
Constructional Behavior Analysis Archives   2010/1  

© Stichting Constructionele Gedragsanalyse / Constructional Behavior Analysis Foundation/ 

www.behaviorbasisc.org  

 

1 

 

Gedragsbeperking van actieve vermijding: een universeel causaal 

mechanisme van stressgerelateerde psychische stoornissen?
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Twee casussen: Anna en Bas 
Anna is een 32- jarige gehuwde vrouw, moeder van twee kinderen. Zij heeft 

zich aangemeld voor psychologische hulp in verband met ernstige 

paniekklachten. Die klachten zijn in de loop van enkele maanden uitgegroeid tot 

een forse agorafobie. Ze is er slecht aan toe, voelt zich vrijwel voortdurend 

onveilig en vaak ook angstig, vooral in situaties waarin zij alleen is of te midden 

van onbekende anderen. De klachten invalideren haar sterk. Zij kan haar 

schoolgaande kinderen niet meer ophalen. Ook de dagelijkse boodschappen 

moet zij overlaten aan haar echtgenoot, die inmiddels voldoet aan alle 

kenmerken van een phobic companion. De klachten ervaart zij als wezens-

vreemd; ze heeft voortdurend het gevoel niet zichzelf te zijn. Hoe zij nu is, 

contrasteert ook zó met haar leven voor het ontstaan van de klachten. 

Anna was die tijd écht ‘in haar element’. Zij werkte toen enkele dagen per 

week als ziekenverzorgster in een verpleeghuis. Het zorgen voor de 

zorgbehoeftige cliënten gaf haar intense voldoening. “Je kon daar echt iets 

wezenlijks betekenen”, zegt zij daarover. In het verpleeghuis was zij ‘als een vis 

in het water’. Ook thuis liep haar leven eigenlijk op rolletjes. De dagen dat zij 

niet werkte, verzorgde zij haar twee kinderen die in die tijd nog niet naar school 

gingen. Dat vond Anna heerlijk. Vooral het samen knutselen was haar lust en 

haar leven. “De kinderen vonden het écht gezellig; zo vertederend om hen zo 

lekker bezig te zien”, zegt zij daar later over. Het was overigens wel een druk 

leven, want haar eigen moeder was aan het dementeren. Omdat zij en haar 

zussen moeder zo lang mogelijk thuis wilden verzorgen, ging zij twee avonden 

per week en ook nog eens in het weekend bij moeder langs. 

In de schaarse vrije tijd vond Anna het nuttig en leuk om haar echtgenoot te 

helpen bij het opknappen van hun oude, maar gezellige huis. Als er weer eens 

een kamer was gewit, of een kastdeur was geschilderd, was zij blij dat zij nog 
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voor deze klussen tijd vond. “Het gaf veel voldoening als een kamer weer echt 

was opgefleurd. Alsof je een grauwsluier had weggenomen”, zegt zij er over. 

“En Jan (haar echtgenoot) vond het ook veel leuker om samen aan de slag te 

gaan; konden wij ondertussen een beetje de dag doornemen en plannen maken.” 

  Ook het leven van Bas, een 44- jarige timmerman, zag er zo anders uit dan 

nu, sinds hij last heeft van psychische klachten. Bas is in hart en nieren een 

vakman die écht gaat voor vakwerk. Hij werkte vaak in de restauratie van 

panden in de oude binnenstad. Vaak monumenten, eigendom van 

monumentenzorg of heel bevlogen eigenaren. In dat werk kon Bas zichzelf echt 

kwijt. Zijn vakmanschap, gebaseerd op vele jaren ervaring en studie van oude 

bouwtechnieken, is in die sector uniek. Vooral de restauratie van antieke 

bouwkundige constructies is zijn specialiteit. Maar ook het herstellen van 

bijvoorbeeld een antieke lambrisering gaf hem destijds veel voldoening. Evenals 

Anna, was ook Bas echt ‘in zijn element’. “Ik loste daar zowat alle problemen 

op”, zegt Bas over die tijd, “Als de collega’s er niet meer uitkwamen, kwamen 

zij bij mij”. Dat vakmanschap legde hem ook zakelijk geen windeieren. Het 

lukte om steeds vaker als zelfstandige te werken, want Bas was met zijn relatief 

hoge tarieven iedere euro waard. Omdat hij in de avonduren zijn 

aannemersdiploma had behaald, begon hij een eigen bedrijf. Het grote voordeel 

van dat zelfstandig werken was dat hij het werk écht op zijn eigen manier kon 

doen. Geen compromissen meer over gebruik van materialen. Altijd gewoon het 

beste, dan maar wat minder winst, was zijn parool. In de materialenhandel werd 

zijn vakkennis geroemd, maar ze vonden hem wel eens lastig als hij wéér eens 

om duur en specialistisch materiaal vroeg dat niet in het standaardassortiment 

was opgenomen. En omdat de opdrachten binnenstroomden, nam hij steeds meer 

personeel in dienst. Die restauratiebouw was helemaal ‘zijn ding’. 

  Hoe groot het contrast met zijn huidige situatie. Hij is al weer enkele 

maanden fors depressief. Het werken is tot een minimum teruggebracht. Maar 

hij probeert het wel vol te houden, want er leven inmiddels wel zes gezinnen van 

zijn bedrijf. Tot zijn eigen verwondering gaat het hem zakelijk nog steeds 

redelijk voor de wind, ook al kan hij zelf niet meer echt meewerken. Hij heeft 

geen energie meer, is in korte tijd ook vijftien kilo aangekomen en zijn forse 

postuur zit hem in de weg. Het managen van het bedrijf kost trouwens erg veel 

energie. Als de mannen ’s ochtends zijn vertrokken uit de werkplaats op weg 

naar de bouw, belandt hij vaak doodmoe en diep ongelukkig thuis op de bank. 

De halve dag wordt verslapen. Op de bouw komt hij nauwelijks meer. Alleen 

om het werk op te nemen of als er eens klachten over de oplevering zijn. Bas 

heeft soms het gevoel dat hij een vreemde voor zichzelf geworden is. Van de 

vrolijke en betrokken vakman, is niets meer over. 

  Hoe verschillend de klachten van Anna en Bas en hoe anders hun leven ook 

is, er is een grote overeenkomst in hun verhalen. Beiden waren nog niet zo heel 

lang voor het ontstaan van hun klachten nog helemaal ‘in orde’. Zou je hen toen 

hebben verteld dat zij één, twee jaar later zó door psychische klachten in beslag 
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genomen zouden worden en dat er nog zó weinig van henzelf over zou zijn, dan 

hadden zij dat niet kunnen geloven. Beiden hadden juist een goed en 

bevredigend leven. Ze waren in hun element. Beiden voelden zich als persoon 

ook echt van betekenis en de moeite waard. Ook waren zij opgewassen tegen het 

leven van dat moment. Zij voelden zich sterk en competent. En nog belangrijker, 

ze hadden een basaal vertrouwen in zichzelf. En beiden verloren dat alles toen 

hun situatie veranderde. Vanaf dat moment konden zij hun welbevinden zelf niet 

meer bewaken. Die grote verandering vraagt om een verklaring. 

 

De theorie van de Dominante Actieve Vermijding 
In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, onderzocht dr. Beata J. 

Bakker-de Pree de - zoals ik het hier zal noemen - ‘anatomie van het 

welbevinden’. Bakker-de Pree, één van de eerste gedragstherapeuten in 

Nederland en medegrondlegger van de Vereniging voor Gedragstherapie, 

bestudeerde daartoe het klachtenvrije doen en laten van cliënten. Mensen 

overigens die leden aan een breed scala van psychische klachten. Zij keek 

expliciet naar gedrag dat de betreffende persoon nog wel welbevinden 

opleverde. In tegenstelling tot andere onderzoekers die hebben geprobeerd dit 

gedrag inhoudelijk in kaart te brengen (o.a. Lewinsohn & Graf,1973; Lewinsohn 

&Libet, 1972), bestudeerde Bakker-de Pree het klachtenvrije en welbevinden 

gevende gedrag vanuit een functioneel perspectief. Vanuit een functioneel 

perspectief kan ál het gedrag, hoe divers ook, worden ondergebracht in slechts 

drie categorieën: toenadering, ontsnapping en actieve vermijding. Zij gebruikte 

daarvoor een interview- en analysetechniek die daarvoor speciaal door haar 

ontwikkeld was: de contrastvraag (Bakker-de Pree, 1984, 1987).  

Bakker-de Pree ontdekte dat het gedrag waarmee mensen hun welbevinden 

bewaken, voor het overgrote deel uit actieve vermijding bestaat. Het aandeel van 
het toenaderings- en ontsnappingsgedrag is relatief beperkt. Daarnaast 

constateerde zij dat deze actieve vermijding vooral sociaal van aard is en 

specifiek gericht is op het voorkomen van afwijzende reacties van anderen. 

Opvallend was dat de gevreesde afwijzingsgrond per persoon samen te vatten is 

in één inhoudelijk specifiek negatief sociaal oordeel. Eén stimulus die zó 

aversief is, dat deze koste wat kost wordt vermeden. Zij noemde deze stimulus 

daarom invaliderende stimulus. Evenzo opmerkelijk was het dat dit actieve 

vermijdingsgedrag per persoon thematisch was te ordenen in slechts enkele 

klassen. Alles wat iemand aan actieve vermijding deed, was een variatie op dit 

thema. Daardoor werd het mogelijk het actief vermijdingsfunctioneren van 

iemand in kaart te brengen en vast te leggen in een overzichtelijke blauwdruk, 

het zogenaamde functioneringsmodel. 

  Let wel, het gaat hier om klachtenvrij en onproblematisch, adaptief gedrag. 

Gedrag dus, waar niets mis mee is. Integendeel, bijzonder is dat dit gedrag juist 

op een wezenlijke manier bijdraagt aan het welbevinden van de persoon in 

kwestie: het geeft een tevreden gevoel over zichzelf. Gedrag ook, dat iemand als 
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het meest kenmerkende van zichzelf ervaart. Laten wij zeggen, als zijn 

‘identiteit’ en persoonlijke ‘drive’ in het leven.  

  Ook het kenmerkende gedrag van Anna en Bas, gedrag dat hen zoveel 

voldoening en zelfvertrouwen gaf in de tijd voordat de klachten ontstonden, 

bleek actieve vermijdingsgedrag te zijn. Dat kon de therapeut vaststellen toen 

hun functioneren door de functioneringsgerichte behandeling zich weer hersteld 

had. Beiden werden toen, zoals zij dat zelf verwoordden, weer ‘zichzelf’ en ‘de 

oude’. En bij beiden verdwenen de klachten eigenlijk weer als sneeuw voor de 

zon, dus zonder dat daarvoor klachtgerichte interventies nodig waren. We zullen 

daar later op terugkomen. 

  Ook constateerde Bakker-de Pree dat als dit adaptieve actieve 

vermijdingsgedrag op een of andere manier door de situatie wordt belemmerd - 

technisch uitgedrukt met de term gedragsbeperking - er emotionele en/of 

gedragsmatige ontregeling optreedt. Het onmogelijk zijn van het actieve 

vermijdingsgedrag geeft blijkbaar zoveel angst dat de persoon in kwestie 

ondermijnd raakt en allerlei klachten krijgt. 

 De bevindingen over de centrale rol van actieve vermijding in het 

klachtenvrije functioneren werden in 1984 door Bakker-de Pree voor het eerst 

beschreven (Bakker-de Pree, 1984) en in 1987 neergelegd in de theorie van de 

Dominante Actieve Vermijding en verdedigd in een academisch proefschrift 

(Bakker-de Pree, 1987).  

  De gebruikswaarde van de theorie is opmerkelijk. Door middel van de 

analyses van klachtenvrije actieve vermijding blijkt het mogelijk om vrij precies 

te voorspellen in welk type omstandigheden iemand klachtenvrij kan 

functioneren of daarentegen juist gedragsmatig of emotioneel ontregelt en 

klachten krijgt. De precieze aard van die klachten kan de theorie echter niet 

voorspellen. Deze is blijkbaar teveel afhankelijk van individu- en situatie-

specifieke factoren. Alleen over de omgevingscondities waaronder iemand zal 

ontregelen, valt wat te zeggen. 

  Met een functioneringsmodel in de hand kan een therapeut het 

kenmerkende gedrag van een cliënt, hoe divers dan ook qua inhoud en vorm, 

dus veel beter plaatsen. Het doen en laten van de cliënt wordt opeens 

transparant. Dat geldt niet alleen voor diens klachtenvrije functioneren, maar 

ook voor de tegenpool, het optreden van de klachten. Met andere woorden: de 

therapeut kan de cliënt als het ware ‘lezen’.  

 

Controverse of desinteresse? 

