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VOORWOORD

Het derde Symposium Klinische Psychologie Nijmegen vond plaats op vrijdag 18 
september 1992. De vakgroep Klinische Psychologie en Persoonlijkheidsleer opende 
hiermee het academisch jaar 1992-1993.

In dit Symposium wil de vakgroep studenten en stagebegeleiders, assistent-kli-
nisch-psychologen en praktijkopleiders een indruk geven van waar zij zich in haar 
onderzoekprogramma mee bezig houdt. Dit jaar is gekozen voor het thema Persoon-
lijke relaties en psychopathologie.

Op de voorafgaande twee Symposia traden slechts senior stafleden van de vak-
groep op. Studenten konden hierdoor kennis maken met enkele docenten van wie zij 
in het betreffende jaar onderwijs zouden krijgen. Dit jaar is op het Symposium ook 
plaats ingeruimd voor presentaties door AIO’s en andere tijdelijke onderzoekmede-
werkers die een proefschrift voorbereiden. Zij voeren een substantieel deel van het 
onderzoekprogramma uit.
Deze bundel vormt de schriftelijke weergave van de presentaties van het derde Sym-
posium.

18 september 1992 
 
C. P. F. van der Staak 
C. A. L. Hoogduin
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TEN GELEIDE

Persoonlijke relaties spelen een belangrijke rol in het menselijk leven. Zonder per-
soonlijke relaties met anderen is geen menselijk leven mogelijk. De pasgeborene 
wordt beschermd, verzorgd en opgevoed binnen het kader van persoonlijke relaties in 
de primaire leefomgeving van het gezin. Later nemen persoonlijke relaties met ande-
ren in vriendschappen en partnerrelaties deze rol over. Ontwikkeling en handhaving 
van persoonlijke autonomie is slechts mogelijk binnen de context van gebondenheid 
in persoonlijke relaties. Maar in deze persoonlijke relaties schuilt tevens gevaar. Het 
meeste geweld, afwijzing en verwerping vinden plaats in dezelfde primaire omgeving 
van gezin, partnerrelatie of vriendschap. Degene die hierdoor getroffen wordt kan 
er aan ten gronde gaan of er een ernstige stoornis door krijgen. Door ervaringen, in 
persoonlijke relaties opgedaan, kan een mens uitzinnig worden van liefde of van haat, 
van angst of van verdriet. Wanneer er sprake is van psychopathologie, ongeacht de 
rol die omgevingsinvloeden of een aangeboren kwetsbaarheid hierin spelen, zijn het 
opnieuw persoonlijke relaties die een heilzame werking kunnen hebben. De sociale 
omgeving kan een belangrijke buffer vormen. Ook in de hulpverlening speelt het per-
soonlijke element in de relatie een onmisbare rol.

Deze overwegingen vormden de aanleiding dit jaar in het Symposium Klinische 
Psychologie Nijmegen het verband tussen persoonlijke relaties en psychopathologie 
aan de orde te stellen. In een aantal onderzoeksprojecten van de vakgroep is dit ver-
band onderwerp van studie.

Traditiegetrouw opent Van der Staak de Symposiumbundel met een bijdrage over 
een schrijver, ditmaal de Nederlandse dichter Gerrit Achterberg. Daarna volgen een 
drietal bijdragen vanuit verschillende theoretische invalshoeken. Van Kalmthout 
presenteert zijn persoonsgerichte visie op de betekenis van persoonlijke relaties in 
psychopathologie, psychotherapie en preventie. Derksen geeft een psychoanalytische 
visie op relatiestoornissen. Schaap en Buunk behandelen sociaal-psychologische the-
orieën over het verband tussen persoonlijke relaties en psychopathologie.

Hierna volgen zes presentaties van onderzoek van promovendi, waarin het verband 
tussen persoonlijke relaties en psychopathologie aan de orde komt. Janssen en Cuisi-
nier rapporteren over de gevolgen van het verlies van een baby voor of rond de beval-
ling voor het gezinsfunctioneren. Van Widenfelt, Hosman en Schaap presenteren een 
interactionele benadering van depressie en relatieproblematiek. Lammers, Schippers 
en Van der Staak schrijven over excessief drinken van vrouwen in problematische 
heteroseksuele partnerrelaties. Van den Hurk, Breteler en Schippers doen verslag van 
onderzoek naar sociale angst en sociale steun bij problematische druggebruikers. Van 
Minnen, Hoogduin en Schaap behandelen sociale omstandigheden van licht verstan-
delijk gehandicapten en psychopathologie. Keijsers, Schaap, Hoogduin en Lensen, 
ten slotte, beschrijven de cliënt-therapeut interactie binnen gedragstherapie als een 
gefaseerd proces. De bundel wordt afgesloten met een nawoord door Van der Staak.
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ACHTERBERG EN DE ZOETE VERBINTENIS

C. P. F. van der Staak

In april 1928 werd in het literaire tijdschrift De Gids van de toen tweeëntwintigjarige 
dichter Gerrit Achterberg het gedicht Vers opgenomen (Achterberg, 1928). De eerste 
strofe van dit gedicht is als volgt:

Wat is dit een zoete verbintenis 
u en de dood en ik. 
Dat liefde er niets bij heeft ingeboet, 
te geraken tot deze rust.

(Verzamelde gedichten, p. 26)

Met de zoete verbintenis tussen u en de dood en ik werd een drievoudig verbond 
aangeduid dat het centrale thema van het poëtisch oeuvre van Achterberg zou worden. 
Achterberg publiceerde in zijn leven ruim 900 gedichten. Hij wordt door velen be-
schouwd als de belangrijkste Nederlandse dichter van deze eeuw. In 1988 verscheen 
van de hand van Wim Hazeu een prachtige, welhaast uitputtende biografie, waaruit 
veel materiaal ontleend is (ook uit Hazeu, 1984).

Over dit drievoudig verbond merkte A. Roland Holst bij de vijftigste verjaardag van 
Achterberg op: “Ik zou geen Nederlandsch dichter weten, van wien de beste gedichten 
zoo fataal worden bepaald door de alleenheerschappij – de terreur bijna – van een 
doel, een strekking.” (in Hazeu, 1988, p. 586). Het was zoals Van Vriesland in 1954 
schreef een “formidabel en ongeëvenaard experiment .... eigenlijk niet zozeer een 
litterair dan wel een psychisch experiment” (in Hazeu, 1988, p. 581). Zo’n uitspraak 
helpt een psycholoog de schroom te overwinnen zich met leven en werk van deze 
dichter bezig te houden.

De zoete verbintenis tussen u en de dood en ik geeft de relatie weer van de ik-figuur 
met de geliefde vrouw en met de dood, de relatie met de dode geliefde. Niet alleen 
in zijn poëtisch werk maar ook in zijn persoonlijk leven zou dit een centraal thema 
worden.

Biografische Gegevens
Gerrit Achterberg werd op 20 mei 1905 geboren in Neerlangbroek in de provincie 
Utrecht. Zijn vader was koetsier van een graaf, die met zijn gezin in Neerlangbroek 
een kasteel bewoonde. Het gezin Achterberg woonde in het koetsiershuis achter de 
oranjerie. Gerrit was het op een na oudste kind van het gezin, dat verder nog twee 
zonen en vijf dochters zou tellen.
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Vader was een extravert man. Hij was streng voor zijn kinderen en soms vreselijk 
driftig. “De gruwelijke drift zit in de familie en komt toch van pa”, merkte een van 
zijn kinderen later op tegen Hazeu (1988, p. 59). Hij was bestuurlijk actief als ou-
derling, kerkvoogd, schoolbestuurder, gemeenteraadslid en wethouder. Moeder wordt 
beschreven als teruggetrokken, zuinig, zwaarmoedig en verlegen. Het geloof speelde 
een grote rol in huize Achterberg. Ze waren lid van de Gereformeerde Bond van de 
Nederlands Hervormde Kerk. “Godsdienst hing zwaar tegen de hanebalken” (Verza-
melde gedichten, p. 951).

Op vijfjarige leeftijd maakte Gerrit een ernstige val van de trap, waarna hij geruime 
tijd in coma was. Hoe lang was later niet meer met zekerheid te achterhalen, maar mo-
gelijk duurde het zelfs enkele dagen (Hazeu, 1988, p. 58). Het is onzeker of dit coma 
blijvend letsel heeft achtergelaten.

Op de lagere school was Gerrit een goede leerling. Hij mocht verder leren voor 
onderwijzer. Op de Kweekschool behaalde hij goede cijfers voor taal, schrijven en 
gymnastiek. Op zestienjarige leeftijd maakte hij opnieuw een zware val, nu van 
de hooizolder, en opnieuw geraakte hij gedurende een onbekende tijd in coma. Na 
schooltijd trok hij zich terug op zijn kamer, vooral om te lezen. In die periode had 
hij geen vrienden. De spontane jongen die hij tot dan toe geweest was werd steeds 
meer gesloten en eenzaam (Hazeu, 1988, p. 68). Zijn enige ontspanning zocht hij in 
de weekeinden op bijeenkomsten van de Christelijke Jongelingsvereniging op Gere-
formeerde Grondslag.

In 1924 behaalde hij zijn onderwijzersdiploma en werd in hetzelfde jaar benoemd 
tot onderwijzer in Opheusden. Zijn hoofdakte zou hij nooit behalen, omdat zijn be-
langstelling meer uitging naar poëzie.

In Opheusden leefde hij teruggetrokken en sprak met zijn vriend Arie Dekker over 
poëzie, de kerk en seksualiteit. Ze publiceerden samen een dichtbundel.

In hetzelfde jaar 1924 ontmoette Achterberg de drie jaar jongere Cathrien van 
Baak. Zij kregen verkering, maar het was een relatie van vallen en opstaan. Gerrit 
wilde Cathrien totaal bezitten. Zij was alles voor hem. Toen zij een keer niet op een 
afspraak verscheen, probeerde hij zich via het dak van haar huis met een revolver 
toegang te verschaffen tot haar slaapkamer. Vader van Baak wist hem te kalmeren, 
maar liet hem bij een volgend bezoek door de politie buiten de gemeentegrens zetten

De eerste uitspraken van Achterberg over dood en zelfdoding stammen uit die pe-
riode. Gerrits ouders werden geconfronteerd met een eenzame, soms driftige en ver-
wilderde zoon. Toen Achterberg Cathrien eind 1927 met doodslag dreigde, werd de 
relatie beëindigd. Sindsdien is de verloren geliefde het centrale thema van zijn werk. 
Na een aantal bewogen jaren zou Achterberg in 1946 alsnog met Cathrien van Baak 
trouwen.

In 1926 maakte hij zijn officiële debuut in Elseviers Geïllustreerd Maandschrift 
(Achterberg, 1926). In 1931 verscheen zijn debuutbundel Afvaart (Achterberg, 1931). 
De bundel kreeg goede kritieken.
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In 1929 had hij zich verloofd met Bep van Zalingen, een zus van een collega. Deze 
relatie, die drie jaar zou duren, werd gekenmerkt door voortdurend fysiek geweld van 
de kant van Achterberg dat escaleerde tot bedreigingen met een revolver om seksuele 
onderwerping af te dwingen. Hij verheerlijkte haar maar wilde haar tevens voort-
durend lichamelijk overheersen. Dreigende gebaren of uitspraken vormden vaak de 
inleiding voor gewelddadig gedrag, dat hij niet onder controle kon houden. Nadat ze 
een keer ernstig was geslagen en gekrabd na een vermeende zwangerschap, verbrak 
Bep de verloving.

Achterberg was intussen in Den Haag gaan werken als onderwijzer en deed be-
lijdenis van het geloof in de Nederlands Hervormde Kerk. Hij meed de omgang met 
collega’s en kreeg problemen met het schoolhoofd, omdat hij geen orde kon houden 
en leerlingen sloeg. Na een mislukte poging om de relatie met Bep te herstellen raakte 
hij in volledig isolement waaruit ook de poëzie geen uitweg meer kon bieden. Hij 
werd geschorst wegens handtastelijkheid bij een vrouwelijke leerling en kreeg van het 
schoolbestuur de opdracht zich onder psychiatrische behandeling te stellen. Hij werd 
opgenomen in Utrecht en in Den Dolder. Hij kreeg de diagnose psychopathie en vroeg 
in 1933 ontslag aan als onderwijzer.

