ook momenten te kennen dat het wat beter 

gaat, zoals toen in die week voorafgaand aan het intakegesprek, toen 

zij een bos bloemen op de markt had gekocht en die had opgefleurd 

met veldbloemen en boombladeren zodat er een prachtig boeket was 

ontstaan. 

Wat kunnen we tot nu toe zeggen over cliënte 2? Bij mevrouw B 

is weliswaar ook sprake van teruglopend functioneren  maar zij kent 

naast haar klachten ook functioneringsmomenten, zoals in het geval 

met die bos bloemen die zij omtoverde tot een geweldig boeket. Dat 

‘van iets gewoons iets bijzonders weten te maken’ zagen we eerder 

terug in de beoordelingen die ze aanvankelijk kreeg tijdens haar 

opleiding. Momenten die ze omschrijft als dat ze toen even helemaal 

zichzelf was. Daar tegenover speelt er bij mevrouw B het probleem 
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dat ze zo wordt afgeleid door het gedrag van haar vriend en de zorgen 

die ze om hem heeft waardoor ze er niet meer toe komt om dingen te 

doen die haar zelf wat opleveren. Het focus van de therapie zal dus 

vooral moeten liggen op het samen met de cliënt kijken naar die 

kansen die ze heeft weten te benutten waarbij zij voor zichzelf aan de 

orde was, los van haar vriend.    

De gesprekken die de therapeut met haar heeft verlopen volgens 

hetzelfde functioneringsgerichte procedé. We lopen met cliënte in de 

zittingen allerlei recente situaties uit die week langs en kijken of ze 

kansen heeft weten te benutten om dingen te doen waar zij voor 

zichzelf voldaan over was. 

De eerste zorg die mevrouw heeft is het vinden van een baan want 

van de wind kan zij niet leven. Na een paar mislukte sollicitaties komt 

ze te werken bij een bedrijf in kantoormeubilair waar ze financieel 

administratieve werkzaamheden moet verrichten. Hoewel het nou niet 

meteen de baan die zij voor zichzelf in gedachte had, kan ze er wel 

wat mee. Zeker wanneer zij –omdat een collega weg valt- ook achter 

slecht betalende klanten aan moet. Zoals gezegd, ze is nauwkeurig, 

levert keurige brieven af en bedenkt creatieve oplossingen voor 

betalingsproblemen die weliswaar bij haar chef de wenkbrauwen doen 

fronsen maar waarmee ze ook waardering binnenhaalt. Het doet haar 

wat beter voelen. 

Thuis wil het nog niet echt lukken, zo komt regelmatig in de 

gesprekken naar voren. Haar pogingen om het gezelliger te krijgen 

met haar vriend lopen nogal eens spaak en zijn weer aanleiding tot 

harde confrontaties waar ze niet beter van wordt en die haar alleen 

maar aantasten. En dat terwijl ze toch zoveel van hem houdt. 

De therapeut wijst haar erop dat het nu eerst van belang is dat zij voor 

zichzelf in goede doen komt en dat later eventueel andere zaken aan 

gepakt kunnen worden. Dat knoopt ze in haar oren. Ze richt de blik 

letterlijk naar buiten en haalt weer contacten aan met vriendinnen die 

uit het zicht waren verdwenen, gaat met fitnessen en biedt een zaak in 

tweede handsspullen, waar ze nogal eens snuffelt, aan om de etalages 

in te richten omdat ze zich zo ergert aan de armoedige uitstraling er 

van. De eigenaar is enthousiast over het resultaat dat zelfs aanleiding 

is tot een foto in de plaatselijke courant. Mevrouw voelt zich 

inmiddels een stuk steviger. Ze begint haar werkkamer op te ruimen 

zodat ze weer bij haar werkbank kan. De zo gevreesde ruzie met haar 
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vriend waar ze vroeger zo beroerd van werd is ze voor, door stellages 

te kopen en in zijn kamer neer te zetten zodat alle boeken nu netjes 

hun plek krijgen. Ook dreigt er even een rimpeling wanneer zij van 

haar werk de opdracht krijgt om van tijd tot tijd telefonisch nieuwe 

klanten te werven, maar ze is gedecideerd met haar opmerking dat ze 

dat toch beslist niet wil, daarbij op de koop toe nemend dat dat kan 

leiden tot ontslag. Zover komt het niet. 

Op dit moment – en we zijn nu één jaar later - gaat het goed met 

mevrouw B. Haar klachten zijn nagenoeg verdwenen, ze voelt zich 

steviger te paard en lijkt goed in staat nu haar eigen welbevinden te 

bewaken. Met haar vriend gaat het nog niet echt goed maar ze hebben 

meer afstand van elkaar en daarmee ook leukere momenten. Ze werkt 

inmiddels naar haar zin als verkoopster bij een juwelier en is weer 

meer en meer aan haar werkbank te vinden waar zij sieraden maakt 

die zij –niet zonder succes- te koop aanbiedt bij sieradengaleries..   

Zo helpen we in een functioneringsgerichte behandeling cliënten 

van hun klachten af en brengen we hen weer op orde. 

Dat deden we dus door onze aandacht expliciet te richten, niet op de 

klachten, maar op de aanknopingspunten, op de kansen waar iemand 

het van moet hebben. En die zijn voor iedereen weer verschillend, 

zoals we al zagen bij mevrouw A die het moet hebben van kansen om 

zich nuttig te kunnen maken, terwijl mevrouw B veel meer haar 

aandacht heeft gericht op kansen waarmee ze van iets gewoons iets 

bijzonders kan maken. Daarbij is de soort gedragsbeperking 

richtinggevend voor onze activiteiten. 

Bij mevrouw A speelden een ‘leeg bestaan’ en haar ‘lichamelijke 

ballast’ een belangrijke rol. Met haar stonden wij bij elke kans stil die 

zich maar voordeed, waardoor zij haar activiteiten enorm uitbreidde 

en waren we  er voortdurend kien op of haar activiteiten haar niet 

teveel aversieve bijeffecten hadden opgeleverd. 

Bij mevrouw B speelde vooral de ‘afleiding’, het gedoe van haar 

vriend, waardoor de aandacht van de therapeut zich vooral toespitste 

op die dingen die ze had gedaan waarover ze voor zichzelf tevreden 

was geweest, los van haar vriend. Door haar zich steviger te maken 

voor zichzelf, kwam ze steviger te staan tegenover haar vriend, 

waardoor ze voor zichzelf meer mogelijkheden creëerde. Bijvoorbeeld 

door hem  te ontwijken door naar vrienden te gaan of door juist iets 

met hem aan te gaan, maar dan onder betere condities, zoals met het 
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opeisen van haar werkkamer en de oplossingen die ze daarvoor 

bedenkt. 

Door onze gedragsactivatie af te stemmen op de specifieke 

kenmerken van de persoon en diens situatie –zonder daar hem iets 

gedragsinhoudelijks in op te leggen - dragen we er zorg voor dat 

iemand in actie komt en zich weet te handhaven. 

 
 

 