Nadien zijn de bevindingen van Bakker-de Pree - met een zeer voorzichtige 

schatting- door enkele tientallen gedragstherapeuten enkele honderden malen 

met succes gerepliceerd. Dit gebeurde bij cliënten uit diverse settingen in de 

geestelijke gezondheidszorg die ook leden aan een brede range van psychische 

klachten. De theorie lijkt daarom robuust. Ook de gebruikswaarde van het 

functioneringsmodel werd daarbij talloze malen getoetst. Het is daarom 
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opmerkelijk dat deze theorie en de daarop gebaseerde constructionele 

gedragstherapie bij nog maar weinig (cognitieve) gedragstherapeuten bekend is. 

De benadering heeft geen ‘massa’ gekregen en de vergetelheid dreigt. Hoe is dat 

gekomen? 

  Dat heeft in ieder geval niet te maken gehad met de reacties op het 

proefschrift. Bij het verschijnen kreeg het proefschrift van Bakker-de Pree goede 

recensies in vaktijdschriften (Mey, H. de, 1988; Tilmans, B., 1989). Ook wordt 

het boek sindsdien nog in vrijwel alle belangrijke Nederlandse handboeken 

genoemd of zelfs besproken (bijvoorbeeld Orlemans e.a., 2000). Wel was de 

algemene teneur dat het boek geen lichte kost is. 

  Toch ontstaat de indruk dat de gedragstherapeutische wereld in Nederland 

zich met deze nieuwe en originele benadering op een of andere manier geen raad 

wist. Een recensie of bespreking in het tijdschrift Gedragstherapie, het forum 

van de gedragstherapeutische gemeenschap in Nederland en Vlaanderen, bleef 

in ieder geval uit.  

De benadering werd eigenlijk doodgezwegen. Dat is ronduit teleurstellend, 

omdat het een innovatieve wetenschappelijke bijdrage betrof van een indertijd 

vooraanstaand lid van die gemeenschap. De presentatie van de benadering 

nadien op meer dan dertig nationale en internationale gedragstherapeutische 

conferenties, in talrijke workshops en enkele wetenschappelijke publicaties
4
, 

resulteerde weliswaar in kleine kring tot levendige en constructieve discussie, 

maar had niet een brede wetenschappelijke discussie tot gevolg. Naar de redenen 

voor het uitblijven van reactie en reflectie laat zich uitsluitend gissen. 

Dat het focus op adaptief en klachtenvrij gedrag haaks staat op de 

klachtgerichte traditie van de (cognitieve) gedragstherapie, zal een belangrijke 

rol hebben gespeeld. Dit focus stond in de experimentele gedraganalyse –de 

bakermat van Bakker-de Pree- wél centraal, vooral in het fundamentele 

onderzoek van operante conditioneringsprocessen. Hierin wordt in feite 

bestudeerd hoe organismen via hun gedrag invloed kunnen uitoefenen op hun 

omgeving, zodat zij zichzelf kunnen handhaven (en geen klachten hebben).  

  De cognitieve gedragstherapie heeft een heel andere kijkrichting. 

Cognitieve gedragstherapie richt zich vooral op situaties waarin de cliënt zich 

niet kan handhaven. Pas recentelijk zien wij een toenemende belangstelling voor 

benaderingen die zich focussen op het klachtenvrije domein, zoals de revival 

van de gedragsactivatie (Martell et al. 2010), de positieve psychologie 

(Seligman & Csikzentmihalyi, 2000; Bannink, 2009 ), de oplossingsgerichte 

gedragstherapie ( Cladder, 2010 )  en de aandacht voor ‘commitment’ in de 

Acceptance and Commitment Therapy (Hayes et.al, 1999).  

  Ook een rol zal hebben gespeeld, dat de benadering van Bakker-de Pree 

voortborduurde op de behavior modification. In deze ‘actiegerichte’ 
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Amerikaanse benadering staan operante (instrumentele) conditionerings-

processen centraal. Het doel is het individu meer grip te geven op diens bestaan 

door nieuw en ander gedrag. Dat contrasteert met de Europese 

gedragstherapeutische traditie die zich vooral richt op het wegnemen van 

negatieve gevoelens. De focus is daar de schadelijke emotionele lading van 

respondent (klassiek) geconditioneerde stimuli. 

  Maar evenzo belangrijk zal het feit zijn geweest dat de theorie voort is 

gekomen uit het (radicaal behavioristische) gedragsanalytische onderzoeksveld. 

Dit onderzoeksveld ging voort in de traditie van het radicaal behaviorisme van 

B.F. Skinner. Deze richting was juist in de tijd van het verschijnen van het 

proefschrift in sneltreinvaart aan het afbrokkelen ten faveure van de –niet 

conditioneringstheoretische- ‘cognitieve revolutie’.  

  Een andere belangrijke oorzaak is misschien de opkomst geweest van de 

evidence based medicine in de jaren negentig, Daarin wordt de waarde van een 

benadering vooral afhankelijk gesteld van de aangetoonde praktische 

werkzaamheid, níet van de wetenschappelijke (science based) fundering in een 

experimenteel geverifieerde basiswetenschap. De belangstelling van 

gedragstherapeuten verschoof daardoor relatief snel. Die ging van (conceptuele) 

theorievorming over verandermechanisme naar (eclectische) behandel-

technieken. Hoewel de theorie van de Dominante Actieve Vermijding zeer 

gedegen is onderbouwd vanuit (dier-)experimenteel geverifieerde principes en 

dus ‘science based’ mag worden genoemd, is de behandeltoepassing ervan nog 

niet ‘evidence based’. Bij gebrek aan belangstelling vanuit de wetenschap werd 

de constructionele gedragstherapie nog nooit onderzocht in randomized 

groepsdesigns. De ‘evidence’ ervan berust alleen op klinische beschrijving op 

het single subject niveau. 

  Misschien een nog belangrijkere reden voor het uitblijven van reactie is de 

forse claim van de theorie van de Dominante Actieve Vermijding: een 

universeel causaal mechanisme van álle op angst en stress gebaseerde klachten. 

In feite beoogt de theorie een verklaring te zijn voor het gehele domein van de 

neurotische stoornissen. Die brede en spaarzame verklaring maakt een theorie 

misschien wel wetenschappelijk interessant, maar past in ieder geval niet in het 

nieuwe stoornisgerichte denken. Dat denken was juist in die tijd sterk in 

opkomst door de introductie van de DSM III en werd een belangrijk 

uitgangspunt voor stoornisspecifiek onderzoek en theorievorming. Een ver 

reikende claim van een theorie vraagt haast wel om controverse. Toch bleef 

weerlegging van de theorie vanuit wetenschappelijke kringen uit. Daardoor is de 

theorie van de Dominante Actieve Vermijding in feite nog steeds 

onweersproken. 

  Na de oorspronkelijke publicatie uit 1984 en 1987 richtte Bakker-de Pree 

zich samen met een kleine groep van gedragstherapeuten, die wél het potentieel 

van de theorie opmerkten en zelfs beschouwden als een doorbraak, op de 

verdere ontwikkeling van de constructionele gedragstherapie. Dit resulteerde in 
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diverse nieuwe, maar onbekende toepassingen (Beenackers et al, 1996; Bruins et 

al, 1999; Baas, 2000, 2001; Andreoli, 2001, 2008; Prickarts, 2007). 

 Bakker-de Pree bewoog zich ondertussen vooral in de internationale wereld 

van de behavior analysis. In de Nederlandse gedragstherapeutisch gemeenschap 

raakte zij door het uitblijven van wetenschappelijke reactie al gauw in de 

geïsoleerde positie van ‘dissident’. In en rond de vereniging werd zij naar mijn 

mening zelfs stiefmoederlijk bejegend. 

  Ook dat er daarna relatief weinig is gepubliceerd, zal er aan toe hebben 

bijgedragen dat bij jongere generaties cognitieve gedragstherapeuten de theorie 

van de Dominante Actieve Vermijding onbekend is gebleven. 

 

Actieve vermijding: adaptief of problematisch? 

  Actieve vermijding is voor Bakker-de Pree de belangrijkste manier waarop 

mensen hun welbevinden bewaken. Het is de kern van ieders klachtenvrije 

functioneren. 

  Dat actieve vermijding als onproblematisch wordt gezien, roept 

vanzelfsprekend vragen op. Misschien in eerste instantie zelfs ongeloof. In de 

praktijk van de (cognitieve) gedragstherapie wordt iedere vorm van vermijding, 

soms onder de term veiligheidsgedrag, steevast in verband gebracht met 

pathologie. Door vermijding zouden angst en stressreacties juist voortduren, 

omdat blootstelling aan de angstgerelateerde stimuli dan uitblijft. De exposure-

technieken, waarvan de werkzaamheid uitentreuren is aangetoond, zijn op dit 

principe gebaseerd. Dus hoe zou actieve vermijding dan ‘gezond’ kunnen zijn? 

  Het verschil in waardering van de rol van actieve vermijding vraagt om een 

verklaring. Waarom wordt actieve vermijding door het gros van de cognitieve 

gedragstherapeuten als pathologisch gezien, terwijl Bakker-de Pree er in de 

traditie van de experimentele gedragsanalyse een adaptieve functie aan toekent? 

  Misschien ligt de belangrijkste verklaring in het domein van studie. Het 

vermijdingsgedrag in de cognitieve gedragstherapie wordt bekeken binnen de 

context van klachten en problematisch functioneren, Bakker-de Pree bestu-

deerde juist het klachtenvrije en onproblematische functioneren. De adaptieve 

functie van actieve vermijding wordt in de context van klachten en 

disfunctioneren niet zichtbaar. De ongunstige kijk van cognitieve gedrags-

therapeuten op actieve vermijding zou dus weleens een artefact kunnen zijn van 

de eenzijdige gerichtheid op stoornissen. 

 Daarnaast speelt ook een rol dat de prominente rol van actieve vermijding 

in gezond functioneren niet zo één twee drie herkenbaar is. Het vraagt om een 

specifieke analyse (Bakker-de Pree, 1987). Het sluit ook niet aan bij onze 

beleving van het eigen onproblematische gedrag. Hierin lijken dreiging en 

gevaar als motief maar een geringe rol te spelen. Hoeveel dingen doen wij niet 

omdat wij het nuttig vinden of er gewoon zin in hebben? We ervaren ons 

gezonde gedrag vooral als positief bekrachtigd, terwijl de meest gangbare 

wetenschappelijke theorie over actieve vermijding er vanuit gaat dat dit gedrag 
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in de kern negatief wordt versterkt (Mowrer, 1960). Bakker- de Pree ging echter 

uit van een moderne visie op actieve vermijding (Gray, 1971, 1975) die wel 

uitgaat van een positieve bekrachtiging van actieve vermijding. Wij komen daar 

later op terug. 

  Maar ook het feit dat in de term vermijdingsgedrag geen onderscheid wordt 

gemaakt tussen de actieve en passieve variant, draagt bij aan het vertekende 

beeld dat in de cognitieve gedragstherapie over actieve vermijding is ontstaan. 

In de conditioneringsliteratuur (bijvoorbeeld Mowrer, 1960) wordt juist een 

groot verschil gemaakt tussen beide vormen van vermijding. Ook hierop zullen 

wij later ingaan. 

 

Conditionering vanuit een ander perspectief 

Om de adaptieve rol van actieve (en passieve) vermijding te begrijpen, moeten 

wij een uitstap maken naar de leertheorie. Wij zullen dit echter niet doen vanuit 

het gebruikelijke perspectief, namelijk dat van de conditionerende 

experimentator-onderzoeker. Wij zullen de theorie belichten vanuit het 

perspectief van degene die het allemaal ondergaan: het geconditioneerde subject. 

Voor de experimentator is conditioneringsonderzoek het creëren van 

theoretische kennis. Hij is geïnteresseerd in wetmatigheden in de interactie 

tussen individu en omgeving. Om deze zuiver te kunnen onderzoeken en geen 

meetfouten te maken, maakt de onderzoeker het zich zo gemakkelijk mogelijk. 

Hij neemt zijn toevlucht tot een overzichtelijke onderzoeksomgeving: het 

laboratorium! In die kunstmatig gesimplificeerde, onnatuurlijke omgeving 

manipuleert de onderzoeker op een systematische wijze allerlei 

omgevingscondities. Vervolgens kijkt hij welk effect dit heeft op het doen en 

laten van het proefdier of -persoon. Dat levert betrouwbare informatie op over 

bijvoorbeeld de effecten van verschillende stimuluscontingenties.  

  In de conditioneringsliteratuur wordt de leertheorie vanuit dat perspectief 

beschreven. Maar is deze kennis voor de gedragstherapeut op die manier wel zo 

bruikbaar? Een therapeut is immers niet gericht op het creëren van 

wetenschappelijke kennis, maar juist op het toepassen daarvan. En zijn domein 

is niet de relatief simpele, kunstmatige wereld van het laboratorium, maar de 

complexe, natuurlijke wereld van het dagelijks leven.  