Eind 1933 werd hij zonder genezen te zijn ontslagen uit de Willem Arntzhoeve in 
Den Dolder en verloofde zich met Annie Kuiper, een verpleegkundige die hij tijdens 
zijn opname had leren kennen en die zich over hem ontfermde. Hij kreeg een kantoor-
baan in Utrecht waar hij ging wonen.

In 1937 stelde hij de bundel Eiland der ziel samen, waarvoor echter geen uitgever 
werd gevonden. Hij werd verliefd op zijn hospita Roel van Es, die zijn gevoelens niet 
beantwoordde, alsmede op haar zestienjarige dochter Bep. Zonder duidelijke aanlei-
ding doodde hij op 15 december 1937 de hospita met een pistoolschot en verwondde 
hij de dochter. Hij werd gevangen genomen en in juni 1938 kreeg hij tbr opgelegd.

Van 1938 tot 1941 werd hij verpleegd in de Rijksasyls voor Psychopathen te Ave-
reest en van 1941 tot 1944 in de Rekkense Inrichtingen. De terbeschikkingstelling 
die voor twee jaar was opgelegd werd een groot aantal keren verlengd onder meer op 
geleide van psychiatrisch onderzoek in Amsterdam en Oegstgeest. Enkele malen werd 
castratie overwogen, zoals dat in die jaren vaker werd toegepast bij patiënten met een 
seksuele ontremming. De vrees dat dit het einde van zijn dichterschap zou betekenen 
kon deze ingreep echter voorkomen.

In de tbr-klinieken brak een vruchtbare periode aan voor de dichter. In 1939 ver-
scheen de bundel Eiland der Ziel (Achterberg, 1939), later gevolgd door vele andere 
bundels. Achterberg had vrienden, koeriers en critici, die hem hielpen zijn gedichten 
gepubliceerd te krijgen. Hij kreeg toenemende erkenning. Het was voor Achterberg 
een lange lijdensweg door gestichten en klinieken. Zijn poëzie, alsmede de goede zorg 
van Annie Kuiper en de aandacht van zijn literaire vrienden hielden hem op de been. 
In 1942 overleed zijn moeder.

Hij hoopte steeds dat hij ontslagen zou worden uit de kliniek en gezinsverpleging 
zou krijgen. In 1943 was het eindelijk zover. In deze periode kwam hij opnieuw in 
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contact met Cathrien van Baak en in 1944 kreeg hij toestemming met haar in Neede 
te gaan samenwonen. Op 27 juni 1946 traden zij in het huwelijk.

Zijn terbeschikkingstelling was daarmee nog niet opgeheven. Dat zou pas in 1955 
gebeuren, waarna zijn dichterlijke produktiviteit sterk afnam. Voor het echter zover 
was, publiceerde hij nog vele gedichten en kreeg hij de grootst mogelijke erkenning 
hiervoor. In 1948 verscheen een essaybundel Commentaar op Achterberg (Sierksma, 
1948) van toonaangevende critici. Hij kreeg de P. C. Hooftprijs (1949), de Poëzie-
prijs Amsterdam (1950) en de Constantijn Huygensprijs (1959). Een bloemlezing, 
samengesteld door Rodenko Voorbij de laatste stad (Achterberg, 1955), beleefde een 
verkoop van tienduizenden exemplaren.

De eerste jaren van zijn huwelijk was Achterberg nog erg rusteloos en vluchtte hij 
vaak in overmatig alcoholgebruik, waarmee hij na het ontslag uit de kliniek was be-
gonnen. Hij zocht daartoe het gezelschap van gelijkgezinde streekgenoten. Ook nam 
hij soms voor enkele dagen de wijk naar literaire vrienden in Amsterdam. In 1953 
kocht het echtpaar een huis in Leusden. Na zijn laatste bundel Spel van de wilde jacht 
in 1957 brak voor Achterberg de rustige, evenwichtigste periode van zijn leven aan 
(Hazeu, 1988 p. 600). Op 17 januari 1962 overleed hij aan een hartaanval. Op zijn 
grafsteen werden zijn eigen woorden gebeiteld:

Van dood in dood gegaan, totdat hij stierf. 
De namen afgelegd, die hij verwierf. 
Behoudens deze steen, waarop geschreven: 
de dichter van het vers, dat niet bedierf.

(Verzamelde gedichten, p. 247)

Het centrale thema
Het drievoudig verbond tussen de geliefde vrouw, de dood en de dichter vormt het 
centrale thema in het leven en in het werk van Gerrit Achterberg. Achterberg pro-
beerde in zijn gedichten elke keer opnieuw zijn geliefde tot leven te wekken dan wel 
in de dood met haar samen te komen. Vanaf het verbreken van de liefdesrelatie met 
Cathrien, zijn eerste meisje, heeft dit thema hem beheerst. Roel Houwink, die in de 
beginperiode zijn poëtische mentor was, begreep meteen dat deze dichter een mens in 
nood was, voor wie het schrijven van gedichten letterlijk een kwestie was van leven 
en dood. Achterberg was in de ban geraakt van de Enige, Eeuwige Vrouw en zonder 
duurzaam contact met Haar was hij verloren (Houwink 1973, in Hazeu, 1988, p. 104).

In de meisjes en vrouwen die zijn levenspad kruisten zocht hij de belichaming van 
dit ideaalbeeld. Iedere nieuwe relatie eindigde echter in geweld en dreiging met de 
dood, zodra bleek dat hij zijn geliefde niet volledig kon bezitten. In zijn poëzie gaf 
Achterberg ook aan dit geweld vorm. De geliefde was niet slechts gestorven, de dich-
ter was voor deze dood verantwoordelijk. Het gedicht Moordballade, gepubliceerd in 
de bundel Afvaart in 1931, heeft als eerste regel:
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O gij die ik had omgebracht.

In dit gedicht dat te zien is als de verbeelding van een seksuele overweldiging is de 
dichter de dader. Hij gaat overigens niet vrijuit. In het gedicht Droomgedicht in de-
zelfde bundel staan de regels:

Vandaag ben ik beschuldigd, 
vanavond lig ik voor het gericht.

(Verzamelde gedichten, p. 32)

Later heeft Achterberg deze vooruitwijzing naar de doodslag in 1937 willen uitwis-
sen. Hij veranderde de titel van het gedicht Moordballade in Droomballade, onder 
welke titel het in de Verzamelde gedichten is opgenomen. De eerste regel luidt nu:

O gij die ik had opgewacht.
(Verzamelde gedichten, p. 41)

In 1937 werd de dreiging werkelijkheid door de doodslag van zijn hospita Roel van 
Es. Zijn eerste geliefde en latere echtgenote Cathrien van Baak heeft hierover opge-
merkt: “Het moest eens gebeuren, het lag bij de geboorte besloten. Gerrit is er altijd 
bang voor geweest. In een vroegere periode heb ik dezelfde dingen meegemaakt, maar 
daar praat ik met niemand over. Na het feit werd hij rustiger, zoiets als: `Het is vol-
bracht’” (in Hazeu, 1988, p. 214).

In het Huis van Bewaring kreeg Achterberg Kierkegaard te lezen. (Hazeu, 1988, p. 
223). Bij hem las hij dat de verbintenis van liefde en dood universeel is: denken aan 
de geliefde betekent denken aan de dood. Rodenko (in Hazeu, 1988, p. 244) schreef 
over de relatie Achterberg-Kierkegaard: “De `zoete verbintenis’ is dan ook een pro-
jectie van het menselijk echec dat in dichterlijke triomf is omgeslagen (volgens een 
dialectiek die overeenkomst vertoont met die van Kierkegaard voor wie het uiterste 
aan angst tevens de lichtste vreugde betekent).”

Er is veel nagedacht over deze dialectiek bij Achterberg. Binnendijk schreef in 
1941: “Het verlangen naar `de vrouw’ – zo schijnt het mij toe – kon pas ontstaan 
door de noodlottige zekerheid van haar dood; de dood heeft hem van haar bevrijd, om 
hem met haar te kunnen verbinden. (...) De herinnering aan de dood der geliefde bindt 
liefde en dood tezamen, en doet het zijn verlangen uitsluitend richten op de staat des 
doods als die van het werkelijke leven” (in Hazeu, 1988, p. 341-342).

Aafjes noemde Achterberg “de dichter van de sarcophaag”. In 1943 schreef hij een 
essay met die titel. Hierin roept hij het beeld op van een sarcofaag in een gotische 
kathedraal waarop twee albasten geliefden zijn gebeeldhouwd. Achterberg is de man 
op de sarcofaag. “Hij spreekt nu al verzenbundels lang tot dat albasten beeld van de 
geliefde, naast hem op de tombe. Hij bezweert het terug te keren tot het leven. Poëzie 
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is waanzin. (...) De met het leven onverzoenlijke dood wordt er nochtans zo mee om-
gesmolten, dat zij beide één in het vers worden.” (in Hazeu, 1984, p. 28-29)

Over het avontuur, de queeste, van Achterberg (Middeldorp, 1989), schrijft Van Hee-
rikhuizen: “Hij zoekt een zacht en tegelijk helder structuurloos gebied tussen leven 
en dood, een soort Nirwana, van waaruit de geheimen van beide gebieden moeiteloos 
worden ervaren. Het leven, gesymboliseerd in een geliefde, moet sterven en tot deze 
geheimzinnige voortzetting onmiddellijk weer opstaan. De verzen worden geprevelde 
bezweringsformules, ondanks hun primitieve bouw vaak zeer suggestief. (...) Achter-
berg ondergaat hier de tragiek van alle mystici (waaronder ook de romantici) die hun 
visies begeren en willen doorzetten ten koste van het practische deel van het leven.” 
(in Hazeu, 1988, p. 375)

Omstreeks 1948 nam Achterberg enigszins afstand van zijn centrale thema. Hij 
beschreef het als kolder dat hij in werkelijkheid dode materie tot leven zou willen 
wekken (Hazeu, 1988, p. 491). Zijn alchemistische pogingen worden abstracter. In de 
natuurkunde en scheikunde zoekt hij naar begrippen en processen die zijn `zoete ver-
bintenis” kunnen verbeelden. Sierksma merkt hierover echter op: “Het blijft dezelfde 
eeuwigheidsdrift, dezelfde ontkenning van de dood, dezelfde magische heerszucht, 
dezelfde fanatieke eis tot vereniging van kern en kosmos. (...) De dichter eist eenvou-
dig eeuwigheid. (...) De beste, overtuigendste argumenten haalt hij uit de natuurwe-
tenschap, die hij (...) afgraast naar projectielen tegen de dood.” (in Hazeu, 1988, p. 
500)

Achttien aminozuren waren 
het eiwit, waarmee gij begon, 
lees ik in deze lexicon. 
Het doet me door de ruiten staren

(Verzamelde gedichten, p. 621)

Psychopathologie en schuld
Na zijn arrestatie in 1933 wegens verboden wapenbezit werd Achterberg psychia-
trisch onderzocht. De diagnose luidde: psychopathia gravis. Deze diagnose werd na 
de doodslag in 1937 en de terbeschikkingstelling herhaaldelijk bevestigd. In heden-
daagse termen voldeed Achterberg waarschijnlijk aan de criteria van een gemengde 
persoonlijkheidsstoornis met narcistische en paranoïde trekken.