  Het analyseren van gedrag van mensen in ‘natuurlijk’ situaties vraagt 

eigenlijk om een andere aanpak (Bruins, 2002). Hoe interessant en 

belangwekkend de traditionele leertheoretische kennis dan ook is voor het 

bewerkstelligen van gedragsverandering, het maakt dit kennisdomein voor veel 

gedragstherapeuten vaak abstract en moeilijk toegankelijk. Het begrippenkader 

is gebaseerd op het onderzoeksperspectief (conditioneren), niet op de toepassing 

daarvan in de klinische praktijk (geconditioneerd worden). Het is lastig om 

achter de gepresenteerde feiten goed te blijven zien wat het eigenlijk voor het 

subject in kwestie betekent. Kijken vanuit het perspectief van degene die het 

allemaal meemaakt, maakt het mogelijk om de leertheorie te vertalen naar de 
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(ervarings)wereld van mensen in het leven van alledag. Wat is het eerste dat wij 

vanuit dit perspectief zullen opmerken? Dat het altijd weer draait dat om dat ene 

universele belang van alle organismen: zichzelf in zijn omgeving zien te 

handhaven. Dat wil zeggen: het weer op orde krijgen of verbeteren van de 

persoonlijke toestand. 

 

Drie typen operant gedrag 

Actieve vermijding is naast toenadering en ontsnapping functioneel gezien één 

van de drie manieren, waarop iemand zich kan handhaven in zijn bestaan. Elk 

gedrag waarmee iemand zich kan handhaven, is per definitie operant 

geconditioneerd. Operant gedrag wordt in stand gehouden het verschijnen of 

verdwijnen van stimuli; veranderingen in de omgeving die het gevolg zijn van je 

eigen gedrag. Door operante conditionering leer je in te spelen op de 

mogelijkheden die de situatie biedt. Voor de rat in de Skinner-box is dat 

bijvoorbeeld het verkrijgen van voedsel uit een automaat. Van groot belang 

overigens, want het dier is door de onderzoeker vooraf op een (ongezond) karig 

dieet gezet. Operant gedrag heeft dus grote waarde voor het bewaken van het 

welzijn. Je kunt daarmee tot op zekere hoogte de situatie sturen. Iemand krijgt 

grip op het verschijnen of verdwijnen van de stimuli. Daardoor kan hij een 

actieve bijdrage leveren aan de verbetering van je stemming. En dat is wel een 

erg groot voordeel boven de passieve rol die een organisme in een respondente 

(klassieke) conditioneringsprocedure heeft. Hierin krijgen stimuli weliswaar 

betekenis, maar je hebt daar zelf geen enkele invloed op. Hier is het effect op de 

eigen toestand dus een kwestie van geluk of pech (Bruins, 2008). 

  Actieve vermijding kan pas goed worden begrepen als deze wordt afgezet 

tegen toenadering en ontsnapping. We zullen daarom alle typen operant gedrag 

bespreken.                                                                   .                  

 

Toenadering 

Door toenadering zorgt iemand dat hij in aanraking komt met een positieve 

stimulus. Toenadering wordt dus positief bekrachtigd. Een positieve stimulus is 

in feite niets anders dan iets dat je goed doet. Positieve stimuli trekken aan. Wij 

noemen ze daarom ook wel attractief. Je voelt duidelijk een neiging om je naar 

dit type stimuli toe te wenden.  

Het contact met een positieve stimulus is op een of andere manier 

bestaansbevorderend. Ze veraangenamen het leven en ze brengen je in een 

betere persoonlijke toestand. Denk daarbij niet aan heel bijzondere dingen die 

een groot effect op je hebben, maar vooral aan kleine alledaagse activiteiten 

zoals het kopen van een interessant boek, het luisteren naar een leuk verhaal, of 

het eten van een smakelijk gerecht.  

  Je kunt attractieve stimuli toenaderen door er zelf fysiek op af te gaan, 

bijvoorbeeld een boekwinkel binnenstappen om de nieuwe roman van je 

favoriete schrijver te kopen. Een andere manier is de stimulus naar je toehalen. 
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Dat doen wij in het geval van boeken steeds vaker door die roman bij een 

webwinkel te bestellen. Hij valt dan door de brievenbus. Maar je kunt een 

attractieve stimulus ook zelf creëren, bijvoorbeeld door zelf te kokkerellen.  

  Door toenadering trekt iemand profijt uit zijn omgeving. Specifiek, want 

toenadering heeft een verrijkingsfunctie: het bestaan wordt er rijker van, dat wil 

zeggen waardevoller. Het effect van toenadering is dan ook een specifieke 

verbetering van de persoonlijke toestand: je wordt er blij van. De 

toestandsverbetering wordt vaak verwoord als weldadigheid of genot. 

Toenadering voegt voelbaar iets extra’s toe aan de situatie. Andere 

gevoelstyperingen die vaak in verband met geslaagde toenadering worden 

gebruikt, zijn aangenaam, lekker, leuk, plezierig, boeiend of fascinerend. Deze 

beleving is het resultaat van stimulusoperaties, zoals in tabel 1 is te zien. 

 

 

GEDRAG HANDHAVINGS 

FUNCTIE 

STIMULUS-

OPERATIE 

BELEVING 

toenadering verrijking attractieve 

stimulus (S+) 

verschijnt 

weldadig 

genot 

blij 

plezier 

leuk 

geboeid 

aangenaam 

lekker 

ontsnapping bevrijding aversieve 

stimulus| (S-) 

verdwijnt  

opgelucht 

opgeruimd 

bevrijd 

vrij 

actieve 

vermijding 

bescherming veiligheids-

signaal (S+v) 

verschijnt 

veilig 

gerust 

sterk 

comfortabel 

zeker 

tevreden 

Tabel 1: vormen van operant gedrag 
 

  Een opvallend kenmerk van toenadering is, dat het tamelijk vluchtig is. Als 

de stimulus eenmaal is ‘geconsumeerd’, verdwijnt het lekkere gevoel ook weer 

gauw. Er is bij toenadering meestal ook sprake van verzadiging. Na twee koppen 

koffie hebben veel mensen het wel weer even gehad. En dat geldt ook voor 

andere toenaderingen zoals een leuke film of lekker dansen. Na een zekere tijd, 
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heb je er weer voor een tijdje genoeg van. De attractieve waarde van de stimulus 

begint dus na enige tijd te eroderen en de attractie kan op een gegeven moment 

zelfs omslaan in aversie. Is er geen sprake van verzadiging, dan kan er gerust 

worden gedacht aan een verslaving.  

  Een tweede kenmerk is dat toenadering vaak spontaan of soms zelfs 

impulsief gebeurt. Er zit weinig lijn in. Op een zeker moment krijgt iemand ‘zin’ 

en gaat dan op zoek naar kansen om ‘zijn lusten’ te bevredigen. Soms is een 

onverwachte confrontatie met zo’n kans de trigger voor toenaderingsgedrag. 

Bijvoorbeeld, zoals tijdens een fietstocht op een mooie warme zomerdag de 

toevallige aanwezigheid van een ijscokar langs de kant van de weg de behoefte 

aan een ijsje doet ontstaan. Ook als je toenaderingsgedrag lang tevoren plant, 

bepaalt het moment zelf– je momentane toestand en je momentane situatie- of er 

echt sprake kan zijn van toenadering. Je kunt de attractiviteit van een stimulus 

niet afdwingen. Of je aangetrokken wordt kan van situatie tot situatie en van 

toestand tot toestand dus verschillen. Ook al je jezelf nog zo voor om dit 

weekend gezellig naar de bioscoop te gaan, als je jezelf dan niet lekker voelt of 

erg veel aan je hoofd hebt, valt de zin gewoon weg. Zou je toch gaan, 

bijvoorbeeld om je gezelschap niet teleur te stellen, dan is het gedrag geen 

toenadering maar actieve vermijding. 

 

Ontsnapping 

Het tweede type operant gedrag heeft betrekking op het tegenovergestelde. Je 

doet juist iets om het contact met iets onaangenaams te beëindigen, iets dat je 

slecht doet en misschien zelfs wel bestaansbedreigend is. Conditionerings-

theoretisch noemen wij dit gedrag ontsnapping: het zich afwenden of doen 

afwenden van een negatieve stimulus. Negatieve stimuli stoten af. Ze zijn 

aversief. Ontsnapping wordt dus negatief bekrachtigd. Eenvoudige voorbeelden 

zijn schuilen voor een regenbui op weg naar het station, opruimen van storende 

paparassen in de studeerkamer of het beëindigen van een vervelend gesprek met 

een collega. Door ontsnapping verweer je je tegen narigheid. Maar die narigheid 

heeft je dan helaas al wel bereikt: de regendruppels, de hinderende rommel op 

het bureau of de ergerniswekkende praat van de collega. Ontsnapping heeft dus 

een bevrijdingsfunctie: het verlost van iets dat al hindert of kwelt.  

  Als de negatieve stimulus je echter al zo heeft ‘geraakt’ dat je jezelf 

slechter bent gaan voelen, zul je pas na een geslaagde ontsnapping weer kunnen 

herstellen. Dat herstellen gaat overigens meestal vanzelf. Soms moet je wel, 

figuurlijk gesproken, eerst ‘bijkomen’, zeker als de stimulus sterk of zelfs 

traumatisch was. De schrik zit dan nog in de benen. 

  Ook ontsnapping kan op verschillende manieren geschieden. Je kunt jezelf 

van de negatieve stimulus afwenden door je uit de voeten te maken of de afstand 

op een of andere manier te vergroten. Vluchtreacties behoren tot deze categorie. 

Bijvoorbeeld het verlaten van een overvolle zaal, het zich verexcuseren tijdens 

de vergadering of het wegrennen voor een heuse belager.  
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  Een andere manier van ontsnappen is de aversieve stimulus zelf van je af te 

wenden. De kat die hinderlijk op schoot springt, weer op de grond zetten of het 

bord met eten dat tegenstaat, van je af schuiven. Een laatste vorm van 

ontsnapping is de stimulus ongedaan te maken. Het uitzetten van radio als de 

muziek tegenstaat, is daarvan een voorbeeld. Ook het beëindigen van een 

vervelend gesprek en het verbreken van een knellende relatie behoren tot dit 

type ontsnapping. 

  Evenals toenadering heeft een geslaagde ontsnapping een specifiek effect 

op je toestand. Het voelt als opluchting, ruimte of vrijheid. Je bent van iets af, 

verlost. Ontsnappen ruimt dus op. 

  Kenmerkend is dat de toestandsverbetering evenals bij ontsnapping tamelijk 

vluchtig is. De opluchting na een succesvolle ontsnappingsrespons is dan ook 

meestal van korte duur. Als de aversieve stimulus eenmaal uit beeld is, wordt de 

situatie snel weer normaal.  

  Ook ontsnapping gebeurt spontaan. De aversieve stimulus doet zich op een 

gegeven moment voor en dat zet dan automatisch de ontsnappingsreactie in 

werking. Ontsnapping laat zich daarom slecht plannen. Je zou kunnen zeggen: 

het is vooral ‘shooting from the hip’. 

 

Actieve vermijding 

Wij komen nu bij de actieve vermijding, het type handhavingsgedrag dat in dit 

betoog centraal staat. Door actieve vermijding voorkomt iemand schade of 

nadeel.  

  Het verschil met ontsnapping is dat de confrontatie met de aversieve 

stimulus nu uitblijft. Je loopt dus niet eerst averij op. Een eenvoudig voorbeeld 

is het afremmen voor een rood stoplicht. Hierdoor voorkom je een mogelijke 

aanrijding met het kruisende verkeer. Dat voelt wel zo veilig. Een ander 

voorbeeld is het op het op het nachtslot draaien van de voordeur. Dat maakt 

inbraak moeilijker en voorkomt dat je misschien wel allerlei dierbare spullen 

moet missen. Om maar niet te spreken over een onverwachte ontmoeting met de 

inbreker. Dat je het slot hoort klikken, stelt gerust. Ook het feliciteren van een 

jarige collega, zal in veel gevallen (ook) actieve vermijding zijn. Je voorkomt 

daarmee immers een teleurgestelde of zelfs afwijzende reactie.  

  Actieve vermijding heeft dus een beschermingsfunctie: het bestaan wordt er 

veiliger en zekerder van. Iemand is mogelijke toestandsverslechtering vóór en 

hoeft zichzelf daarom niet te herstellen. Dat maakt actieve vermijding 

existentieel gezien waardevoller dan ontsnapping.  