Ook zijn recensenten vormden zich een oordeel over zijn ziektebeeld. Marsman 
vroeg zich in 1939 af: “... is hij misschien toch niet in hooge mate psychopaath? – ik 
heb hem altijd `incompleet’, verminkt, en daardoor ontoegankelijk, in wezen onbe-
reikbaar gevonden” (in Hazeu, 1989, p. 218). Vestdijk had een andere mening. In 
hetzelfde jaar 1939 schreef hij “...dat dergelijke uitnemende poëzie alleen geschreven 
kan zijn door iemand, die in den grond normaal is, zij het dan ook uiteraard “nerveus” 
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achterberg en de zoete verbintenis

... Zo iemand als psychopaath te behandelen, wat ook zijn antecedenten mogen zijn, 
is een betreurenswaardige vergissing.” (in Hazeu, 1989, p. 218)

Een belangrijk gegeven dat bijdroeg aan de diagnose psychopathie was het ont-
breken van schuldgevoel. In een psychiatrisch rapport in 1941 wordt gesteld: “Hij 
beziet zijn daad als iets dat hij niet thuis kan brengen. `Ik ben confuus geworden, de 
dood is over me gekomen, het was het lot. Ik bestond niet op dat ogenblik (...) Door 
deze ervaring ben ik anders geworden’. Dit anders geworden zijn houdt voor hem in 
dat men van hem geen verantwoording meer mag vragen over wat hij vroeger deed. 
`Ik zag de dood als het niets, en per vers (niet pervers) tracht ik weer te komen uit het 
niets’.” (Hazeu, 1989, p. 354)

Na de doodslag verklaarde hij ook dat er tussen hem en de zestienjarige dochter 
van zijn hospita iets “muurloos” was geweest, “ ...zodat niets het karakter had van dat 
mag wel en dat mag niet. Op de vraag of hij achteraf geen deernis met het meisje had, 
dat door zijn toedoen op een afschuwelijke wijze wees was geworden, antwoordde 
hij: “Maar ik heb er toch vijf verzen over geschreven”, waarmee de `kwestie’ werd 
afgedaan. (Hazeu, 1988, p. 215)

Heringa, psychiater te Oldenkotte, die hem een groot aantal jaren volgde zei: “Waar 
je op stuitte was dat hij geen echte schuldgevoelens had. (...) Een ander aspect was dat 
hij geen doodsangst had. Schuldgevoel en vrees voor de dood gaan meestal samen. 
(...) Het streven of de wil om tot een dieper zelfinzicht of tot een rijping in sociale, 
relationele of godsdienstige zin te komen, was evenmin aanwezig. Dat is in deze mens 
niet te vinden geweest. En dat was een van de oorzaken van die langdurige tbr. We 
konden er niet van overtuigd raken dat hij geen recidivist zou zijn. (...)

Ik heb hem gevolgd en ben hem tegemoet gekomen door de `crime passionel’ te 
beschouwen als een vreemd `voorwerp’ bij zichzelf, dat hij toch niet kon of hoefde te 
accepteren of te begrijpen. Het was niet van hem.(...).

Achterberg kon zich heel goed verbergen, in relaties met mensen, maar ook in zijn 
gedichten. In de dagelijkse omgang kon hij zeer aimabel overkomen. Maar hij was 
niet de zachte, bedeesde, schuchtere man: daarachter ging een enorme emotionele 
spanning schuil.” (in Hazeu, 1988, p. 350-353)

Hoewel Heringa bij Achterberg dus geen persoonlijk schuldgevoel onderkende, 
zag hij wel een besef van existentiële schuld. De psychiater-dichter Keilson kwam 
eveneens tot die conclusie. Hij zag het schuldgevoel getransponeerd naar de poëzie, 
maar dan wel “verontpersoonlijkt” of “gesublimeerd”. Hij sprak van “transcendentaal 
schuldgevoel” (Hazeu, 1988, p. 357). De psycholoog en schrijver Van Loggem stelde 
dat Achterberg zijn schuld betaalde met poëzie (Hazeu, 1988, p. 360).

Eerder in zijn leven had Achterberg studie gemaakt over het werk van Dostojevski 
en Kafka, waarin het bestaan van schuld wordt afgesplitst, respectievelijk ontkend. In 
1960 kreeg hij van Anthonie Donker diens boek Ben ik mijn broeders hoeder? Hierin 
wordt het Kaïn-motief verbeeld. De streng gereformeerd opgevoede Achterberg las 
hierin dat ook Kaïn die zijn broer had doodgeslagen niet van Gods genade is uitgeslo-
ten (Hazeu, 1988, p. 576).
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Op het einde van zijn leven, nadat hij zijn poëtisch werk voltooid had, lijkt hij 
zodoende toch bevrijding te vinden van zijn diep gevoelde, in de poëzie tegelijkertijd 
beleden èn afgeweerde schuldgevoel.

Over de stenen balustrade leunend 
gaan mijn gedachten naar een oud weleer; 
ben ik het kind, voor iedere daad gereed 
 
en dat niet wist wat het spelend misdeed; 
zich om geen god of ander goed bekreunend, 
meester op zijn terrein en eigen heer.

(Verzamelde gedichten, p. 702)

Eenzaamheid en bestemming
Wie is toch de steeds bezongen geliefde van Achterberg, de gij van zijn gedichten? 
Ook in zijn brieven blijft dit ongewis. De “zij” of “haar” is in de correspondentie even 
veelduidig als in de gedichten: Cathrien, Bep, Roel, Bep, ze worden door Achterberg 
nauwelijks onderscheiden als afzonderlijke personen (Hazeu, 1988, p. 313).

Achterberg bleef zijn hele leven een eenzaam mens, die over zichzelf schreef: “Ik 
kan niet laten om mij te verbeelden dat ik alleen ben op de wereld als Adam” (in 
Hazeu, 1988, p. 527). Als zijn obsessie voor poëzie soms tijdelijk verdween had hij 
een hevige strijd te leveren; zijn onvermogen zich te binden botste dan met het hevige 
verlangen ernaar (Hazeu, 1988, p. 171).

Tot normale vriendschap was hij niet in staat. Hij had een tirannieke opvatting van 
vriendschap. Hij was veeleisend, wantrouwend en jaloers. Hij heeft meerdere men-
sen in zijn leven die veel voor hem gedaan hadden, laten vallen toen hij ze niet meer 
nodig had. Iemand als de dichter Hoornik kon het alleen met hem uithouden, omdat 
hij eenzelfde “eenzame wolf” was; ze voelden eerder verwantschap dan vriendschap 
(Hazeu, 1989, p. 535). Mulisch typeert Achterberg als volgt: “Je zat bij een wolk, er 
hing een mist in de kamer: dat was Gerrit Achterberg” (in Hazeu, 1988, p. 537). Tegen 
zijn uitgever zei hij: “Weet je wat zo vreselijk is, Fred? Dat ik al mijn goeie vrienden 
moet vermoorden. Jou ook, Fred” (in Hazeu, 1988, p. 533). In 1951 kwam het nog 
een keer bijna tot doodslag. Na een drinkgelag van dagen met zijn toenmalige vriend 
Heinz Entjes kwamen zij beiden bij Achterberg thuis aan. Cathrien bleek vertrokken. 
Achterberg werd woedend en eiste dat Entjes hem zou doden, eerst met een mes, later 
met een revolver. Toen deze weigerde, werd hij zelf bedreigd en kon pas na een wor-
steling de dichter in bed krijgen. Het betekende het einde van de vriendschap (Hazeu, 
1988, p. 528).

Zijn relatie met vrouwen was in dit opzicht niet anders dan die met mannen. De 
verheven positie van de geliefde vrouw in zijn gedichten was niet weggelegd voor de 
vrouwen met wie hij omging. Ook zij werden vaak gewelddadig bejegend of aan de 
kant gezet.
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“Hij was een eenling en een eenzame in de meest ijzige betekenis van het woord”, 
zo merkte Ab Visser op en hij vervolgt: “Men voelde die eenzaamheid aan in zijn 
persoon: hij was een zeer beminnelijk, kinderlijk en voorkomend mens en tevens een 
man die schijnbaar open stond voor suggesties – in werkelijkheid echter ging hij zijn 
eigen weg. (...) Hij was een bewoner van een andere wereld dan de zichtbare wereld 
waarin hij leefde en die hem in wezen matig interesseerde.” (in Hazeu, 1988, p. 559)

Een uitzondering vormt Cathrien van Baak. Zij was zijn eerste meisje. Zij was degene 
die zich in 1943 over hem ontfermde toen hij totaal verbitterd was geraakt door het 
voortdurende gestichtsverblijf. Dank zij haar kwam hij vrij. “In Cathrien had Gerrit 
een vrouw gevonden die eens een jeugdliefde was, die hem aan kon, niet bang was, 
hem bestuurde en verzorgde, soms zoals een ferme huisvrouw haar kostwinner” (Ha-
zeu, 1988, p. 459).

Zij werd het anker dat hem aan de aarde bond. Zoals Keilson opmerkte, heeft zij 
het “terug naar de moederschoot” mogelijk gemaakt (Hazeu, 1988, p. 458). Zij was 
als een moeder wier zorg hem vaak benauwde zodat hij vluchtte, maar bij wier ge-
borgenheid hij steeds weer terugkeerde. Hij werd naar haar gedreven door een soort 
“verlangen om het verloren gegane geluk, de vroegere eenheid en ongeschondenheid 
vast te houden” (Van den Hoofdakker, in Hazeu, 1988, p. 351).

Er zijn vele passages in zijn gedichten aan te halen die aannemelijk maken dat de 
door Achterberg bezongen geliefde in wezen zijn moeder was. Binnen de patriarchale 
structuur van het gezin Achterberg speelde Oidipous een grote rol. De relatie tot zijn 
moeder was sterk ambivalent. “Hij heeft afscheid van haar moeten nemen voor goed, 
zij heeft hem verlaten, is voor hem gestorven. Door haar, de eerste grote geliefde, zijn 
verlies en dood in het leven gekomen... Begonnen bij de liefde tot de moeder, die zo 
tragisch eindigde, wordt nu elke liefde `door den dood aangestoken’” (Hazeu, 1988, 
p. 216).

In zijn huwelijk met Cathrien van Baak heeft de dichter Achterberg een kans ge-
kregen om zijn bestemming te bereiken. Niet alleen in zijn poëzie maar ook in zijn 
persoonlijk leven is hij erin geslaagd de positieve en negatieve affecten ten aanzien 
van zijn geliefde te integreren. “Ik ben naar u op weg, van u vandaan” (Verzamelde 
gedichten, p. 751). Hij heeft daardoor het noodzakelijk verlies, dat ieder mens moet 
lijden in zijn leven (Viorst, 1987), niet alleen weergaloos verbeeld, maar in zijn eigen 
leven tevens kunnen verwerken.

Gij zijt bij mij den nacht, den dag, den nacht. 
Eens hebt gij het heelal mij toegedacht, 
maar dat is tot dit lichaam teruggebracht. 
Gelijk de wind die om de huizen is, 
zo zijt gij mij een wenseloos gemis. 
Ik heb u lief, het is zoals het is.

(Verzamelde gedichten, p. 313)
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EEN PERSOONSGERICHTE VISIE OP DE BETEKENIS VAN 
PERSOONLIJKE RELATIES IN PSYCHOPATHOLOGIE, 
PSYCHOTHERAPIE EN PREVENTIE

M. A. van Kalmthout

De vos weet veel dingen, maar de egel weet één groot ding.
(Oud Grieks fragment, geciteerd door W. F. van Leeuwen in: Van Dantzig, 1990, p. 7).

Het thema persoonlijke relaties leent zich voor een integratie van de gefragmenteerde 
kennis en de vele deeltheorieën die er op het gebied van de klinische psychologie 
bestaan. Zo valt te denken aan de mogelijkheid via een overkoepelende theorie over 
persoonlijke relaties een verbindend kader aan te brengen tussen aan de ene kant de 
op het individu georiënteerde psychopathologie en psychotherapie en aan de andere 
kant de meer op de mens als groepslid georiënteerde preventie.

Onze ambities zouden zelfs nog verder kunnen gaan door individueel-psychologi-
sche inzichten, via genoemde algemene theorie, te extrapoleren naar al die terreinen 
waar persoonlijke relaties een cruciale rol spelen. Te denken valt allereerst aan de 
wereld van onderwijs en opvoeding, vervolgens aan de arbeids- en organisatiesector, 
en ten slotte zelfs aan de (internationale) politiek en de inrichting van de samenleving.

De generalisatie van individueel-psychologische inzichten naar brede maatschap-
pelijke contexten en problematieken is zeker niet nieuw. Freud, Skinner en Rogers 
zijn daar in hun latere werk sprekende voorbeelden van. Vooral bij Rogers stond een 
uitgewerkte theorie over persoonlijke relaties centraal en weinigen zijn zo ver gegaan 
in hun generalisatie en daadwerkelijke toepassingen (Rogers, 1959, 1977). Indicatief 
hiervoor is dat Rogers vlak voor zijn dood in 1987 genomineerd werd voor de Nobel-
prijs voor de vrede.