  Actief vermijden is minder risicovol dan ontsnappen. In het geval van 

ontsnapping is de aanraking met de aversieve stimulus immers al een feit; en 

daarmee vaak ook de verslechtering van de persoonlijke toestand. Actieve 

vermijding zet iemand op voorsprong. Als de actieve vermijding mislukt en 

confrontatie met de aversieve stimulus een feit is, kan hij altijd nog proberen te 

ontsnappen. Als de actieve vermijding echter wél lukt, is hij deze 
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bestaansondermijnende confrontatie vóór. Iemand heeft het risico dus meer in de 

hand. Hoe eerder iemand de actieve vermijding inzet, hoe zekerder het uitblijven 

van de vermeden aversieve stimulus, hoe geringer de kans op schade en nadeel, 

dus des te veiliger hij is.  

Het is dus niet verwonderlijk dat veiligheid een basisbehoefte blijkt te zijn 

van ieder organisme en actieve vermijding prevaleert boven toenadering en 

ontsnapping. Dat wordt ook bevestigd in experimenteel onderzoek, zowel bij 

dieren als bij mensen (Gray, 1971). Een toestand van veiligheid is van 

existentieel belang. Ook als actief vermijdingsgedrag in veel gevallen misschien 

wel overbodig is - het voorkomt immers mogelijke narigheid -, het brengt je wel 

in een veilige, dus goede toestand.  

We mogen daarom verwachten dat actieve vermijding een belangrijke 

plaats inneemt in ieders gedragsrepertoire. We zijn er ongemerkt voortdurend 

mee bezig. Actieve vermijding geeft daarom structuur en lijn in het bestaan.  

Het is niet zo vluchtig als toenadering en ontsnapping. Er lijkt ook niet of 

nauwelijks sprake van verzadiging of erosie te zijn, zoals dat vooral bij 

toenadering meer regel dan uitzondering is. Integendeel, juist in een toestand 

van veiligheid kun je ‘risicoloos’ toenaderen. Leuke en prettig dingen doen voelt 

echt beter als je je veilig voelt. Anders krijgt het toch iets geforceerds, een 

ervaringsfeit waarin iedereen zich zal herkennen.  

Zelfs het opzoeken van fysiek gevaar zoals bij extreme sporten, heeft in de 

meeste gevallen een forse component actieve vermijding. Bijvoorbeeld, jezelf en 

de wereld laten zien dat je het durft en kunt, dat je geen angsthaas bent. Want 

ook actieve vermijding van sociale oordelen, is een belangrijke drijfveer voor 

mensen. Daarover later meer. 

Dat natuurlijk niet alle narigheid in het leven te voorkomen is, doet niets af 

aan de waarde van actieve vermijding. Daar waar het kan, is het mooi 

meegenomen als misère uitblijft. Het vermindert in ieder geval onnodige 

risico’s. Waar actief vermijden niet mogelijk is, is het helaas een kwestie van 

verduren en incasseren. 

Ook actieve vermijding heeft een geheel eigen effect op je persoonlijke 

toestand. Het geeft een gevoel van gerustheid en veiligheid. Bij goed ontwikkeld 

actief vermijdingsgedrag wordt het vermeden gevaar meestal helemaal niet meer 

ervaren, zoals niemand bij het betalen van zijn brandverzekering het beeld van 

je brandende huis voor zich ziet. Toch voelt het wel zo zeker om over een 

dergelijke verzekering te beschikken. Als het actieve vermijdingsgedrag op tijd 

en robuust wordt ingezet, geeft actieve vermijding zelfs gevoelens van 

tevredenheid en voldoening. Je hebt het goed voor elkaar, bent zeker van je 

zaak. Omdat iemand door actieve vermijding zélf in zekere zin risico’s beheerst, 

wordt geslaagde actieve vermijding ook vaak benoemd als het leven in de hand 

hebben. Je voelt je minder afhankelijk van ‘geluk of pech’. Vanzelfsprekende en 

effectieve uitvoering ervan versterkt deze beleving tot gevoelens van 

competentie en kracht. 
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Dat was ook het geval bij Anna en Bas. Beiden voelden zich bij uitstek 

competent in hun werk. Beiden voelden zich tevreden en voldaan over de eigen 

activiteiten en waren zich zeker niet ervan bewust dat achter dat zo 

vanzelfsprekende gedrag dreiging van onveiligheid schuilging. Dat dit toch zo 

was, werden zij ruw gewaar toen beiden hun actieve vermijdingsgedrag door 

veranderende levensomstandigheden structureel niet meer konden uitvoeren. 

 

Stabiliteit van actieve vermijding 
Lange tijd is er veel te doen geweest over het bekrachtigingsmechanisme achter 

actieve vermijding, in het bijzonder over de stabiliteit, zo je wilt, de 

hardnekkigheid ervan. Dat actieve vermijding zich vaak ontwikkelt uit 

ontsnapping, wordt algemeen begrepen. Als ontsnappingsgedrag steeds vroeger 

wordt ingezet, zal het verschijnen van de negatieve stimulus op een gegeven 

moment geheel worden voorkomen. Ontsnapping wordt zo actieve vermijding. 

Dat gaat razend snel, zoals bevestigd wordt in dierexperimenteel onderzoek 

(Mowrer, 1960; Gray, 1971).  

  Stel je hebt een paar keer ervaren dat je het slechte humeur van je 

leidinggevende kan wegnemen door een kwinkslag. Het is dan heel 

waarschijnlijk dat je hem of haar voortaan met humor tegemoet gaat treden, 

zeker als je niet weet hoe de vlag er bijstaat. Het zekere voor het onzekere. Het 

gebeurt vanzelf, zonder dat je er erg in hebt. En ook niet voor niets, want 

geconditioneerd worden, betekent ‘leren van je ervaringen’.  

  Wat de onderzoekers echter wel puzzelde, was hoe dit actief vermij-

dingsgedrag vervolgens in stand kan blijven en zelfs relatief immuun voor 

uitdoving lijkt te zijn.  

  Bij ontsnapping is dat wel duidelijk. Daar is negatieve bekrachtiging de 

motor die het gedrag gaande houdt. Dat gebeurt bij iedere geslaagde 

ontsnappingsrespons weer opnieuw, omdat de negatieve stimulus door het 

gedrag verdwijnt. 

  Maar hoe zit dat dan bij actieve vermijding? Daar verschijnt de negatieve 

stimulus in het geheel niet meer. Deze kan dus ook niet meer het gedrag negatief 

bekrachtigen. Dit probleem heeft de gemoederen nogal bezig gehouden en heeft 

tot de nodige theorievorming geleid (zie bijvoorbeeld Gray 1971, 1975 en 

Mowrer 1960). 

 Sommige van deze theorieën, zoals de twee-factoren theorie van Mowrer 

(1960), hebben in de (cognitieve) gedragstherapie grote populariteit verworven. 

Dat is waarschijnlijk zo, omdat de actieve vermijdingsrespons (CAR) wordt 

toegeschreven aan angstgevoel (CER). Dat maakt de theorie vertrouwd, omdat 

in de psychologie emoties als een belangrijke drijfveer worden gezien. Geen van 

de theorieën biedt echter een écht bevredigende oplossing.  

  Ze helpen ons ook niet om het actieve vermijdingsgedrag van Anna en Bas 

te begrijpen. Die rapporteren immers geen negatieve emoties vooraf-gaand aan 

hun favoriete actieve vermijdingsrespons. Ook meldden zij geen actuele 
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dreiging uit hun omgeving als motief om in actie te komen. Anna voelt zelfs een 

uitgesproken positieve motivatie als zij zorgbehoeftige bejaarden helpt. En Bas 

spreekt over een echt leuke uitdaging als hij weer eens een vaktechnisch 

probleem van zijn collega’s kan oplossen, iets waar hij graag ‘zijn tanden inzet’. 

  Een belangrijke doorbraak in het wetenschappelijke debat kwam toen de rol 

van het zogenaamde veiligheidssignaal werd ontdekt (Rescorla & Lelordo, 

1965;  Gray, 1971). Niet het verdwijnen van een negatieve stimulus (negatieve 

bekrachtiging), maar het verschijnen van een veiligheidssignaal (positieve 

bekrachtiging) is in deze verklaring de motor van actieve vermijding. Een 

veiligheidssignaal is een positieve stimulus die verschijnt na een geslaagde 

actieve vermijding. Een positieve stimulus met een bijzondere signatuur, want 

het veiligheidssignaal is positief geworden omdat het per definitie nooit samen 

is gegaan met de negatieve stimulus die vermeden wordt (Bakker-de Pree, 

1984). Als een veiligheidssignaal verschijnt, ‘weet’ iemand dat de negatieve 

stimulus uitblijft. Het veiligheidssignaal doet ‘goed’, omdat iets slechts niet kan 

plaatsvinden. Vergelijk het met een verzekeringspolis of een garantiebewijs. Die 

beschermen tegen toekomstige financiële schade. En omdat het 

veiligheidssignaal bij iedere geslaagde actieve vermijding het gedrag positief 

versterkt, is verklaard waarom actieve vermijding stabiel wordt en niet uitdooft. 

  Die positieve valentie van het veiligheidssignaal zorgt er overigens wel 

voor dat het in de praktijk moeilijk is om actieve vermijding van toenadering te 

onderscheiden. Beide vormen van gedrag leveren iets positiefs op, maar het 

karakter daarvan is fundamenteel anders. In de gedragstherapeutische literatuur 

(bijvoorbeeld Lewinsohn & Libet, 1972; Martell e.a., 2010; Hayes e.a, 1999) 

worden ‘leuke dingen doen’ (effectueren een positieve stimulus) en ‘dingen 

doen die je een gerust en tevreden goed gevoel over jezelf geven’ (effectueren 

een veiligheidssignaal) dus onterecht op één hoop gegooid: positief versterkt 

gedrag. 

   De positieve versterking van actieve vermijding door veiligheidssignalen 

biedt ook een kader om het stabiele actieve vermijdingsgedrag van Anna en Bas 

te begrijpen. Anna ervaart het vreugdevolle, dankbare gezicht van de 

zorgbehoeftige oudere als een echte beloning voor haar inzet. Het bevestigt haar 

dat zij als persoon er toe doet. Maar het geeft haar óók het geruste gevoel dat zij 

niet egoïstisch bezig is. Want als mensen dat van haar zouden denken, ervaart zij 

geen bestaansrecht.  

  Ook Bas ervaart de gevonden oplossing van het vaktechnische probleem als 

een uitgesproken positieve uitkomst. Mooi vakwerk, een bewijs dat hij in zijn 

wereld van betekenis is. Zelfs als hij daar later over verhaalt, is nog zichtbaar dat 

het hem een goed gevoel over zichzelf heeft gegeven. Maar het is ook het 

tegenbewijs van zijn eventuele onkunde. Want daarvoor is Bas ronduit 

allergisch. 
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Inhoud versus functie 

Niet wàt wordt gedaan of hoe en wáár iets wordt gedaan, maar waartoe iets 

wordt gedaan, bepaalt de functie van het gedrag. De inhoud en vorm van gedrag 

kan van individu tot individu enorm verschillen. Er is inhoudelijk ook geen 

limiet aan de variatie, afgezien van de grenzen van ‘de menselijke 

mogelijkheden’. Ook de omstandigheden waarin het gedrag wordt gesteld, zal 

per persoon sterk verschillen. Qua vorm en inhoud identiek gedrag kan in andere 

omstandigheden zelfs een geheel andere functie hebben.  

Bijvoorbeeld het lezen van de krant. In de ene situatie leest iemand om de 

boeiende inhoud, in een andere situatie omdat het afleidt van allerlei zorgen die 

op dat moment kwellen. En weer een andere keer staat het lezen van de krant in 

het teken nan het voorkomen wereldvreemd over te komen. Het lezen heeft dan 

respectievelijk een verrijkings-, een bevrijdings- en een beschermingsfunctie. 

Als het lezen in dezelfde  situatie meer dan één functie heeft of zelfs alle drie, 

dan geeft het brede toestandsverbetering: geboeid, bevrijd én gerust.  

Ook van deze multifunctionaliteit van gedrag zijn voorbeelden te vinden in 

de actieve vermijding van Anna en Bas. Anna krijgt een gerust gevoel over 

zichzelf als haar kinderen onder haar leiding lekker zitten te knutselen, maar zij 

geniet er ook van. De gezelligheid en warmte doen haar goed. Het geeft iets 

extra’s in vergelijking met de zorgtaken in het verpleeghuis. Toenadering en 

actieve vermijding gaan hier hand in hand.  

  Bas op zijn beurt raakt écht gefascineerd als hij oude bouwtekeningen in het 

gemeentearchief gaat bestuderen. Dat geeft hem niet alleen groei van 

vakmanschap, maar voor hem is die oude architectuur ook van een intense 

schoonheid. Archiefbezoek is voor Bas dan ook een fijne vrijetijdsbesteding. En 

het zal ook wel eens zijn voorgekomen dat hij met zo’n bezoek aan het 

gemeentearchief tevens een vervelend huishoudelijke klusje thuis ontlopen 

heeft. 