Ik wil proberen over beide generalisaties – van psychopathologie en psychothe-
rapie naar preventie èn vervolgens naar brede maatschappelijke contexten – iets te 
zeggen. Dat zal er in feite op neer komen dat ik begin in de dyadische relatie zoals wij 
die kennen in psychopathologie en psychotherapie, vandaar ga naar de preventie en 
tenslotte steeds verder vooruit beweeg in de richting van grote groepen, maatschappe-
lijke structuren en de internationale politiek. 

Persoonlijke relaties
Volgens sommigen begint de vorming van de persoonlijkheid al vóór de geboorte (bij-
voorbeeld: Mahrer, 1978). Voor ons doel hoeven wij niet zo ver terug te gaan en is het 
al ingewikkeld genoeg om bij de geboorte te beginnen. Misschien is het eerste feit dat 
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wij in dit verband, samen met Otto Rank (1924), kunnen vaststellen dat het mensen-
kind door de biologische geboorte ook begint aan zijn ontwikkeling als individu. Dat 
is geenszins een gemakkelijke bevalling omdat de veilige geborgenheid van de moe-
derschoot moet worden ingeruild tegen de onbekende en bedreigende buitenwereld. 
Het individu-zijn en worden blijkt steeds meer een zware last die doet terugverlangen 
naar de oceanische gelukzaligheid van het verleden, waar geen bedreigingen beston-
den en het ongeboren wezentje aan niets of niemand verantwoordelijkheid verschul-
digd was. Naarmate het proces van menswording vordert, groeit het conflict tussen 
het ontluikende individu en zijn omgeving uit tot een vrijwel onontwarbaar kluwen. 
Van de ene kant streeft het individu naar de uitbreiding en instandhouding van zijn 
primaire behoeften en komt daarmee in conflict met andere individuen die in principe 
veel machtiger zijn dan hijzelf. Anderzijds is hij juist daarom voor de bevrediging van 
zijn behoeften van hen afhankelijk en merkt hij dat hij gedepriveerd achter blijft als 
hij de machtige volwassenen niet gunstig stemt. Zo wordt de kiem gelegd voor een 
dubbelhartig gedragspatroon dat voortkomt uit enerzijds het streven naar autonome 
ontplooiing, anderzijds uit het verlangen naar eenwording met de verschaffer van al-
les wat voor het voortbestaan als individu noodzakelijk is. Wij zouden dit elementaire 
conflict met Helmuth Kaiser kunnen aanduiden als het universele spanningsveld tus-
sen het verlangen naar autonomie en dat naar fusie (Van Kalmthout, 1989). 

Persoonlijke relaties spelen zich altijd in dit spanningsveld af, waarbij soms de 
weegschaal doorslaat in de richting van autonomie, dan weer in de richting van fu-
sie. In concreto houdt dit een complementaire relatie in tussen ondergeschiktheid en 
overheersing. Beide polen hebben hun aantrekking èn de prijs die ervoor betaald moet 
worden. De prijs voor autonomie en vrijheid is eenzaamheid, de last van de individu-
ele verantwoordelijkheid en de confrontatie met een andersdenkende omgeving. De 
prijs voor de gelukzaligheid van de fusie is het verlies van eigen identiteit. Ofschoon 
iemands positie in een persoonlijke relatie op een bepaald moment getypeerd kan 
worden als autonoom of in-fusie, is het toch nooit zo dat een van beide definitief en 
uitsluitend het geval is. Dat komt omdat mensen fundamenteel gekenmerkt worden 
door een diepgeworteld verlangen naar zowel autonomie als naar fusie. 

Psychopathologie
Vanuit onze invalshoek gezien ontstaat psychopathologie wanneer zich een extreme 
disharmonie ontwikkelt tussen het verlangen naar autonomie en het verlangen naar 
fusie. Het volgende voorbeeld moge dit duidelijk maken. 

Cliënte is een vrouw die reeds vele jaren lijdt aan anorexia nervosa. Zij houdt 
zichzelf op de been door een subtiel samenspel van “dieet”, overgeven en het 
innemen van laxeermiddelen. Zij leeft voortdurend op de rand van wat medisch 
gezien acceptabel is en iedereen spant zich in om haar tot andere gedachten of 
liever gezegd tot andere gewoonten te brengen. Al deze pogingen mislukken om-
dat cliënte hardnekkig alle voorstellen afwijst. Zij ervaart deze als directe aan-
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vallen op haar autonomie. Dit contrasteert sterk met de rest van haar leven,waar 
zij haar autonomie op alle fronten heeft opgegeven en in volstrekte afhankelijk-
heid is vervallen. Als zij hierin concessies zou doen, zou zij, naar eigen zeggen, 
“de strijd verloren hebben”, haar laatste beetje gevoel van zelfrespect zijn kwijt 
geraakt. Haar anorectische patroon ervaart zij kennelijk als een laatste bolwerk 
van autonomie dat zij als een leeuwin verdedigt.

Voor deze vrouw is het kennelijk nooit in haar leven mogelijk geweest in persoonlijke 
relaties een goed evenwicht te vinden tussen haar verlangen naar persoonlijk contact 
èn haar verlangen naar een eigen ruimte. De enige oplossing die haar kennelijk nog 
restte was het strijdtoneel te verplaatsen naar een welomschreven symptoom en daar 
het gevecht met anderen op een indirecte wijze voort te zetten. 

Dit voorbeeld illustreert enkele universele kenmerken van psychopathologie die 
wij steeds terugvinden, ongeacht de diversiteit van de symptomatologie (Angyal, 
1965). 

Allereerst is er het verleden waarin de cliënte door haar ouders afgewezen is, zich 
niet gezien heeft gevoeld en daardoor al snel het gevoel heeft ontwikkeld niet veel 
voor te stellen. Haar pogingen om contact te maken zijn al lang geleden gefrustreerd 
en op een bepaald moment heeft zij die dan ook gestaakt, maar haar verlangen ernaar 
is gebleven. 

Het heden wordt gedomineerd door haar diepgewortelde gevoel van waardeloos-
heid, wat het haar ten enenmale onmogelijk maakt persoonlijke relaties aan te gaan. 
De enige manier om met anderen in contact te treden is met een aangeleerd patroon 
waarvan zij al vroeg heeft vastgesteld dat mensen dat waarderen. Het patroon (lief en 
aardig zijn, geen conflicten aangaan, niet “egoïstisch” zijn) is haar masker, zij is het 
niet zelf. Daaronder, ver weg, schuilt het mateloze verlangen naar liefde en aandacht. 
Maar het heeft iets van een verboden vrucht: ergens weet je wel dat het bestaat en 
lekker is, maar het is slecht en roept schuldgevoelens op. Pogingen om toch iets ervan 
te pakken te krijgen blijven halverwege steken. 

Zo leidt een scheefgroei in de aloude spanning tussen het verlangen naar autono-
mie en fusie tot een dubbel patroon van reageren. Omdat deze cliënte niet weet wie 
zij is, dat wil zeggen niet weet wat zij echt wil, voelt en denkt, gedraagt zij zich dub-
belhartig. Zij aapt anderen na (Angyal spreekt hier van “vicarious living”) en zal zich 
nooit aan iemand of iets binden (Angyal noemt dat: “the pattern of noncommitment”). 
Als ik naar mijn gevoel niet veel voorstel, dan kan ik mezelf maar beter niet laten zien, 
laat staan mijn nek uitsteken. Mij rest dan niets dan een tweede-hands-leven, in plaats 
van een leven uit mijzelf.

Psychotherapie
Als wij er van uitgaan dat psychopathologie zijn oorsprong vindt in de sfeer van per-
soonlijke relaties, dan zal de psychotherapie zich logischerwijs eveneens op dat vlak 
moeten afspelen. Dat maakt begrijpelijk waarom algemeen de kwaliteit van de thera-
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peutische relatie van eminent belang wordt geacht. In dit verband is het onderscheid 
van belang tussen hoe persoonlijke relaties in feite verlopen en hoe zij zouden kunnen 
worden. Het is het verschil tussen “wat is” en “wat mogelijk is”. Daarmee bedoel ik 
dat de psychopathologie beschrijft hoe in feite persoonlijke relaties leiden tot psychi-
sche stoornissen. De psychotherapie daarentegen is de kunst van het mogelijke, van 
het tot ontwikkeling brengen van nog niet-gerealiseerde capaciteiten.

Beschrijving van persoonlijke relaties in de psychopathologie wordt gekenmerkt 
door alles wat relaties destructief en bedreigend kan maken. Geen woorden zijn 
krachtig genoeg, ja woorden schieten vaak te kort om tot uitdrukking te brengen wat 
mensen elkaar aandoen: misbruik, verkrachting, moord- en doodslag, terreur, afper-
sing, fysiek geweld, bedreigingen, indoctrinatie en ga zo maar door. Vaak zijn er ook 
subtielere vormen van “geweld”: mensen wordt geen ruimte gelaten om hun eigen 
gedachten en gevoelens op het spoor te komen en er uitdrukking aan te geven. Het 
geduld ontbreekt en hen wordt vroegtijdig de mond gesnoerd. Dat kan leiden tot een 
situatie waarin vanzelfsprekend de heersende norm of de betreffende autoriteit wordt 
gevolgd in plaats van het eigen oordeel.

Tegen deze achtergrond is het wezenlijk dat de kwaliteit van persoonlijke relaties 
in de psychotherapie van een andere orde is dan die waarin de problemen hun oor-
sprong vinden. Dat betekent dat er hoge eisen worden gesteld aan de psychotherapeut 
die hieraan vorm moet geven. Het gaat er immers om cliënten te laten ervaren dat 
er behalve geweld, manipulatie en indoctrinatie nog iets anders mogelijk is in per-
soonlijke relaties. Cliënten die een lange geschiedenis hiervan achter de rug hebben, 
zullen niet snel geloven dat zo iets bestaat en mooie woorden zullen zij al helemaal 
niet vertrouwen. Vaak zal er een langdurig en moeizaam proces nodig zijn om een 
dergelijke mogelijkheid daadwerkelijk dichterbij te brengen. Ik herinner mij in dit 
verband het volgende:

Een cliënte met een geschiedenis van geweld en seksueel misbruik wilde in de 
therapiekamer niet op de gebruikelijke plaats zitten, maar gaf de wens te kennen 
dat ik achter mijn bureau plaats nam en zijzelf aan de andere kant ervan vlakbij 
de deur. Op die manier kon zij snel wegvluchten als de therapeut haar zou willen 
verkrachten of de telefoon zou grijpen om haar op psychiatrie te laten opnemen 
(zoals haar moeder was overkomen). 

Het universele spanningsveld tussen autonomie en fusie wordt dus logischerwijs ver-
plaatst naar de therapiekamer en als de therapeut zich deze stand van zaken bewust is, 
kan hij de cliënt helpen de vicieuze cirkel waarin deze alsmaar ronddraait te doorbre-
ken. Dat houdt allereerst in dat de therapeut niet, zoals de normale sociale omgeving, 
in de vele valkuilen trapt die de cliënt voor hem uitzet. Pogingen tot fusie moeten als 
zodanig worden benoemd, evenals verkapte pogingen om terug te keren in het isole-
ment, zoals bijvoorbeeld het voortijdig willen beëindigen van de therapie. 
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De drie grondhoudingen van de therapeut die Rogers (1957) heeft geformuleerd 
als noodzakelijke en voldoende voorwaarden voor psychotherapeutische verandering, 
kunnen in het spanningsveld van autonomie en fusie in een verhelderend perspec-
tief worden geplaatst. Twee grondhoudingen (empathie en respect) zijn gericht op 
de cliënt, de andere (congruentie) is primair gericht op de therapeut zelf. Wij zouden 
kunnen zeggen dat de eerste twee de fusie-pool vertegenwoordigen, de andere de 
autonomie-pool. Een goede harmonie tussen de twee polen in een therapeutische rela-
tie, behoedt de therapeut ervoor in een van de twee door te schieten, hetzij door zich 
helemaal met de cliënt te identificeren, hetzij door zich op grote afstand van hem te 
houden. 

Naarmate de therapeut er beter in slaagt – en vaak lukt hem dat niet, of onvol-
doende – een andere kwaliteit van persoonlijke relaties aan te bieden dan die waar-
binnen de cliënt zijn psychopathologie heeft opgelopen, zijn de noodzakelijke en 
vaak voldoende voorwaarden gecreëerd voor echte verandering. Dat wil zeggen dat 
de cliënt dan een unieke gelegenheid krijgt te experimenteren in het mijnenveld van 
persoonlijke relaties, daar voor hem geheel nieuwe ervaringen op te doen en aldus een 
nieuw evenwicht te vinden in het spanningsveld van autonomie en fusie.

Preventie
Als wij ons realiseren wat vanuit een persoonsgericht standpunt gezien wordt als de 
essentiële kern van psychopathologie, dan wordt preventie een allesomvattende en 
schier onuitvoerbare opgave. Psychopathologie ontstaat, zo zeiden wij, op het vlak 
van verstoorde persoonlijke relaties. Meer nauwkeurig houdt dit in dat het jonge men-
senkind niet de kans krijgt zich tot een zelfstandige persoon te ontwikkelen. Dit kan 
het gevolg zijn van het feit dat hem niet de ruimte gegeven is om zijn eigen gevoelens, 
gedachten en gedrag te volgen, maar dat hij geconditioneerd en geïndoctrineerd is om 
te voelen, te denken en te doen wat anderen graag willen dat hij voelt, denkt en doet. 
Het kan echter ook zijn oorsprong vinden in het feit dat hij geen mogelijkheid heeft 
gehad zichzelf te toetsen aan of te confronteren met anderen, zonder zichzelf bij voor-
baat te verliezen. In beide gevallen raakt hij hopeloos van zichzelf vervreemd, hetgeen 
zich uit in een gedragspatroon dat gekenmerkt wordt door dubbelheid: naar buiten toe 
draagt hij een masker waarachter zijn ware identiteit verscholen gaat.

De problematiek is echter nog ingewikkelder. De volwassenen (ouders, opvoeders 
en andere autoriteiten) die deze conditionering en indoctrinatie, overigens vaak met 
de beste bedoelingen, toepassen zijn zelf het slachtoffer van dezelfde processen. Je 
zou kunnen zeggen dat zij helaas niet beter weten. Zo draait het rad van het menselijk 
lijden van generatie op generatie verder, zonder dat de vicieuze cirkel wordt doorbro-
ken. Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk dat grote denkers op dit gebied 
met radicale oplossingen zijn gekomen, die de wortels van het systeem raken. Het 
voert hen onvermijdelijk tot het centraal stellen van opvoeding en onderwijs (bijvoor-
beeld: Rogers, 1983; Krishnamurti, 1975) en zelfs tot voorstellen die de inrichting van 
de hele samenleving betreffen (bijvoorbeeld: Skinner, 1948). 
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Als wij willen voorkomen dat psychopathologie ontstaat, dan zullen wij ervoor 
moeten zorgen dat persoonlijke relaties tussen volwassenen en kinderen niet scheef 
groeien in het spanningsveld tussen autonomie en fusie. Dit wordt niet gerealiseerd 
door voorlichting en uitgekiende programma’s, ofschoon daar natuurlijk om andere 
redenen een gepaste plaats voor is. Als een doorbraak al mogelijk is dan kan dat alleen 
door een andere relatie aan te bieden dan die welke gebaseerd is op externe beïn-
vloeding die al gauw de vorm krijgt van manipulatie en indoctrinatie, ook al gebeurt 
dit onder de fraai-klinkende benaming van “sociale beïnvloeding” (Van Kalmthout, 
1991). Veeleer zal het er op aankomen omstandigheden te creëren die mensen de 
ruimte geven zelf te leren, te ontdekken wie zij zijn, wat hen beweegt en wat zij 
eigenlijk willen. Vanuit dat perspectief zal het ook in het onderwijs niet uitsluitend 
dienen te gaan om informatieoverdracht, maar evenzeer om het bevorderen van een 
eigen leerproces en het vinden van een eigen weg in het spanningsveld tussen de op-
geschroefde en eenzijdig-technologische eisen van de maatschappij en de innerlijke 
drijfveren van het individu. Om misverstanden te voorkomen, wil ik er op wijzen dat 
dit laatste niet samenvalt met een vrijblijvende, structuurloze zweverigheid. De essen-
tie van een persoonlijke relatie, ook in het onderwijs, is een echt contact, waarvoor 
niet alleen ruimte en respect noodzakelijke voorwaarden zijn, maar evenzeer een ech-
te ontmoeting in de zin van een confrontatie van twee individuen met elk hun eigen 
persoonlijke geworteldheid (Friedman, 1985).

Ik zei al dat preventie, zo gezien, een allesomvattende taak wordt die gemakkelijk 
en begrijpelijkerwijs tot gevoelens van machteloosheid kan leiden. Eén vorm van pre-
ventie die vanuit dit perspectief voor eenieder binnen bereik ligt is vervat in de oude 
volkswijsheid: “verbeter de wereld, begin bij jezelf”. Als persoonlijke relaties de kern 
uitmaken van alle menselijke problemen, dan wordt op deze wijze het allesomvatten-
de heel tastbaar en komt het binnen ieders bereik.

De klinische psychologie voorbij
Er is veel geloof (in de zin van vertrouwen) in de mensheid voor nodig om aan te ne-
men dat een dergelijk persoonsgericht perspectief ook betekenis kan hebben voor de 
gruwelijkheden en het onbeschrijfelijke menselijke lijden dat wij op onze wereldbol 
aantreffen. Een dergelijke extrapolatie dient dan ook met terughoudendheid gedaan 
te worden. Eén reden om ons hier toch aan te wagen is dat oplossingen uit andere 
sferen (politieke, economische, religieuze) al evenmin de oplossing hebben gebracht, 
integendeel! 

In een toespraak tot de American Psychological Association in 1972 stelde Rogers 
de vraag aan de orde, zoals Skinner (1971) dat eerder gedaan had, of psychologen 
bereid zouden zijn hun individueel-psychologische oriëntatie te overschrijden en als 
ontwerpers van een nieuwe maatschappij op te gaan treden: “The question is whether 
our group can develop a future-oriented preventive approach, or whether it will fore-
ver be identified with a past-oriented remedial function.” (Rogers, 1973, p. 380)
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Geïnspireerd door zijn lange en uitgebreide ervaring met velerlei soorten groepen, 
begon Rogers zelf de daad bij het woord te voegen door het organiseren van zoge-
heten cross-culturele workshops en encounter-groepen in verschillende spannings-
haarden in de wereld. Zo organiseerde hij workshops in Noord-Ierland, Zuid-Afrika 
en Rusland (Rogers, 1977). Hij liet zich daarbij leiden door dezelfde principes als in 
individuele en groepstherapie: er moet een klimaat gecreëerd worden waarin naar 
mensen geluisterd wordt, mensen moeten gestimuleerd worden hun werkelijke gevoe-
lens te uiten, zodat zij elkaar van persoon tot persoon ontmoeten, in plaats van met een 
nationaal masker en een traditioneel vijandsbeeld. Een voorlopig hoogtepunt van dit 
type activiteiten was de zogeheten Rust-workshop (Rogers, 1986), genoemd naar het 
Oostenrijkse plaatsje Rust aan de grens met Hongarije. Hier vond in november 1985, 
onder leiding van Rogers en zijn staf, een internationale workshop plaats, gewijd aan 
de politieke conflicten in Midden-Amerika. Aanwezig waren vijftig invloedrijke per-
sonen uit zeventien verschillende landen, onder wie ministers van buitenlandse zaken, 
ex-presidenten, schrijvers en anderen. De reacties van de deelnemers waren na afloop 
in overgrote meerderheid positief en dit veelal tot hun eigen verbazing. 

Wat de daadwerkelijke effecten van deze en soortgelijke ondernemingen zijn op de 
toestand in de wereld is onmogelijk vast te stellen. Wat ze wel duidelijk maken is dat 
er vanuit de thematiek van persoonlijke relaties concrete en uitdagende mogelijkhe-
den zijn om ook in de internationale politiek een eigen bijdrage te leveren. Durven wij 
ons af te vragen wat een dergelijk perspectief bijvoorbeeld zou kunnen betekenen in 
de actuele verschrikkingen van het voormalige Joegoslavië? 

Ten slotte
Ik heb in het voorafgaande voorzichtig geëxploreerd wat de rol van persoonlijke re-
laties is in psychopathologie, psychotherapie, preventie en zelfs in brede maatschap-
pelijke samenhangen. Uiteraard blijven veel vragen onbeantwoord en is het papier 
geduldig. Mijn excursie heeft mij niettemin gesterkt in de overtuiging dat persoonlijke 
relaties een centrale rol spelen in ons vakgebied èn ver daarbuiten.
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EEN PSYCHOANALYTISCHE VISIE OP 
RELATIESTOORNISSEN IN DE HEDENDAAGSE 
WESTERSE CULTUUR

J. J. L. Derksen

De laatste decennia worden klinisch psychologen en andere hulpverleners in toene-
mende mate geconfronteerd met vragen om hulp van mensen bij problemen met hun 
intieme relatie. Naast het aangaan lijkt vooral het onderhouden van een gezonde part-
nerrelatie voor veel mensen in deze tijd een moeilijke opgave, waarbij vaak hulp 
wordt gevraagd. In de eerstelijns psychologenpraktijken in Nederland neemt de hulp-
vraag bij relatiemoeilijkheden momenteel ongeveer een derde in van het totaal aantal 
aanmeldingen. 

In deze bijdrage zal ik de relatiestoornissen met behulp van enkele psychoanalyti-
sche termen schetsen en plaatsen in de actuele culturele context. Meer technisch ge-
sproken is mijn stelling dat een samenspel van verschuivingen binnen de sociaal-cul-
turele verhoudingen en het individueel psychisch functioneren, hebben geleid tot een 
accent op het zelf. Hierdoor is de relatieve invloed van geweten en ideaal enerzijds en 
driftleven anderzijds in het psychisch beleven en ervaren verminderd. In de structuur 
en dynamiek van de intieme tussenmenselijke betrekkingen is het zelf hoofdrolspeler 
geworden. Relaties hebben hierdoor aan draagkracht verloren. 

Deze stelling heeft een hypothetisch karakter en is eenzijdig gebaseerd op observa-
ties in zowel de klinische praktijk als het dagelijkse leven. Deze observaties zijn ver-
richt vanuit een psychoanalytisch referentiekader en gegeneraliseerd naar de bredere 
sociale context. Empirische toetsing wacht nog. 

Allereerst behandel ik enkele psychoanalytische termen en maak met behulp van 
deze concepten een paar opmerkingen van meer algemene aard over intieme relaties. 
Vervolgens komt de samenhang tussen tijdgebonden verschuivingen van meer struc-
turele aard in het psychische en het sociaal-culturele aan de orde. Tot slot worden met 
behulp van deze inzichten een aantal opmerkingen gemaakt over relatiestoornissen.

Terminologie
Een houvast voor de structuur van het psychische vinden we in de drie functiesyste-
men zoals die in de psychoanalytische theorie zijn ontwikkeld (Freud, 1923). In het 
zogenaamde structurele model verwijst het Es naar het onbewust-psychische. De kern 
ervan wordt gevormd door een eenheidzoekende, op symbiose gerichte kracht (o.a. 
de seksuele drift) en het tegendeel ervan, de destructieve kracht (o.a. agressie). In een 
bepaald opzicht wordt dit Es met de geboorte meegeleverd, maar het ontwikkelt zich 
ook doordat het Ich (een tweede systeem) zich hiervan tijdens de eerste jaren van de 
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levensloop afscheidt en tevens invloed uitoefent op dit Es. Het Es heeft ook de functie 
van energiebron, nuttig en nodig, maar het kan hierdoor de andere functiesystemen 
voor problemen en moeilijke keuzes plaatsen. Aan het Über-Ich (het derde systeem) 
kunnen twee aspecten worden onderkend. In de eerste plaats is er het geweten, onze 
geïnternaliseerde normen en waarden. Hierin liggen de regels opgeslagen waarvan we 
vinden dat we er aan moeten voldoen en waarmee we anderen evalueren. Het tweede 
aspect heeft betrekking op het Ich-Ideal; hierin liggen onze idealen besloten. Deze 
geven een antwoord op de vraag waarnaar we streven, wat we willen bereiken en 
hoe we willen zijn. Dat is meestal toekomstmuziek. Beide aspecten van het Über-Ich 
onttrekken zich ten dele aan onze bewuste beleving. Het Über-Ich is de instantie die in 
het individu de culturele waarden en normen draagt op een voor elke persoon unieke 
wijze. Het Ich is de instantie van de denkprocessen, de waarneming, de realiteitstoet-
sing, de conflictbemiddeling tussen verlangens van de zijde van het Es, normen en 
idealen van de kant van het Über-Ich en realiteitseisen. Binnen dit Ich is het zelf een 
belangrijke functie. Dit zelf wordt gevormd door het geheel van gevoelens en gedach-
ten over het eigen ik, de zelfrepresentatie, en over de ander, de objectrepresentatie. 
Het zelf representeert onze identiteit.