  De functie van gedrag kan in de loop van de tijd per persoon ook 

verschuiven (Gray, 1971, 1975). Denk aan het lezen van psychologieboeken. 

Vroeger om niet te zakken voor een tentamen; nu omdat het boeit. De functie is 

dan verschoven van bescherming naar verrijking. Andersom kan helaas ook: 

vroeger uit interesse, nu om niet door de mand te vallen bij de collega’s.  

  Aan de inhoud van het gedrag is die functieverschuiving niet te zien. We 

zien iemand gewoon lezen. Maar het teken waarin is verschoven. Als we de 

functie van gedrag echt willen weten, moeten wij die analyseren. Methodische 

functioneringsanalyse door middel van contrastvragen (Bakker-de Pree, 1987) is 

daarvoor niet altijd nodig. Je kunt de functie vaak al vermoeden op basis van het 

gevoel waarin het gedrag resulteert (zie tabel 1). Mocht de functie toch 

onduidelijk blijven, dan helpt het ‘de wereld maar even op zijn kop’ te laten 

zetten. Vraag de cliënt (of voor eigen gedrag: jezelf) wat er zou zijn gebeurd als 

hij het bewuste gedrag op dat moment niet had uitgevoerd. Zonder goede reden 

en zonder herkansing! Is de reactie iets van ‘jammer dan, maakt mij niets uit’, 
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dan is het gedrag toenadering geweest. Zegt iemand iets als ‘dan zou ik met de 

ellende zijn blijven zitten’, dan is het gedrag ontsnapping geweest. Maar is de 

reactie iets in de richting van ‘dat zou mij niet lekker zijn gaan zitten, dat kon ik 

gewoon niet maken’, dan is het gedrag beslist actieve vermijding geweest.  

 

De sociale wortels van actieve vermijding 

Niet alleen materieel, maar ook in sociaal opzicht moet iedereen zichzelf zien te 

handhaven. Wij mensen zijn immers voor ons welbevinden (en overleving) sterk 

afhankelijk van anderen. Het voorkomen van sociale isolatie of uitstoting is dus 

van primair belang. Dat betekent dat we ervoor zorgen dat we door anderen op 

een of andere manier worden geaccepteerd. We moeten daartoe voor anderen 

‘van betekenis’ zijn, er toe te doen. Dat speelt vooral in de kindertijd, waarin de 

afhankelijkheid van anderen maximaal is. Kinderen willen van de aandacht en 

betrokkenheid van betekenisvolle anderen verzekerd zijn. Die aandacht zal 

meestal positief van aard zijn, maar ook negatieve aandacht is beter dan in het 

geheel over het hoofd te worden gezien. Het beëindigen van een situatie waarin 

aandacht van betekenisvolle anderen uitblijft, of nog beter, het voorkomen 

daarvan is een uiterst sterke gedragsbekrachtiger die een groot conditionering-

effect geeft (Bakker- de Pree, 1989).  

Gezien deze sociale wortels is het niet verwonderlijk dat mensen over hun 

geslaagde actieve vermijding spreken in termen van ‘tot mijn recht komen’, ‘van 

betekenis zijn’ of ‘mij nuttig voelen’. Actieve vermijding geeft een goed gevoel 

over zichzelf. Het is een belangrijke bron van zelfwaardering. Soms kunnen 

mensen zich zelfs uitgesproken ‘trots’ voelen over een actieve vermijdingsactie, 

iets wat zelden of nooit wordt gezegd over een geslaagde toenadering of 

ontsnapping.  

Dat speelt ook voor Anna en Bas. Anna voelt echt zich van betekenis als 

voor anderen zorgt. Vooral zorg voor mensen, maar eigenlijk ook zorg voor 

dingen. Zij is heel voldaan als zij iemand heeft kunnen opvrolijken een 

verwaarloosde kamer weer heeft kunnen opfleuren. Bas voelt zich uitermate 

nuttig in zijn werk. Trots ook, zeker als hij een vaktechnisch probleem kan 

oplossen dat voor collega’s onoplosbaar lijkt. Dat trotse had hij niet toen hij nog 

even in de nieuwbouw heeft gewerkt. Dat was gewoon meters maken, lopende 

bandwerk. Hoewel het hem goed afging, voelde het volstrekt doelloos. Dat type 

werk hield hij gauw voor gezien. 

Actieve vermijding van mensen staat dus grotendeels in het teken van 

sociale veiligheid. Er voor zorg dragen dat je door anderen niet over het hoofd 

wordt gezien. Daarvoor zijn we afhankelijk van veiligheidssignalen, die 

garanderen dat we als persoon niet worden gediskwalificeerd. Actieve 

vermijding van een negatief sociaal oordeel komt in de praktijk neer op het 

leveren van het tegenbewijs over onszelf. Iemand die in de ogen van anderen 

(en/of van zichzelf) geen egoïst mag zijn, zal dat kunnen voorkomen door zich 

altruïstisch op te stellen en daarvoor geregeld tastbare bewijzen van waardering 
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(veiligheidssignalen) te ontvangen. Maar het veiligheidssignaal is niet alleen een 

signaal voor uitblijvende sociale afwijzing. Het wordt is vooral een signaal van 

voor anderen van belang te zijn. Wat in de kinderjaren ervoor zorgde dat je 

gezien werd, prevaleert vaak in het latere leven. Het wordt een deel van jezelf, je 

identiteit. 

Ook de Anna en Bas lijken adaptieve actieve vermijdingsgedrag vooral 

sociaal gericht. Bij Anna is dat heel duidelijk. Veel van haar veiligheidssignalen 

zijn ‘sociaal’: het dankbare gezicht van een cliënt, het blije gezicht van haar 

kinderen, de warme reacties van haar echtgenoot. Het bevestigt haar in dat zij 

voor hen als persoon de moeite waard is. Expliciete complimenten zijn daarvoor 

niet nodig. 

Bij Bas is het sociale karakter van zijn actieve vermijding minder 

gemakkelijk zichtbaar. Wij zien hem immers vooral in de weer met het 

timmeren en construeren, waarbij hij het liefst ongestoord alleen werkt. Ook de 

oplossingen die hij anderen aandraagt, zijn technisch van aard. De 

veiligheidssignalen van Bas zijn ‘materieel’: goede producten. Toch staat óók 

zijn actieve vermijding in een sociaal teken. Door ergens echt goed in te zijn, 

heeft Bas eerder in zijn leven ervaren dat hij de moeite waard is voor anderen. 

Dat is nog steeds het geval als Bas goed werk levert. Hij voelt zich dan iemand 

die in zijn wereld er echt toe doet. De directe aanwezigheid van anderen is 

daarvoor niet nodig. Dat kan hij zelf ‘zien’ aan het vakwerk; niemand hoeft hem 

dat meer te zeggen, ook al is dat op zijn tijd natuurlijk wel leuk. 

Bij iedereen zal de actieve vermijding zich qua vorm en inhoud gedurende 

het leven steeds blijven ontwikkelen. Er zal daardoor qua inhoud en vorm een 

variatie aan gedragsvormen ontstaan die toch terug te voeren is op slechts enkele 

kenmerkende actieve vermijdingsresponsen. Noch Anna, noch Bas hielden zich 

in hun jeugd bezig met dezelfde activiteiten als later. Maar de veiligheids-

signalen zijn daarbij vermoedelijk niet veranderd. Voor Anna bijvoorbeeld 

mensen die er weer goed aan toe zijn; voor Bas goede en knappe producten. De 

verzameling veiligheidssignalen kan daarom worden opgevat als iemands 

levensthema of zelfs als iemands levensopdracht. 

 

Een stabiel gedragsrepertoire van actieve vermijding voor elk individu 

Bijna iedereen ontwikkelt door ervaringsprocessen een stabiel patroon van 

handhavingsgedrag. Dit operante gedragsrepertoire is inhoudelijke divers, maar 

functioneel bestaat het dus grotendeels uit adaptieve actieve vermijding. Als het 

actieve vermijdingsgedrag goed ontwikkeld is, is het vaak iemands sterkste kant.  

Dat was het geval bij Anna en Bas voordat zij klachten kregen en ook toen 

de klachten weer waren verdwenen. Maar dat geldt niet alleen voor cliënten. 

Iedereen, ook een gedragstherapeut, is de gehele dag bezig met actieve 

vermijding zonder dat hij er erg in heeft. 

Laten wij een willekeurige dag van een gemiddelde gedragstherapeut eens 

als voorbeeld nemen. ’s Morgens haast hij zich in de file naar het werk (vermijdt 



BRUINS  

  19

 

te laat te komen), ontwijkt daarbij talloze medeweggebruikers (nergens 

tegenaan) maar stopt ondanks de haast wel bij het rode stoplicht (nergens 

tegenaan; geen bekeuring). Ook houdt hij zich aan de maximum snelheid (geen 

bekeuring). Eenmaal op het werk (voorzichtig geparkeerd in die lastige 

parkeergarage, gelukkig geen schade) snel naar de koffieautomaat. Na een snelle 

mok koffie (toenadering!), kan hij gelukkig nog net op tijd starten met de eerste 

cliënt (voorkomt een ontevreden reactie van cliënt of kritiek van de receptie). De 

behandelingen worden gedurende de dag met zorg en naar de stand van het vak 

uitgevoerd (geen slechte, ondeskundige behandelaar zijn). De interactie met de 

cliënt is betrokken en hij toont zich oprecht geïnteresseerd (geen onbetrokken 

persoon zijn; geen ontevreden cliënten of dropouts). In de pauze tijdens een 

korte lunch (toenadering!), wordt een collega gefeliciteerd met diens verjaardag 

(geen ongeïnteresseerd persoon zijn). Dat leidt overigens tot een gezellig 

gesprek over een voorgenomen vakantie (toenadering). Als het gesprek op een 

gegeven moment saai wordt, verlaat de therapeut met een kwinkslag (geen saaie 

piet zijn) snel de kantine (ontsnapping!) Aan het einde van de dag worden alle 

behandelverslagen nog even nagelopen en zonodig gecorrigeerd (geen kritiek 

van de leiding; geen onverantwoordelijk professional zijn) en gaat ook de brief 

naar de huisarts de deur uit (geen ontevreden verwijzer).  

 Wat valt er aan deze beschrijving op? Het aandeel van ontsnappings-

gedrag op zo’n doodgewone dag is zeer gering. Zolang er niet te veel vervelende 

dingen gebeuren, is ontsnapping ook niet nodig. Ook toenaderingsgedrag vindt 

weinig plaats.  

Niet alleen het overgrote aandeel van de actieve vermijding is opvallend, 

maar ook is opmerkelijk hoe natuurlijk en vanzelfsprekend dit soort gedrag 

verloopt. De therapeut in kwestie is gewoon ‘lekker bezig’, trefzeker en zonder 

er over na te denken. En dat alles tot zijn welbevinden. 

Treffend is ook dat het grootste deel van de actieve vermijding sociaal 

gemotiveerd is. Door dit gedrag waarborgt de therapeut in kwestie een 

discutabel onbetwistbare positie bij cliënten, directe collega’s en beroepsveld. 

Na deze alledaagse drukke werkdag komt hij moe maar tevreden thuis. Gesterkt 

in zijn basale zelfvertrouwen als professional én mens.  

  De therapeut in kwestie heeft ondertussen in de verste verte niet het idee 

gehad, dat zijn gedrag in het teken stond van het voorkomen van ongewenste 

situaties. Dreiging noch angst werden door hem gevoeld. Integendeel, als zoals 

bij onze therapeut het actieve vermijdingsgedrag stabiel, routineus en vanzelf-

sprekend geworden is en in de betreffende situatie onbelemmerd en succesvol 

kan worden uitgevoerd, resteert uitsluitend een gerust en voldaan gevoel als 

resultaat van verkregen veiligheidssignalen. 

  Op vergelijkbare wijze is elk individu het grootste deel van de tijd bezig 

zich met actieve vermijding een veilige positie te verschaffen in zijn bestaan. De 

gehele dag door, een leven lang. En daar is helemaal niets mis mee. Integendeel, 

het geeft puur kwaliteit van leven! 
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Passieve vermijding 
Niet alleen de adaptieve rol van actieve vermijding zorgt in de gedragstherapie 

voor de nodige misverstanden. Ook de adaptieve rol van passieve vermijding 

blijft onderbelicht. Meestal worden beide vormen van vermijding overigens 

onder één term samengevat: vermijdingsgedrag. Dat is onterecht, want de 

verschillen zijn essentieel. 

  Bij passieve vermijding onthoudt iemand zich van een actie die in eerdere 

ervaring vervelende consequenties opleverde. In de conditioneringstheorie wordt 

deze negatieve consequentie aangeduid met de term ‘straf’. Een voorbeeld is een 

gespreksonderwerp mijden als je uit eerdere ervaring weet dat de 

gesprekspartner daar meestal onprettig op reageert. Bijvoorbeeld als je over 

politiek begint. Dan beter over iets anders praten. Met passieve vermijding 

voorkomt iemand dus een negatieve stimulus. Passieve vermijding heeft daarom 

evenals actieve vermijding een beschermingsfunctie. Het bestaan wordt er 

‘veiliger’ van. 

   Hoewel gedefinieerd als een vorm van gedrag, is passieve vermijding in 

feite geen activiteit, maar een niet-activiteit. Bij passieve vermijding wordt 

gedrag niet uitgevoerd, maar juist nagelaten. Passieve vermijding levert dan ook 

geen veiligheidssignaal op.  

Soms heeft dat nalaten de vorm van ‘freezing’. Dan is passieve vermijding 

nog wel goed te herkennen. Maar meestal leidt passieve vermijding gewoon tot 

ander –risicoloos- gedrag. Het valt een buitenstaander en vaak ook de 

betrokkene zelf niet meer op, dat er vermeden wordt.  

Aan de activiteit die wel wordt uitgevoerd, is het vermijdende karakter 

ervan niet meer te zien. Dit andere gedrag heeft een eigen, positieve opbrengst. 

Alleen als iemand door zijn omgeving wordt gedwongen om het vermeden 

gedrag toch te uit te voeren, wordt de functie van passieve vermijding zichtbaar. 

Het blokkeren van passieve vermijding het geeft stress en angst. De persoon zal 

tegenstribbelen en proberen te ontsnappen aan deze onaangename situatie. 

 

Gedragsbeperking van adaptieve actieve vermijding 

Zolang actief vermijdingsgedrag onbelemmerd en effectief kan worden 

uitgevoerd, geeft het welbevinden: rust, zekerheid en tevredenheid. Dit is het 

gevolg van het veiligheidssignaal dat door actief vermijdingsgedrag verschijnt. 

Maar als het actief vermijdingsgedrag niet meer onbelemmerd of effectief kan 

worden uitgevoerd, verdwijnen die gevoelens vrijwel direct. In plaats daarvan 

komen gevoelens van onrust, onzekerheid en ontevredenheid. Voor de persoon 

in kwestie gebeurt dit overigens vaak ‘out of the blue’. De onveiligheid heeft 

immers te maken met het wegvallen van veiligheidssignalen en de afwezigheid 

van iets is nu eenmaal moeilijk te detecteren. Maar het gevoel van onveiligheid 

dringt zich onmiskenbaar op.  
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Dat is voor de goede waarnemer al voelbaar als een tijdje niet actief 

vermeden wordt. Bijvoorbeeld na zomaar een avondje TV kijken. De knop is 

nog niet uit, of het plezierige gevoel door de toenadering van de leuke inhoud 

begint al weg te zakken. Er kan dan zomaar iets onrustigs bovenkomen: ‘Had 

toch beter iets nuttigs kunnen doen!’ 

Er zijn in beginsel zeer veel redenen waarom actief vermijdingsgedrag in 

een situatie niet meer onbelemmerd of effectief kan worden uitgevoerd. Wij 

vatten deze gebeurtenissen samen onder de technische term gedragsbeperking. 

We kunnen de gedragsbeperkingen globaal groeperen in een aantal categorieën 

(Bruins, 2007).  

De eerste categorie is de belangrijkste. Het betreft het wegvallen van 

kansen om het bij de persoon passende actieve vermijding uit te voeren. Om 

operant gedrag effectief te kunnen uitvoeren, moet er in een situatie wel 

gelegenheid toe zijn: een discriminatieve stimulus die fungeert als kans en 

aanknopingspunt. Als Anna graag iemand wil helpen, moet er wel een 

hulpbehoefte bij iemand zijn. Anders kan zij niet in actie komen. En als Bas een 

technisch hoogstandje wil realiseren, moet er wel een passende klus voorhanden 

zijn. ‘Hulpbehoefte van de ander’ en ‘moeilijke klus’ zijn hier een 

discriminatieve stimulus. Zonder discriminatieve stimulus
5
 is er geen ‘trigger’. 

Zou het gedrag al worden uitgevoerd, dan is dat een slag in de lucht en tot 

mislukken gedoemd. Veel ontregeling is het gevolg van het structureel 

verdwijnen van discriminatieve stimuli. Kansen vallen weg; de situatie wordt als 

leeg en zin- of doelloos ervaren. Wij zien dat vaak als mensen een partner of 

baan verliezen of de kinderen het huis uit gaan.  

Bij de tweede categorie gedragsbeperkingen is er nog wel een kans in vorm 

van een operatieve discriminatieve stimulus in de situatie aanwezig. Maar deze 

kan niet onbelemmerd worden beantwoord. Iets of iemand zit in de weg.  

Bijvoorbeeld de confrontatie met krachtige negatieve stimuli. Heftige 

gebeurtenissen nemen je dan zo in beslag dat kansen voor adaptieve vermijding 

niet meer worden opgemerkt. Denk aan een ruzie met iemand die echt belangrijk 

voor je is. Dat kan enorm onderuit halen en in beslag nemen. Of bijvoorbeeld, 

als je letterlijk in je handelen belemmerd wordt. Een nieuwe chef die vindt dat 

alles anders moet; een organisatieverandering die het onmogelijk maakt het 

werk op je eigen manier te doen, maar ook de goed bedoelde adviezen van je 

partner die daardoor wél een obstakel zijn je eigen gang te gaan.  

Ook de eigen toestand kan in de weg gaan zitten. Bijvoorbeeld als je een 

tijd lichamelijk niet in orde bent, of al veel psychische klachten hebt. Je bent dan 

aangeslagen en hebt jezelf niet meer volledig ‘ter beschikking’. De blik gaat dan 

naar binnen, naar de eigen toestand. Aanknopingspunten in de omgeving worden 

niet meer gezien. 

                                                 
5 Een discriminatieve stimulus voor actieve vermijding worden door Bakker-de Pree (1987) 

een garantiestimulus  genoemd. 
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De laatste categorie is die van ineffectief gedrag. Ook hier is de 

noodzakelijke discriminatieve stimulus als trigger nog wel aanwezig, maar biedt 

geen echte kans op succes. Het gedrag zal dan mislukken. Bijvoorbeeld, omdat 

de actie te moeilijk is of de tijd te kort. En op een gegeven moment is de tijd 

voorbij en zijn de middelen op. Het veiligheidssignaal blijft uit en de onrust 

begint op te spelen. 

Dergelijke gedragsbeperkingen verschenen ook in het leven van Anna en 

Bas enige tijd voordat de klachten ontstonden. Bij Anna waren in relatief korte 

tijd een aantal aanknopingspunten weg gevallen. Allereerst, mensen die haar 

nodig hadden. In het verpleeghuis kwam Anna niet meer. Zij had enige tijd 

daarvoor ontslag genomen, want dat kwam toen beter uit met de zorg voor de 

kinderen en haar dementerende moeder. Zij had niet vermoed het werk te zullen 

missen, want door de enorme werkdruk was er steeds minder tijd voor 

persoonlijke aandacht. Maar toen de kinderen niet lang daarna naar de 

basisschool gingen, werd het opeens leeg in huis. En tot overmaat van ramp ging 

het contact met moeder ook steeds moeilijker. In haar verwarring werd moeder 

steeds nukkiger en op een gegeven moment begon moeder te foeteren en zelfs te 

schelden. Niets wat Anna deed, was nog goed in moeders ogen. De zorg aan 

moeder werd een beproeving. Keer op keer kwam zij gefrustreerd en moedeloos 

thuis. Gelukkig had Anna nog wel een paar vriendinnen bij wie zij kon gaan 

koffie drinken, maar de gezelligheid, hoe warm dan ook, gaf geen echte 

voldoening. Vaak voelde zo’n dag achteraf toch als tamelijk leeg en doelloos. 

Vaker en vaker voelde zij zich uitgeput door spanning en onrust. Zij was 

helemaal uit haar element. 

Ook Bas raakte uit zijn spoor. Naar mate zijn zaak groeide, legden het 

managen en organiseren een steeds groter beslag op zijn dag. Zijn werk bestond 

eigenlijk alleen nog uit anderen aan het werk zetten en houden. Zelf timmeren 

werd een zeldzaamheid. Ook in de archieven kwam hij niet meer. Dat kon hij 

zich niet meer permitteren, want de zakelijke belangen waren daarvoor te groot. 

En dat terwijl Bas als persoon helemaal niet zo gemotiveerd werd door het grote 

geld. Steeds meer gezinnen werden afhankelijk van zijn bedrijf. Daarnaast moest 

Bas ook een paar financiële tegenvallers opvangen: wanbetaling, het 

faillissement van een opdrachtgever, een onverwachte claim van een werknemer 

die hij voor herhaald slordig werk de laan had uitgezet. De omzet moest dus 

gewoon blijven groeien. Zakelijk was dat overigens geen enkel probleem, want 

door zijn reputatie lag het werk voor het opscheppen. Eerder moest hij werk 

afhouden, want het werd allemaal te veel. Naar mate zijn zakelijke voorspoed 

toenam, werd zijn bestaan leger en leger. Steeds minder voldoening, steeds meer 

innerlijke spanning. En niemand die dat begreep. Collega’s, familie en vrienden 

waren juist onder de indruk van zijn zakelijke succes. Bas voelde zich almaar 

schuldiger dat hij niet echt van zijn succes kon genieten. En op een gegeven 

moment ging het timmerwerk ook gewoon niet meer. Hij was te vermoeid en 

zijn lichaam, dat altijd in topconditie was geweest, dijde bij gebrek aan 
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lichaamsbeweging in combinatie met een toenemende snoepdrang gestaag uit. 

Bas zag het leven en zichzelf steeds minder zitten en op een gegeven moment 

werd iedere dag voor hem een kwestie van overleven.  

 

Ontwikkeling van klachten 
Het verhaal van Anna en Bas is exemplarisch voor de bevindingen van Bakker-

de Pree. Zij had indertijd geconstateerd dat gedragsbeperking van adaptief 

actieve vermijding de persoon in kwestie zó psychologisch ondermijnt dat hij 

gedragsmatig of emotioneel ontregelt (Bakker-de Pree, 1984, 1987). Deze 

ontregeling is de basis voor het ontstaan van angst- en stressgerelateerde 

psychische klachten (Mineka,1979).  

  Hoe snel de klachten ontstaan na gedragsbeperking, is niet precies 

duidelijk. Vermoedelijk hangt dit samen met een aantal factoren. De kracht van 

de vermeden negatieve stimulus lijkt een rol te spelen. Als deze kracht groot is, 

bijvoorbeeld omdat de negatieve lading al in de (vroege) jeugd is ontstaan en de 

stimulus tevens niet ontsnapbaar voelt, zal de arousal groot zijn. Ook zal de 

arousal afhangen van de frequentie en duur van de gedragsbeperking. Pas na een 

tijdje raakt iemands persoonlijke toestand echt aangetast. Klinische ervaring 

leert dat pas na een zekere periode van uitblijvende veiligheidssignalen de 

klachten zich openbaren, maar dat verschilt nogal van persoon tot persoon.  

  Een andere factor is het niveau van iemands persoonlijke toestand. Is 

iemand er (nog) relatief goed aan toe, dan valt de arousal door gedragsbeperking 

van actieve vermijding nog wel op te vangen. Is iemand daarentegen al 

aangetast, dan is het uitblijven van veiligheidssignalen niet meer te dragen. 

Vergelijk dit gemakshalve met het vliegen in een vliegtuig. Op grote hoogte is 

een plotse daling door valwind geen groot probleem; wordt misschien wel 

nauwelijks opgemerkt. Maar op geringe hoogte kan het een crash veroorzaken. 

  Dat laatste was ook zichtbaar bij Anna en Bas. Ogenschijnlijk waren de 

klachten van Anna plotseling ontstaan toen zij zomaar een paniekaanval had 

gekregen in de auto terwijl zij langdurig moest wachten voor een brug. Ook al 

was autorijden in haar eentje voor Anna altijd al onprettig geweest, die aanval 

kwam in haar beleving geheel uit het niets, zonder directe aanleiding. Dat er in 

haar leven al een behoorlijke tijd sprake was van een tekort aan 

veiligheidssignalen, daarvan was zij zich natuurlijk niet bewust. Maar achteraf 

kon zij wel reconstrueren dat het al een tijdje steeds minder met haar ging en zij 

zich geleidelijk steeds meer gespannen had voelen worden. Dat Anna in een 

auto geheel verstoken is van aanknopingspunten voor haar habituele actieve 

vermijdingsgedrag en zich daar dus extra onveilig zal voelen, is vanuit de 

theorie van de Dominante Actieve Vermijding goed te begrijpen. In een auto 

valt immers niemand of niets op te fleuren. Maar dat Anna juist die ene keer ook 

nog eens langdurig moest wachten voor de brug, was pure pech. Het werd in 

feite de druppel was die de emmer deed overlopen. 
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Bas’ klachten hadden een andere geschiedenis. Die ontstonden geleidelijk. 