Indien het psychisch evenwicht intact is bemerken we niet veel van deze instanties, 
maar allerlei uitdagingen vanuit de buitenwereld en opwellingen van binnenuit kun-
nen hierin verandering brengen. Bij het aangaan van een intieme relatie worden alle 
functies actief.

Deze drie functiesystemen van het psychische worden opgebouwd in de kindertijd. 
Hierbij spelen allerlei complexe processen een rol waarvan de opvoeding er een is. In 
het opvoedingsproces spelen niet alleen de persoonlijkheidskenmerken en gedragin-
gen van de ouders een rol, maar deze ouders bemiddelen ook de heersende culturele 
waarden. In de loop van de tijd kunnen de accenten in het psychische verschuiven. In 
het Victoriaanse tijdperk was het Über-Ich meer gekenmerkt door strenge regels, ge-
boden en verboden met betrekking tot seksueel gedrag dan in de jaren zestig van deze 
eeuw. Zodra we in een situatie van oorlog verkeren met ons buurland hebben we ande-
re normen met betrekking tot onze agressie en agressieve uitbarstingen dan in vredes-
tijd. Tijdens een vakantie geven we meer ruimte aan wensen om niets te doen, passief 
te zijn, te genieten dan tijdens werktijd. Behalve de inhoud kan dus de intensiteit en 
invloed van het Über-Ich op ons gedrag zowel situationeel als structureel verschillen.

Van de intieme relaties die mensen aangaan met anderen kunnen we vanuit dit 
technisch en structureel oogpunt zeggen dat hierin Es, Über-Ich en Ich een gezamen-
lijke bijdrage leveren. De verbondenheid bestaat uit een samengaan en vervlechting 
van deze functiesystemen van twee personen. Het aangaan en ontwikkelen van een 
intieme relatie is psychologisch gezien een zeer complexe activiteit. In deze kracht-
toer worden de stabiliteit en de geïntegreerdheid van de functiesystemen getoetst. Dit 
kan veel angst opleveren. Gezien deze opgave en de daaruit voortvloeiende eisen zien 
we nogal eens dat mensen bij het aangaan en onderhouden van intieme relaties het 
vermijden om alle drie de functiesystemen gelijkelijk in te zetten. Het resultaat is dan 
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vanzelfsprekend aan de magere kant. Het komt b.v. vaak voor dat in een relatie vooral 
de driftmatige kanten worden ingezet en uitgeleefd. Het Ich en het Über-Ich figureren 
op de achtergrond en doen nauwelijks echt mee. Het Es is de hoofdrolspeler. 

In de samenlevingsstructuur kunnen we met Berger en Luckman (1966) de subsys-
temen techno-economie, sociale structuur en ideologie onderscheiden. Hierin kunnen 
we oppervlakkig beschouwd een parallellie ontdekken met respectievelijk Es, Ich en 
Über-Ich. Net als op het Ich verschillende krachten inwerken die gebaat zijn bij con-
flictbemiddeling, zien we dit ook ten aanzien van de sociale structuur. Het reservoir 
van driften, energie, wensen en strevingen kunnen we met enige fantasie herkennen 
in het techno-economische subsysteem waarvan grondstoffen en mineralen de basis 
vormen en waar produktie en distributie van goederen plaatsvindt. In het ideologi-
sche subsysteem wortelen de opvattingen die mensen hebben over zichzelf en over de 
wereld, anders gezegd: dit is het niveau van de legitimatie. In de culturele produkten 
worden deze doorgaans gematerialiseerd. Binnen de wereldbeschouwingen vinden 
opvoedingspraktijken plaats en in die praktijken krijgen de individuele Über-Ich’s 
gestalte. Zowel het technoeconomische als het ideologische subsysteem werken in op 
de sociale structuur.

Sociaal-culturele en psychologische veranderingen
In deze tijd kunnen we waarnemen dat de sociale structuur een grote plaats is gaan 
innemen in de westerse samenlevingen. Enkele observaties ter onderbouwing. De sa-
menleving van vandaag lijkt aan elkaar te hangen van regels, wetgevingen, beïnvloe-
dingsstrategieën, subsidies en andere stimuleringsmaatregelen. Tegelijkertijd valt op 
dat de ideologische orintaties in bijvoorbeeld de partijpolitiek naar de achtergrond 
verdwijnen. De politieke partijen richten zich uit pragmatische overwegingen meer 
op hun kiezers.

Door de verschuiving binnen de techno-economie van produktie- naar consump-
tie-oriëntatie treden er, gezien het systeemkarakter van de samenleving, ook wijzi-
gingen op in andere sectoren van de maatschappij. Dit type verhouding veronderstelt 
geen bezadigd type persoon, met veel innerlijke overwegingen, remmingen, strenge 
normen en waarden. Veel meer past hierbij een persoon met een sterk verlangen, een 
hoge prestatie-motivatie, met onrust in lijf en ledematen. Ambitie, concurrentiege-
voel, vooruitgangsstreven en psychische flexibiliteit zijn essentiële kenmerken van 
deze persoonlijkheid. Kwaliteit verliest het van de kwantiteit. Deze eigenschappen 
krijgen meer de kans naar mate deze persoon minder gevoelens van afhankelijkheid 
kent, minder twijfelt aan het eigen kunnen, minder ethische afwegingen en schuldge-
voelens heeft. De narcistische persoonlijkheid tobt niet over zijn verleden, neemt het 
heden voor lief en leeft in de toekomst. Hij of zij doet er alles voor die toekomst rea-
liteit te doen zijn. Zodra dit in een bepaald aspect is gelukt, is een volgende uitdaging 
noodzakelijk om gevoelens van leegte en somberheid af te weren. Cushman (1990) 
constateert in dit verband dat na de Tweede Wereldoorlog het zogenaamde “lege zelf” 
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is ontstaan. Aan dit zelf ontbreekt het aan gemeenschap, traditie en met anderen ge-
deelde betekenissen. Consumeren moet compensatie bieden voor deze leegte. 

De ontwikkeling in de richting van de toenemende individualisering in de wes-
terse cultuur wordt door wetenschappers uit verschillende richtingen onderschreven 
(Sampson, 1988). Hiervoor is erg veel bewijsmateriaal voorhanden: de regelgeving 
ontwikkelt zich steeds gedifferentieerder om tegemoet te komen aan de individuele 
behoeften. In het consumptiepatroon in onze cultuur is er bijvoorbeeld plaats voor 
tientallen “verschillende” soorten zeep. Ter vergelijking: in China betekent een drank-
je voor het eten praktisch voor iedereen dezelfde keuze. Indien men 30 Nederlanders 
om een keuze voor een aperitief vraagt is het niet vreemd als dit resulteert in 20 
verschillende drankjes. In toenemende mate differentieert het zelf zich van dat van 
de buurman. Op zichzelf is dit iets wat al op jonge leeftijd tot de menselijke mogelijk-
heden behoort: kinderen onderscheiden zich al graag op hele jonge leeftijd. In onze 
cultuur lijken deze trekken echter in het bijzonder te worden ontwikkeld. 

De ontwikkeling en accentuering van het Ich en het zelf vinden plaats tegen een 
achtergrond waarin de vorming van het Ich niet meer alleen in het kerngezin kan 
plaatsvinden. Veel meer en op veel grotere schaal dan in andere tijden moet het Ich ge-
holpen worden om gereed te komen voor het functioneren in de samenleving. De vor-
ming in het gezin wordt in sterke mate uitgebreid met die in de sfeer van de opleidin-
gen. In de agrarische samenleving van weleer was de vorming in het gezin voldoende 
om daarna, op het land of met het vee, de kost te verdienen. Nu schiet het gezin hope-
loos te kort in de voorbereiding van de jongere op zijn plaats in de samenleving. De 
complexiteit van de arbeidsverhoudingen vereist heel specifieke opleidingsprincipes. 
Het Ich wordt op velerlei manieren en door velerlei personen gevormd. Praktische en 
technische kennis heeft de voorrang boven ideologische kennis. Gedragstraining, de 
verwerving van vaardigheden, speelt hierbij ook een grote rol. De economie dicteert 
hier een pragmatisme dat in de opleidingen toenemend wordt geïncorporeerd. 

Het aloude Über-Ich is met het oog op het bereiken van economische groei weinig 
functioneel. Morele en ethische afwegingen en tradities betekenen een rem op de pro-
duktiviteit. De ruimte die het geweten traditioneel innam wordt ruimschoots overge-
nomen door Ich en het met het zelf gefuseerde ideaal. Hiermee vervalt een deel van de 
psychologische basis van tradities, culturele waarden, religie, rituelen en dergelijke. 
Dit betekent niet dat culturele waarden verdwijnen, mensen kunnen niet zonder deze 
bestaan, maar zij verliezen aan accent. De verbondenheid tussen mensen die dezelf-
de waarden delen en de versterking van hun identiteit hierdoor heeft plaatsgemaakt 
voor individuele belangen en concurrentie. De tradities die de materiële verhoudingen 
transcenderen brokkelen af onder het spervuur van een rationele uitdaging. Leerstel-
lingen uit de diverse religies zijn vanuit rationalistisch gezichtspunt een erg gemakke-
lijke prooi geworden voor kritiek en verwerping. Hiermee wordt ook de religiositeit 
als gevoel gebagatelliseerd. Het vervagen van de Godsbeleving betekent ondermeer 
dat een concreet ankerpunt voor het Ich-Ideal verloren is gegaan. Hiermee wordt de 
afstand tussen ideaal en zelf verkleind. Er is als het ware niet veel meer dat dit ideaal 
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nog op afstand van het zelf houdt. Tezamen met de afbraak van autoriteit, hiërarchie 
en gezag storten veel ankerpunten voor geweten en ideaal in. Hetgeen resteert is het 
zelf dat bij nader inzien, zonder deze spanningsvolle verhouding, leeg blijkt te zijn. In 
plaats van de oude tradities kwamen er te weinig nieuwe. 

Ook in een land als Japan, waar de culturele tradities nog veel sterker zijn dan bij 
ons en het zelf een andere inhoud heeft (Markus & Kitayma, 1991; Derksen & Klein 
Herenbrink, 1991), beginnen zich soortgelijke processen af te spelen. De economi-
sche groei en ontwikkeling lijkt dit over deze mensen af te roepen. 

In de cultuurpsychologie en cultuursociologie in de VS is de verandering in per-
soonlijkheidsstijl van mensen al in de jaren vijftig beschreven als van “inner-direc-
ted” naar “other-directed” (Riesman, 1950). Het eerste type behoort bij een produk-
tiegerichte maatschappij, die van de negentiende eeuw, het tweede type past in een 
consumptiegerichte context. De relatief introverte, gesloten persoonlijkheidstrekken 
hebben plaatsgemaakt voor een sterke reagibiliteit op stimuli uit de omgeving. Het 
sociaal vaardige, onrustige en nerveuze verkopers-type maakte furore. Het remmende 
geweten maakte plaats vrij voor een tot actiebereidheid gevormd impulsief Ich. In 
plaats van een remming van het driftleven, een verdieping naar binnen toe van ge-
voelens, verlangens, fantasieën en psychische conflicten zien we een extravert, op de 
ander georiënteerd individu dat zichzelf uit en met de beschuldigende vinger wijst op 
de onrechtvaardige omstandigheden. Door het uitleven van deze driftmatige gevoe-
lens vervlakt de beleving ervan. De drift wordt niet meer gevoeld, want dat gebeurt 
tenslotte vooral in de remming, maar de impuls wordt bijna rechtstreeks omgezet in 
gedrag. Het Ich accepteert kritiekloos de aandriften vanuit het Es. Seksualiteit is een 
consumptieartikel geworden, wordt oppervlakkig en snel ondergeschikt gemaakt aan 
het Ich en toegevoegd aan het zelf. Agressie moet kunnen, maak van je hart geen 
moordkuil en laat zo snel mogelijk blijken wat je irritatie is. In plaats van een persoon 
die rekening houdt met traditie en gezag kwam er een persoon die zijn rechten van 
buiten heeft geleerd en assertief optreedt ten opzichte van een ieder die hij aantreft 
op zijn pad. Deze ontwikkelingen worden mede ondersteund en gestimuleerd door de 
methodieken van de verschillende moderne psychotherapeutische systemen.