Hij meldde een langzame glijvlucht naar beneden. Iedere week ging het 

moeizamer in zijn bestaan en kon hij zich slechter en slechter motiveren om met 

iets aan de slag te gaan. En op een gegeven moment zat hij op de bodem: 

ontmoedigd en terneergeslagen. 

  In welke vorm klachten uit de ontregeling ontstaan, wordt niet door de 

theorie van de Dominante Actieve Vermijding verklaard. Dat is overigens geen 

echt bezwaar omdat de klachten, hoe verschillend hun vorm, een gemeen-

schappelijke oorzaak hebben die op uniforme wijze bestreden kan worden: het 

uitblijven van veiligheidssignalen. 

Vermoedelijk heeft de aard van de klachten te maken met individu-

specifieke factoren, zoals aanleg en ervaringsgeschiedenis. Maar ook situatie-

specifieke factoren spelen ongetwijfeld een rol, bijvoorbeeld kenmerken van de 

situatie waarin de actieve vermijding belemmerd wordt.  

De theorie van de Dominante Actieve Vermijding verduidelijkt dus niet hóe 

mensen ontregelen en welk type klachten zich daaruit ontwikkelen. De theorie 

verklaart én voorspelt dát zij in bepaalde omstandigheden ontregelen: niet door 

het verschijnen van klachtgerelateerde stimuli, maar door het uitblijven van 

functioneringsgerelateerde veiligheidssignalen (Bruins, 2003). Deze verklaring 

beantwoordt vragen over het ogenschijnlijk soms spontaan ontstaan en weer 

verdwijnen van psychische klachten die in veel andere psychologische theorieën 

onbeantwoord blijven. 

 

Van kwaad tot erger 

Als iemand frequent ontregelt of eenmaal klachten heeft gekregen, dan raakt hij 

veelal in een vicieuze cirkel. Dat heeft te maken met minimaal twee factoren.  

  Allereerst de verslechterde persoonlijk toestand. De vervelende licha-

melijke sensaties vragen steeds meer de aandacht. Nare en zinloze gedachten 

zullen in toenemende mate iemand in beslag gaan nemen. De ‘blik’ gaat dan 

naar binnen, weg van de omgeving naar de eigen toestand. Kansen en 

aanknopingspunten voor vertrouwd functioneren worden daardoor niet goed 

meer opgemerkt. En als deze al worden opgemerkt, dan is het moeilijk er wat 

mee te doen. Iemand is als het ware al te beschadigd en heeft zichzelf daardoor 

niet meer voldoende ‘ter beschikking’. Bijvoorbeeld om de noodzakelijke 

voorbereidingen uit te voeren, waardoor steeds minder activiteiten haalbaar 

worden. Of de uitvoering gaat haperen, waardoor succes uitblijft. Het 

functioneringsbereik wordt daardoor kleiner en kleiner en de kans op 

ontregeling steeds weer groter. 

  Dit type vicieuze cirkel is goed zichtbaar bij Bas. Eenmaal ontmoedigd en 

depressief geworden, is Bas voortdurend aan het piekeren. Dezelfde gedachten 

blijven maar door zijn hoofd malen. Hij kan bijvoorbeeld maar niet bevatten hoe 

hij zichzelf zo kwijt heeft kunnen raken. Schuldgevoelens en zelfverwijt kwellen 

hem, maar hij kan tegelijkertijd ook niet goed bedenken wat hij dan toch fout 
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heeft gedaan. Hij krijgt het idee dat er met hem iets fundamenteels mis moet 

zijn. In zijn beleving is de nare stemming als een deken over hem heen gevallen, 

zonder aanleiding of reden en zonder uitzicht op verbetering. Plannen om weer 

iets te gaan ondernemen waaruit hij misschien nog wel wat voldoening kan 

halen, zijn er soms nog wel. Maar hij kan zich er meestal niet meer toe zetten. 

En als hij toch iets onderneemt, merkt hij dat hij niet meer zo handig en vaardig 

is. Dat ontmoedigt hem enorm. 

  Zo trok het Bas bijvoorbeeld een keer om het antieke kastje dat in 

deplorabele staat in de garage stond, te gaan opknappen. Maar de benodigde 

materialen waren helaas niet in huis. Hij kon het toen niet opbrengen om naar 

een winkel te gaan. Het was hem allemaal teveel. De relatie met de specifieke 

omstandigheden waarin gedrag juist wel of niet mogelijk is werd door Bas niet 

gelegd. Gedemoraliseerd kon hij alleen denken: ‘laat ook maar; waarom zou ik 

eigenlijk; het wordt toch niets meer met mij’.  

 Een tweede factor die een rol speelt in het ontstaan van de vicieuze cirkel, 

is de ontwikkeling van klachtgerelateerde vermijding. Deze moet goed worden 

onderscheiden van de adaptieve actieve vermijding die onderwerp is van de 

theorie van de Dominante Actieve Vermijding.  

Hoe komt die ontwikkeling van klachtgerelateerde vermijding tot stand? 

Zoals in de vorige paragraaf reeds beschreven werd, geeft het niet kunnen 

uitvoeren van actieve vermijding angst, omdat veiligheidssignalen uitblijven. 

Deze angst ‘hecht’ zich vervolgens aan de situatie van dat moment. Opvallende 

kenmerken van deze situatie worden door respondente (klassieke) 

conditionering nieuwe negatieve stimuli. Deze nieuwe stimuli geven op hun 

beurt aanleiding voor het ontstaan van geheel nieuw vermijdingsgedrag. Actieve 

en passieve vermijding van de met de angst verbonden situatie!  

  In tegenstelling tot de adaptieve primaire actieve vermijding is deze 

klachtgerelateerde secundaire vermijding wél vaak problematisch. Tenminste 

voor zover deze secundaire vermijding de primaire actieve vermijding nog meer 

belemmert (Bakker-de Pree, 1987). Door nieuwe gedragsbeperkingen kan de 

adaptieve actieve vermijding nog minder worden uitgevoerd. En naarmate het 

functioneringsbereik kleiner wordt neemt de kans op ontregeling weer verder toe 

De persoon geraakt in een spiraal naar beneden.  

Dit type vicieuze cirkel is duidelijk zichtbaar bij Anna. Anna is vreselijk 

geschrokken van de paniekaanval in de auto. Op een gegeven moment had zij 

zelf het gevoel te zullen bezwijken. Door de enorme angst raakt de auto 

‘besmet’. En niet lang daarna, begint Anna allerlei situaties waarin zij alleen is 

en waaruit zij niet snel kan wegvluchten, te mijden. Aanvankelijk alleen de ritjes 

in de auto, maar door stimulusgeneralisatie al ras ook openbare plaatsen: de 

supermarkt, de bioscoop, het theater en de kerk. Dat zij niet meer naar de 

bioscoop en theater kan gaan, heeft eigenlijk niet zoveel consequenties. Daar zit 

ze nauwelijks mee. En dat haar man de boodschappen doet, heeft ook wel zo z’n 

voordelen. Maar dat zij haar kinderen nu niet meer uit school kan halen, haar 
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zusters niet meer kan helpen met de verzorging van moeder en het gezin niet 

meer kan vergezellen bij het kerkbezoek, is iets wat haar enorm dwars zit. Zij 

krijgt meer en meer het gevoel dat zij faalt, want vroeger gaven deze activiteiten 

haar juist het gevoel van betekenis te zijn. Doordat zij openbare plaatsen 

vermijdt, wordt haar wereld kleiner. En naarmate zij minder kan doen, voelt zij 

zich minder er toe doen en wordt haar toestand slechter.  

  Het is dit problematische karakter van de secundaire, klachtgerelateerde 

vermijding dat in de cognitieve gedragstherapie het begrip vermijding in het 

beklaagdenbankje heeft geplaatst. Vermijding wordt gezien als de primaire 

oorzaak van veel psychopathologie. Deze generalisatie is echter niet juist. 

Klachtgerelateerde vermijding vindt alleen plaats in de context van klachten die 

er al zijn. Het is géén verklaring voor het oorspronkelijke ontstaan van klachten. 

Eerder is het te zien als een noodoplossing. Klachtgerelateerde vermijding 

beschermt alleen tegen de gevolgen, niet tegen de oorzaak. Deze ligt immers in 

de situationele gedragsbeperking van de oorspronkelijke adaptieve actieve 

vermijding; vermijding die niet problematisch is.  

Klachtgerichte vermijding is overigens vooral passief van aard. Allerlei 

vertrouwde activiteiten worden niet meer uitgevoerd. Zowel bij Anna als Bas 

zijn wij daarvan reeds talrijke voorbeelden tegengekomen. Maar er kan zich ook 

klachtgerelateerde actieve vermijding ontwikkelen. Zo wordt echtgenoot Jan, die 

door Anna steeds meer wordt ingeschakeld als phobic companion, geleidelijk 

een (schijn) veiligheidssignaal voor het uitblijven van klachten. 

Omdat klachtgerelateerde actieve vermijding geen echte veiligheid biedt, 

kan deze ook overgaan in een ineffectief dwangmatig ritueel dat wij kennen van 

allerlei dwangstoornissen. 

De vicieuze cirkel van ontregeling, klachten, klachtgerelateerde vermijding 

en verdere gedragsbeperking is meestal voor de cliënten de directe aanleiding 

om zich aan te melden voor behandeling. Blijft de gedragsbeperking binnen 

zekere grenzen, dan valt de motivatie voor behandeling vaak weer weg (Bakker-

de Pree, 1987). Dat brengt ons bij het laatste onderwerp, de mogelijkheden voor 

behandeling. 

 

Behandelperspectief 

De theorie van de Dominante Actieve Vermijding geeft inzicht in de werking én 

beperking van de gebruikelijke (cognitief) gedragstherapeutische behandeling 

bij veel psychische klachten. De technieken grijpen vooral aan op respondente 

conditioneringsprocessen. De negatieve lading van klachtverwekkende stimuli 

wordt er door verminderd of zelfs ongedaan gemaakt. Denk aan technieken als 

exposure, systematische desensitisatie, EMDR, contraconditionering en 

relaxatie. Ook ‘derde generatie’ technieken als acceptance en mindfullness 

kunnen vanuit een conditioneringstheoretisch perspectief als respondent worden 

beschouwd. Dat geldt ook voor veel cognitieve technieken, die er voor zorgen 
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dat stimuli (in de vorm van irrationele verwachtingen) hun ongunstige 

gedragsbeperkende invloed verliezen. 

Wat al deze technieken ondanks aanzienlijke verschillen gemeen lijken te 

hebben, is dat zij de cliënt dus weer functioneringsruimte geven. De vicieuze 

cirkel van ontregeling, klachten en verdere gedragsbeperking wordt doorbroken. 

Dat is zonder meer winst. En vaak is het ook voldoende om de negatieve spiraal 

om te keren in een positieve. 

 Maar vanuit de theorie van de Dominante Actieve Vermijding kunnen wel 

een paar kanttekeningen worden geplaatst. Allereerst betreft dit behandeleffect 

niet de kern van de zaak. Het is bestrijding van de gevolgschade van ontregeling 

en klachten. De primaire oorzaak in de vorm van de oorspronkelijke 

gedragsbeperkingen van het adaptieve actieve vermijdingsrepertoire wordt er 

niet, of in ieder geval niet gericht mee aangepakt. 

Een tweede bezwaar is dat met deze klachtgerichte aanpak aan de 

gedragsruimte die ontstaat, meestal geen concrete invulling wordt gegeven
6
. En 

voor zover dit wel geschied, wordt er geen verschil gemaakt tussen toenadering 

en adaptieve actieve vermijding, terwijl beiden gedragsvormen een totaal ander 

effect hebben op de preventie van toekomstige klachten. De cliënt komt dus niet 

automatisch weer in zijn spoor. Hij heeft ook niet geleerd om zijn situatie beter 

te sturen. Nieuwe gedragsontregeling door nieuwe gedragsbeperkingen kan dus 

weer optreden.  

Daarnaast leert de ervaring dat een klachtgerichte behandeling vaak geheel 

overbodig is als een andere, directe route wordt gevolgd: functionerings-

versterking. Dat is het gericht herstellen en verstevigen van het adaptieve actieve 

vermijdingsrepertoire door het wegnemen van situationele gedragsbeperkingen. 