Door het verminderde accent op de normen en waarden passend binnen de afbraak 
van gezag, hiërarchie en autoriteit op maatschappelijk niveau, lijkt de persoon auto-
nomer dan voorheen. Met enige distantie bekeken echter is het Ich veel afhankelijker 
van het driftleven dan vroeger, aangezien er minder compensatie is vanuit geweten 
en ideaal. 

Op het niveau van het Ich treffen we hier aan wat door Christopher Lasch (1979) 
verwoord is in zijn boek The culture of narcissism. Het Ich, of beter geformuleerd 
het zelf, is centraler komen te staan in de menselijke psyche dan voorheen het geval 
was. De verschuiving die we kunnen waarnemen in de menselijke persoonlijkheid, 
covarieert met die binnen de samenlevingsstructuur: het zelf, de zelfwaardering, zelf-
handhaving, egocentrisme, de individuele prestaties staan centraal. 



24

J. J. L. Derksen

Het Ich-Ideal wordt minder ver in de toekomst geprojecteerd en lijkt toenemend te 
fuseren met het zelf. Dit betekent voor de beleving van de narcistische mens dat hij in 
zijn zelfgevoel reeds het ideaal belichaamt waar hij eigenlijk naar zou moeten streven. 
Hij lijkt de noodzakelijke spanning tussen zelf en ideaal niet te kunnen verdragen, 
uitstel van vervulling van het verlangen en dus van succes wordt niet getolereerd. In 
de zelfbeleving valt hij toenemend samen met het ideale zelf. In het gedrag straalt hij 
dit in meer of minder bedekte vorm uit. 

Kinderlijke trekken
Enige tijd geleden konden we kennis nemen van de openbare hoorzitting in de VS 
met betrekking tot de vermeende seksuele brutaliteiten van rechter Clarence Thomas, 
kandidaat voor het hooggerechtshof, jegens zijn toenmalige ondergeschikte Anita 
Hill, nu zelf hoogleraar in de rechtswetenschap. Vanuit het gezichtspunt van het ge-
weten geredeneerd lijkt hier een gigantisch Über-Ich te waken over hetgeen bepaalde 
mensen zeggen of doen ten opzichte van iemand van de andere sekse. Wijst dit op 
de strengheid van individuele Über-Ich’s? Of geeft dit juist het gebrek aan van een 
geïntegreerd Über-Ich op individueel niveau, zodat er zich collectief strengere regels 
en wetten op het juridisch-politieke vlak ontwikkelen? In dit type debatten gaat het 
vaak om het geweten van de ander in plaats van dat van zichzelf. Het lijkt erop alsof 
we met een collectieve slachtoffercultuur te maken hebben: allemaal uit de kluiten 
gewassen kinderen die, zelf onschuldig en niets vermoedend, slachtoffer zijn van een 
brute agressor. De schade die zij hebben geleden moet vervolgens met klinkende munt 
betaald worden. Sluipen deze cultuurfragmenten niet binnen in onze samenleving? 
Door de verminderde druk van het Über-Ich en het minder divers samengestelde ge-
weten en ideaal worden kinderlijke trekken in volwassen mensen gestimuleerd. Deze 
infantiele volwassenen gedragen zich tegenover de politiek-juridische instantie als 
het latentie-kind tegenover zijn ouders. Deze ouders zijn verantwoordelijk voor hem, 
moeten voor hem zorgen, maar worden, vertekend door eigen fantasieprocessen, als 
veel te streng bekritiseerd. 

In de grond leidt deze verschuiving binnen het psychisch apparaat, zoals we hier-
boven ook zagen, tot een reactivering van kinderlijke trekken in de persoon. De span-
ning tussen Über-Ich en ideaal enerzijds en Ich anderzijds is verminderd en hierdoor 
wordt het Ich meer dan voorheen gedomineerd door behoeften en wensen van de zijde 
van het Es. In de VS kunnen we dit gedrag van het kind in de latentiefase (van 5 tot 
12 jaar) volop constateren bij de volwassenen. Men gaat korte, oppervlakkige relaties 
aan (out of sight, out of mind), men reageert impulsief, is altijd vrolijk en emotio-
neel oppervlakkig. Alles en iedereen wordt bij de voornaam genoemd, de massa’s in 
Californië op gymschoenen en in korte broeken lijken het best op hun plaats in een 
grote zandbak. Ze eten het eten dat een latentiekind lekker vindt: McDonald’s, Jack 
in de Box, Kentucky Fried Chicken. “Have fun” schreeuwen de mannen en vrou-
wen van middelbare leeftijd elkaar toe en ze vermaken zich het beste in Disneyland. 
Zowel deze Amerikaanse eetgelegenheden als de pretparken overspoelen toenemend 
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het Europese continent. Net zoals in de VS zullen in Europa de grenzen vervagen en 
misschien worden we ook wel “one big nation” waarbij we elkaar toenemend in het 
Engels zullen toespreken. Generaties jongeren groeien op in een televisie-, video- en 
computercultuur waarin ze alleen zijn met een apparaat, oppervlakkige bevrediging 
beleven en aan hun persoonlijkheid geen stimulans tot groei wordt geboden.

Relatiestoornissen
In de keuze van twee mensen voor elkaar is de rol die traditie, afkomst, omstandig-
heden en dergelijke speelt gereduceerd. Tegenwoordig staat de romantische liefde 
centraal, de individuele, gevoelsmatige keuze voor elkaar. Het Über-Ich, de drager 
van traditie en attitudes in de persoon, speelt doorgaans maar een schaduwrolletje 
mee. De seksuele begeerte, componenten van het Es, krijgen in de beginfase van veel 
relaties zonder veel remming de vrije loop. De acceptatie hiervan door het geweten 
en Ich-Ideal is groot. In de keuze van een partner spelen narcistische motieven een 
belangrijke rol. Onbewust kiest men in de ander zichzelf, zoals men graag zou willen 
zijn en/of zoals men hoopt al te zijn. Hier wordt het ideaal nog dichter bij het zelf 
gebracht en de noodzakelijke spanning tussen beide verder verkleind.

Na een eerste fase in de relatie wanneer deze driftmatige kanten enigszins tot be-
daren zijn gekomen, worden het Ich en het zelf de hoofdrolspelers in de ontwikkeling 
van de relatie. Hetgeen de partners dan bijeenhoudt ligt vooral op het terrein van het 
zelf: hoe past de ander bij mij, wat voor gevoel roept die ander bij mij op, kan ik met 
die persoon zo praten dat ik mezelf goed voel, begrijpt de ander mij geheel, geeft die 
ander me zelfvertrouwen en stut die mijn onzekerheid? Toenemend gaat het hier om 
egocentrische thema’s; niet zozeer de ander als iemand anders en daarom aantrekke-
lijk staat centraal, maar de ander in zijn functie ten opzichte van het zelf. Voldoet de 
ander niet aan deze functies dan vindt men van de kant van het geweten weinig protest 
bij de overstap naar een nieuwe relatie. 

De relatie gaat onbewust een belangrijke rol spelen in het op peil houden van het 
zelfgevoel en fungeert dus als afweer van somberheid en minderwaardigheid. De per-
soon verdraagt de confrontatie tussen zijn wensbeeld van zichzelf en het werkelijke 
zelf niet. Bij het uitblijven van voldoende narcistische steun ligt de tweede stroming 
van het Es op de loer; de destructie die de vorm van agressie aanneemt. In veel relaties 
vecht men zich letterlijk dood. Het is voldoende bekend dat het meeste geweld in het 
gezin plaatsvindt. 

Het Über-Ich heeft, zoals we zagen, aan invloed verloren en dat uit zich eveneens 
in het relatieve gemak waarmee een huwelijk wordt opgebroken en er wordt geko-
zen voor een op dat moment meer aantrekkelijke partner. Het Ich ondervindt minder 
oppositie zodra het de zijde van het Es kiest. Veel mannen kiezen voor een jongere 
vrouw die niet alleen hun seksuele leven opfrist, maar ook bereid is het zelfgevoel op 
die punten een face-lift te geven waar de vorige partner het met het oog op de feitelij-
ke ervaringen niet meer zonder bedrog kon volhouden. Alleen op die manier kan de 
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intrapsychische problematiek toegedekt blijven. Precies passend bij een narcistische 
stoornis wordt de omgeving aangepast aan het zelf in plaats van andersom.

De narcistische elementen die de partnerkeuze en intieme relatie overheersen lei-
den tot emotionele oppervlakkigheid. De andere instanties dragen weinig bij zodat 
diepgang verloren gaat. De oppervlakkigheid in de partnerrelatie heeft consequenties 
voor de relatie tot de kinderen die hieruit worden geboren. De emotionele beschik-
baarheid van moeder en vader is minder dan vroeger. Hun eigen narcistische wensen 
zijn strijdig met het emotioneel beschikbaar zijn voor het kind. De gebrekkige emoti-
onele beschikbaarheid verzwakt de ontwikkeling van een autonoom Ich bij het kind. 
Het zelf van het kind wordt op jonge leeftijd onder druk geplaatst. Feitelijk wordt 
het kind, dat te weinig grenzen krijgt gesteld, overbelast. Doordat het Ich verzwakt, 
fuseert het zelf weer sneller met het Ich-Ideal en dit proces resulteert in een narcisti-
sche stoornis. Op deze wijze is de cirkel rond en wordt de narcistische problematiek 
gereproduceerd. 

Onze westerse cultuur is tot nu toe niet in staat geweest om de economische groei 
en de individualisering te doen vergezellen van een of meer collectieve ideologieën, 
wereldbeschouwingen met een omvattend en in deze tijd acceptabel verklaringssys-
teem waarin mensen zich geworteld kunnen voelen en waaraan ze identiteit kunnen 
ontlenen. De traditionele waarden en normen zijn als een dief in de nacht verdwenen, 
de leegte die achterbleef is nooit ingevuld. Een van de gevolgen is dat individualiteit 
gereduceerd lijkt tot egoïsme (Spence, 1985) en identiteit tot narcisme. In die leegte 
zien we nu een wirwar aan gedragsproblemen ontstaan waarbij de relatiestoornissen 
eruit springen.
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SOCIAAL-PSYCHOLOGISCHE THEORIEËN OVER 
PERSOONLIJKE RELATIES EN PSYCHOPATHOLOGIE

C. P. D. R. Schaap & A. P. Buunk

Inleiding
Het kiezen van een theorie om fenomenen te verklaren is een beslissingsproces en 
derhalve mede gevoelig voor beoordelingsfouten die mensen in die situatie geneigd 
zijn te maken. Een voorbeeld daarvan is het feit dat initiële informatie het oordeel 
kleurt, evenals het zoeken naar en de interpretatie van latere informatie. Van der Pligt 
(1989), in een bundel over sociale psychologie en psychische problemen, beschrijft 
een aantal determinanten die een rol spelen bij het nemen van beslissingen binnen 
de psychodiagnostiek. Een van de belangrijkste daarvan is de neiging om bewijsma-
teriaal te verzamelen en te scheppen dst een initiële beslissing ondersteunt. Hierbij 
hebben we weinig oog voor de empirie en laten ons bovendien moeilijk daardoor 
beïnvloeden. Deze neiging speelt ook een rol bij de theorieën die worden gehanteerd 
rond psychopathologie en persoonlijke relaties. Daarbij speelt met name het probleem 
dat wij zoeken naar informatie die onze theorie ondersteunt in plaats van informatie 
die onze theorie ontkracht. Die informatie zou immers kunnen leiden tot bijstelling 
van onze theorie en een ontkrachting van onze initiële beslissing. Op het gebied van 
persoonlijke relaties en psychopathologie zijn ingewikkelde constructen en theorieën 
gehanteerd die moeilijk te operationaliseren zijn gebleken (“double bind”, “schizo-
phrenogenic mother”), terwijl er een eenvoudiger taal is om deze “werkelijkheid” te 
beschrijven. Het is onze opvatting dat de sociale psychologie belangrijke termen voor 
die taal kan verschaffen.