De oorzaak van de ontregeling wordt daardoor rechtstreeks aangepakt. Het gaat 

er immers om de handhavingmogelijkheden van de cliënt te vergroten. 

Daarnaast leert de cliënt zijn situatie beter te sturen, zodat gedragsbeperkingen 

die hem ‘uit zijn spoor’ halen, worden voorkomen. De handhavings-

mogelijkheden van de cliënt nemen dus toe. 

De technieken die voor een functioneringsversterkende aanpak nodig zijn, 

grijpen in op operante conditioneringsprocessen. De kern van de behandeling 

bestaat uit de cliënt weer in contact brengen met kansen voor zijn adaptieve 

actieve vermijding. Discriminatieve stimuli die wél effectief en onbelemmerd 

kunnen worden beantwoord. Dat betekent een focus op functioneren, niet op 

klachten. 

Meestal volstaat het als de cliënt gaat herontdekken waar hij het van moet 

hebben om als persoon ‘in orde’ te zijn. Dat geschiedt door in de behandeling 

stil te staan bij recent klachtenvrij gedrag. Als de cliënt hierover vertelt, ziet hij 

tegelijkertijd ook zijn situatie weer terug en daarmee de kansen die hem tot dat 

                                                 
6
 In sommige ‘package’ behandelingen wordt hieraan wel enige aandacht besteed, 

bijvoorbeeld de commitment fase in ACT (Hayes, et al, 1999). 
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gedrag in staat hebben gesteld. Hierdoor neemt de gespitstheid op dergelijke 

kansen vanzelf toe (Bruins, 1995).  

Herstel van de situatie van vóór het ontstaan van de klachten is niet 

noodzakelijk. Vaak is dat ook geen optie, want leefsituaties veranderen nu 

eenmaal met de tijd. Door nadruk op operant gedrag, krijgt de cliënt wél de 

optimale kans om zijn bestaan zo goed en kwaad als dat gaat op zich af te 

stemmen: door zijn leefsituatie te managen, door het leven waar mogelijk weer 

in eigen hand te nemen.  

Soms is het ook noodzakelijk dat eerst een aantal situationele problemen 

moeten worden opgelost. Meestal blijkt dit niet nodig te zijn, omdat het 

probleemoplossend vermogen vanzelf weer toeneemt als de cliënt in zijn kracht 

is hersteld. Dat zelfde geldt voor vaardigheidstraining: soms nuttig en 

ondersteunend maar vaak overbodig. 

In bijzondere gevallen moet de cliënt actief worden geholpen om de draad 

weer op te pakken. Dat is het geval als de cliënt dusdanig is geïnvalideerd dat hij 

op eigen kracht de benodigde stappen niet meer kan maken. De cliënt wordt dan 

door een begeleider in een ‘kansrijke’ omgeving gebracht. Hierbij kan gedacht 

worden aan het arrangeren van passende dagbesteding. Deze aanpak is door 

Andreoli (2008), Baas (2000, 2001) en Prickarts (2007) op creatieve wijze 

uitgewerkt tot een soort functioneringsgerichte rehabilitatie die bij uitstek 

geschikt is voor psychiatrisch gehandicapte cliënten.  

   Voor de functioneringsaanpak zijn in de constructionele gedrags-

therapie een aantal procedures beschreven (Beenackers, 1996; Bruins et al, 

1999) die echter nog niet uitontwikkeld zijn. Een bespreking valt buiten het 

bestek van dit artikel. Wel is het belangrijk hier te benadrukken dat de 

benadering goedbeschouwd niet ‘manual based’ is. De technieken zijn niet meer 

dan een hulpmiddel. De aanpak is eerder ‘principal based’. Zodra er aan een 

viertal essentiële voorwaarden wordt voldaan, zal iedere therapie 

functioneringsversterkende effecten hebben:  

- Een focus op het klachtenvrije functioneren: wanneer en hoe zit de 

cliënt in zijn kracht?  

- Een contextuele insteek: waar zit de cliënt in zijn element? Daarvoor is 

het noodzakelijk steeds vanuit de cliënt te kijken naar diens situatie. 

- Nadruk op adaptieve actieve vermijding: wanneer, waar en hoe voelt de 

cliënt zich als persoon veilig en gerust, de moeite waard, van betekenis?  

- De cliënt als inhoudelijk expert: alleen de cliënt ervaart welk gedrag in 

welke situatie welk resultaat oplevert. Eventuele adviezen van de 

therapeut moeten dus gericht zijn op algemene activering en zelfsturing, 

maar zonder gedragsinhoudelijke inkleuring. De therapeut moet de 

cliënt vooral helpen een scherp onderscheid te maken tussen een 

goed/tevreden gevoel over zichzelf (actieve vermijding) en amusement 

en leuke dingen doen (toenadering). Het is vervolgens aan de cliënt zijn 
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bestaan zelf vorm te geven. Dat is niet alleen zijn taak, maar ook zijn 

zaak! 

  In de constructionele gedragstherapie is de bovenstaande aanpak solide 

gefundeerd in de theorie van de Dominante Actieve Vermijding en onderbouwd 

vanuit de experimentele gedragsanalyse als fundamentele wetenschap. Het 

conditioneringtheoretisch perspectief heeft naar mijn mening grote meerwaarde, 

maar is geen voorwaarde voor behandelsucces. Nader beschouwd zullen veel 

van bovenstaande elementen in andere gedragsactiverende benaderingen kunnen 

worden herkend.
7
 Vanuit de theorie van de Dominante Actieve Vermijding 

gezien, zou zelfs de effectiviteit van de verandermechanismen achter veel van 

deze benaderingen wel eens voor een belangrijk deel op de bovenstaande 

principes kunnen berusten. Door in deze benaderingen consequent verschil te 

maken tussen toenadering en adaptief actief vermijdingsgedrag zal deze 

effectiviteit vermoedelijk zelfs toenemen (Bruins & Andreoli, 2007).  

  Al met al lijkt het een interessante optie om elementen uit de 

functioneringsgerichte benadering aan een klachtgerichte benadering toe te 

voegen. Als start van de behandeling om de cliënt weer ‘in conditie’ te krijgen
8
, 

maar vooral als ‘boost’ achteraf om de cliënt sterker te laten terugkeren in zijn 

bestaan van alledag. 

  Maar het is ook mogelijk om de aanpak te gebruiken als een onafhankelijke 

therapie, zoals dit in de constructionele gedragstherapie het geval is. Dat 

gebeurde ook bij Anna en Bas. En naar mate beiden daardoor het leven weer in 

eigen hand namen en hun leefsituatie beter op zichzelf afstemden, namen de 

klachten geleidelijk af ‘als sneeuw voor de zon’.  

  Anna besloot tijdens de therapie weer een baan te zoeken in de zorg. Niet 

meer in een verpleeghuis, want daar had de ‘stopwatchzorg’ al te veel zijn entree 

gedaan. Zij koos voor een andere sector waar meer tijd en ruimte beschikbaar 

was voor eigen initiatief. En hoewel het haar veel moeite kostte, werd de zorg 

aan moeder op een gegeven moment overgedragen aan professionals. Het 

contact herstelde daardoor aanzienlijk, voor zover als dat gezien moeders 

toestand nog mogelijk was. Daarnaast pakte zij weer een aantal hobby’s op die 

voordat de kinderen geboren waren haar voldoening hadden gegeven. Maar nu 

wel in een nieuwe, bij haar huidige situatie en levensfase passende vorm. De 

angst voor autorijden en openbare plaatsen nam geleidelijk af. Klachtgerichte 

interventies waren niet nodig. 

Ook Bas ging zijn bestaan anders inrichten. Omdat hij langzamerhand 

steeds beter kon onderscheiden welke activiteiten wel of niet bij hem passen, 

kon hij een andere richting inslaan. Ook Bas ging weer terug naar ‘zijn element’, 

                                                 
7 Denk bijvoorbeeld aan ‘behavior activation’ (Martell et al, 2010), de ‘commitment’  in de 

ACT (Hayes et al, 1999), de oplossingsgerichte gedragstherapie (Cladder, 2010), en de 

positieve therapie (Bannink, 2009) 
8
 Deze aanpak lijkt te worden gevolgd in het depressieprotocol van Beck et al (1979), waarin 
gedragsactivering vooraf gaat aan de cognitieve interventies. 
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en ook hij deed het op een andere manier dan voorheen. Het bleek niet nodig om 

terug te keren naar de omstandigheden van vroeger toen hij nog als solist 

werkte. Door zijn zaak losjes maar efficiënt te leiden en vooral zijn mensen op 

kwaliteit aan te spreken, bleef er op een dag nog genoeg tijd over om iets te 

doen waarin hij zichzelf écht in kwijt kon. Per slot van rekening had hij tijdens 

de periode met depressieve klachten ook halve dagen verslapen op de bank. 

Deze tijd werd weer besteed aan activiteiten die hem iets wezenlijks opleverden. 

Vooral nieuwe activiteiten, zoals het opleiden van werknemers. Maar alleen 

leergierigen die zich echt inzetten voor vakwerk. In zijn vrije tijd ging Bas zich 

verdiepen in allerlei nieuwe onderwerpen, want niet alleen de bouwkunst, maar 

in feite elke expertise heeft op hem een zekere aantrekkingskracht. Ook bij Bas 

verdwenen de depressieve klachten zonder dat deze centraal hebben gestaan in 

de behandelgesprekken. In deze gesprekken zat Bas vooral op zijn ‘praatstoel’ 

een vertelde hij over de in’s en out’s van zijn vak. Al vertellende hervond hij 

zichzelf en eigende hij zich zijn identiteit weer toe. 

 

Liever controverse dan desinteresse 

In dit artikel werd de functioneringsgerichte benadering van Bakker-de Pree in 

hoofdlijnen uit de doeken gedaan en geïllustreerd aan de hand van twee 

casussen.
9
 

  Centraal stond de theorie van de Dominante Actieve Vermijding. Deze 

theorie biedt een universele verklaring voor het ontstaan en in stand blijven van 

stressgerelateerde klachten die gefundeerd is in experimenteel geverifieerde 

conditioneringstheoretische principes. Compact en spaarzaam geformuleerd, 

maar met een brede scope. De verklaringskracht is groot omdat de theorie een 

basale verklaring biedt voor een groot aantal psychische stoornissen
10
. Daarnaast 

zijn de verklarende variabelen geheel onafhankelijk van elkaar zijn gedefinieerd. 

Met de theorie is het mogelijk om cliëntspecifiek het optreden van ontregeling 

en klachten situationeel te voorspellen, iets dat in de psychologie een unicum is. 

Als laatste biedt de theorie heldere aangrijpingspunten voor behandeling en 

preventie. Dat maakt de theorie naar mijn mening ijzersterk. Aan de 

wetenschappelijk eis van ‘explanation, prediction and control’ (Skinner, 1953) 

lijkt geheel te worden voldaan. 

  Zolang de wetenschappelijke bewijsvoering echter nog niet helemaal 

gereed is, moeten wij de benadering van Bakker-de Pree karakteriseren als een 

oorspronkelijk, uitdagend en goed onderbouwd voorstel aan de gedrags-

therapeutische gemeenschap. Het is daarom van belang dat het werk van 

Bakker-de Pree serieus wordt bestudeerd op waarde én beperkingen. Sommige 

kwesties die de theorie aanroert, zijn nog niet volledig ontrafelt. De raakvlakken, 

overeenkomsten en verschillen met andere benaderingen zijn niet scherp in kaart 

                                                 
9 Voor meer behandelcasussen zie Vlamings (2007, 2009) 
10
 In oudere literatuur samengevat met de term neurotische stoornissen 
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gebracht. Ook is de gebruikswaarde van de benadering, nu gefundeerd op 

klinische ervaring, nog onvoldoende systematisch vastgesteld. Hiervoor is 

wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk.  

  De theorie van de Dominante Actieve Vermijding heeft zich in kleine kring 

echter in de afgelopen decennia voldoende bewezen om brede aandacht te 

rechtvaardigen. Aandacht niet alleen van praktiserende gedragstherapeuten, 

maar vooral ook van de wetenschappelijke wereld.  

  Het is overigens ook de hoogste tijd, want door het opschuiven van de 

generaties zal het niet lang meer duren dat de omvattende, grotendeels nog 

ongeschreven kennis en praktijkervaring van de pioniers in het geheel niet meer 

beschikbaar is. 

Eerder stelden wij ons de vraag of het gebrek aan brede belangstelling voor 

het werk van Bakker-de Pree moet worden gezien als een kwestie van 

controverse of van desinteresse. Mijn standpunt moge helder zijn. Eventuele 

controverse kan worden beslecht door een open wetenschappelijke discussie, 

maar desinteresse leidt onvermijdelijk tot vergetelheid. 
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