Een zevental varianten zijn denkbaar met betrekking tot het verband tussen per-
soonlijke relaties en relatieproblematiek enerzijds, en psychopathologie anderzijds. 
In de eerste plaats kan psychopathologie een risicofactor vormen voor relatieproble-
matiek. In de tweede plaats kan de psychopathologie het verloop van de relatiepro-
blematiek beïnvloeden. In de derde plaats kan psychopathologie ontstaan gedurende 
relatieproblemen. In de vierde plaats kan de psychopathologie ontstaan ten gevolge 
van de relatieproblematiek. In de vijfde plaats kunnen psychopathologie en relatie-
problematiek over de tijd heen betekenisvol met elkaar verbonden worden. In de zes-
de plaats kan een goede relatie het optreden van psychopathologie verhinderen. Ten 
slotte zou het zo kunnen zijn dat de twee niets met elkaar te maken hebben. Het is 
opmerkelijk is dat lange tijd onderzoekers, en met name relatie- en gezinstherapeuten, 
de voorkeur hebben gegeven aan de opvatting dat (de kwaliteit van) de persoonlijke 
relatie de psychopathologie doet ontstaan of beïnvloedt (bijvoorbeeld de “schizofre-
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nogene moeder”). Hiervoor grepen ze terug naar ingewikkelde, “diepte”-psychologi-
sche theorieën (Gurman & Kniskern, 1981).

Lange en Schaap (1991) presenteren een overzicht van het verband tussen ge-
zinstherapie en psychopathologie. Zij beschrijven de belangrijkste stromingen binnen 
de gezinstherapie en vragen zich af wat er terecht is gekomen van de claims die de 
gezinstherapie in de loop der jaren heeft gelegd. Daarbij baseren zij zich op empirisch 
onderzoek. Aan de hand van de literatuur rond schizofrenie, stemmingsstoornissen, 
angststoornissen, verslaving, eetstoornissen, onbegrepen somatische klachten en ten 
slotte gedragsstoornissen bij kinderen en adolescenten wordt een veel genuanceerder 
beeld geschetst dan de globale verklaring dat relationele problemen psychopathologi-
sche beelden zouden veroorzaken. Met name de kwetsbaarheidshypothese lijkt voor 
verschillende aandoeningen de gegevens veel beter te verklaren. Hiermee wordt be-
doeld dat het bij psychopathologie gaat om individuen die kwetsbaar zijn voor bepaal-
de psychiatrische stoornissen. De gezins- en/of partnerrelatie kan een belangrijke rol 
spelen bij het luxeren of juist voorkomen van de aandoening, het behandelen van de 
aandoening en het voorkomen van terugval. 

In dit hoofdstuk wordt empirisch onderzoek weergegeven dat suggereert dat het 
verband tussen psychopathologie en persoonlijke relaties ingewikkeld is, verschil-
lende richtingen opgaat en verschilt voor de te onderscheiden psychopathologische 
beelden. Verder zullen we laten zien dat binnen de sociale psychologie belangrijke 
theorieën ontwikkeld zijn die de mogelijke verbanden spaarzamer kunnen verklaren. 
In de volgende paragraaf zullen we in vogelvlucht een aantal onderwerpen beschrij-
ven waar sociale psychologie zich mee bezig houdt, namelijk de wetenschappelijke 
bestudering van persoonlijke en situationele factoren die individueel sociaal gedrag 
beïnvloeden, met een nadruk op het belang voor persoonlijke relaties en psychothe-
rapie (Brehm, 1992; Shaver, 1981; Swensen, 1973). Daarna zullen we aan de hand 
van een aantal gebieden de vruchtbaarheid van sociaal-psychologische constructen en 
theorieën illustreren.

Sociaal-psychologische onderwerpen en theorieën: een grove schets

Sociale perceptie en zelfpresentatie
We nemen de werkelijkheid waar via lenzen. Onze waarneming is niet een represen-
tatie van werkelijkheid zoals die is, maar zoals wij haar willen zien. Hiermee doelen 
we niet zozeer op allerlei psychodynamische processen die hierin een rol spelen, maar 
op een proces waarbij een waarnemer leert door ervaring welke prikkelelementen 
betrouwbaar met elkaar geassocieerd moeten worden en leert deze te combineren in 
betekenisvolle categorieën. Personen worden onderzocht op bepaalde kenmerken die 
hem of haar in een bepaalde categorie plaatsen. Vervolgens kan de waarnemer met 
de persoon omgaan als een vertegenwoordiger van een bepaalde sociale categorie 
(“lastige student”, “patiënt”, “zeurkous”). Niet-verbale aspecten spelen bij dit proces 
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een belangrijke rol, omdat deze minder gecontroleerd kunnen worden dan verbale ele-
menten en mogelijk betrouwbaarder zijn. Overigens is het van groot belang voor ons 
onderwerp dat we ons realiseren dat de persoon zijn of haar gehele gedragsrepertoire 
gebruikt om een bepaalde zelfpresentatie te bewerkstelligen (waar de ander al dan niet 
op een voorspelbare wijze op kan of zal reageren).

Sociale cognitie
De manier waarop wij de sociale werkelijkheid opbouwen is vanzelfsprekend van 
belang voor met name de eerste fase in relaties. Wij zijn geneigd, zoals hierboven 
toegelicht, anderen in categorieën onder te brengen. Deze vorm van stereotypering 
brengt ons ertoe om bepaalde kenmerken van de wereld om ons heen te negeren en 
andere eruit te lichten. Dergelijke cognitieve schema’s leggen beperkingen op aan 
ons herinneringsproces, ze beïnvloeden ons interpersoonlijk gedrag en dragen bij tot 
stigmatisering van eenieder die anders is. In een ontmoetingssituatie zal iemand die 
niet is gekleed zoals het volgens ons hoort (stropdas, leren jack, spijkerbroek, oorring) 
door ons genegeerd worden, tenzij wij door de situatie gedwongen worden ons open 
te stellen. Zo zullen we tijdens een interpersoonlijk conflict geneigd zijn om alleen het 
verwijtende gedrag van de partner te zien en niet zijn of haar verzoenende pogingen.

Belangrijk bij sociale cognitie is tevens het proces van causale attributie. We zoe-
ken redenen voor het gedrag van anderen; voor het bizarre gedrag van de schizofrene 
dochter, het gepieker van de depressieve partner of het empathisch gedrag van de the-
rapeut. We proberen consistente beelden van de werkelijkheid te construeren om hier-
uit een gevoel van veiligheid en controle te verkrijgen. Dit maakt het tevens mogelijk 
om beter op een veranderende wereld te reageren. Een belangrijk onderscheid bij 
attributies is dat tussen interne en externe. Bij interne attributies wordt de oorzaak ge-
zocht in de persoon zelf, terwijl bij externe attributies omstandigheden een voldoen-
de verklaring worden geacht voor een bepaald gedrag. Daarnaast wordt onderscheid 
gemaakt in globale versus specifieke attributies en stabiele versus instabiele attribu-
ties. Tevreden paren bijvoorbeeld attribueren het positieve gedrag van hun partner als 
voortkomend uit de partner zelf (intern), stabiel over de tijd heen (stabiel) en met een 
grote kans dat het ook in andere situaties zal worden vertoond (globaal). Ontevreden 
paren daarentegen attribueren het positieve gedrag van hun partner als voortvloeiend 
uit omstandigheden (extern), instabiel en specifiek (Brehm, 1992).

Er kunnen een aantal redenen worden genoemd waarom mensen attribueren. In 
de eerste plaats vanwege de reeds genoemde behoefte aan controle, veiligheid en 
voorspelbaarheid. Daarnaast kunnen attributies een bepaald gevoel van eigenwaarde 
beschermen: falen kan extern worden geattribueerd aan omstandigheden, terwijl suc-
ces intern wordt geattribueerd. In de derde plaats kunnen attributies gebruikt worden 
om een gunstige indruk te wekken. Het een en ander impliceert dat wanneer personen 
worden geconfronteerd met tegengestelde attributies zij zich daartegen zullen verzet-
ten. Onder bepaalde omstandigheden echter zullen zij hun attributies veranderen. Bij-
voorbeeld wanneer de situatie onduidelijk is of de nieuwe attributies meer gevoel van 
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controle geven, wanneer attributies door een sterke autoriteit worden verdedigd, en 
in een warme persoonlijke relatie. Het spreekt voor zich dat dit belangrijke gegevens 
zijn om verandering door psychotherapie te bewerkstelligen.

Cognitieve consonantie
Personen hebben opvattingen over de werkelijkheid, over de anderen, over wat hoort 
en niet hoort. Deze opvattingen zijn geordend. Uitermate belangrijk hierbij is conso-
nantie. Ietwat simplistisch gesteld zouden we het als volgt kunnen formuleren: twee 
elementen (X en Y) worden verondersteld consonant te zijn wanneer het ene element 
uit het andere volgt. Wanneer iemand het eigen gedrag vindt tegenspreken met de 
eigen opvattingen dan is er sprake van cognitieve dissonantie, hetgeen een onplezie-
rig gevoel zal genereren. De persoon zal vervolgens proberen deze dissonantie op 
te heffen, bijvoorbeeld door zijn of haar opvattingen te veranderen zodanig dat de 
inconsistentie wordt opgeheven. Stel dat iemand vanwege paniekaanvallen niet uit 
huis durft en dus van een partner afhankelijk is. Dit is inconsistent met de opvatting 
dat volwassenen hun eigen leven moeten kunnen leiden (en dus ook uit huis durven). 
Deze inconsistentie kan worden opgelost door aan te nemen dat je nu eenmaal een af-
hankelijk persoon bent (zoals je moeder ook altijd al zei). Het zal dus de taak van een 
therapeut zijn om een nieuwe cognitieve dissonantie te creëren (je bent een volwassen 
persoon, je kunt er wel degelijk uit) en via overreding een bereidheid te induceren dat 
deze dissonantie wordt opgelost door uiteindelijk het huis uit te gaan.

Sociale uitwisseling
Het moge tamelijk onromantisch klinken om aan te nemen dat mensen zich in per-
soonlijke relaties laten leiden door economische motieven: het ontvangen van belo-
ningen en het vermijden van straf. Schaarste, verzadiging en het afwegen van kosten 
en baten, kortom economische en hedonistische motieven spelen volgens de sociale 
uitwisselingstheorieën echter een belangrijke rol. Iedere participant in sociale inter-
actie brengt een repertoire van mogelijke handelingen mee. De opbrengst voor iedere 
interactant zal worden bepaald door het gezamenlijke gedrag van alle partijen. De 
kwaliteit van de opbrengst zal worden ingeschat via twee criteria, het vergelijking-
sniveau en de alternatieven. De relatieve waarde van de opbrengst van de interactie 
(relatie) bepaalt weer de aantrekkelijkheid van de relatie en de afhankelijkheid. De 
mate waarin iemand met de opbrengst van een relatie tevreden is, deze billijk vindt, 
zal mede worden bepaald door een vergelijking met de opbrengt voor de ander. Zo 
heeft Van Yperen (1990) laten zien dat binnen huwelijksrelaties het wel degelijk van 
belang is dat er een redelijke verhouding is tussen wat men uit een relatie krijgt en 
wat men er in investeert. Consistent bleek dat men het meest tevreden is met de relatie 
naarmate men het idee heeft dat de verhouding tussen bijdragen en opbrengsten onge-
veer gelijk is aan die van de partner (dus de relatie als billijk ervaart). Hoe onbillijker 
men de verdeling van de opbrengsten in het huwelijk vindt, des te ontevredener is 
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men. Vooral voor mensen met een hoge uitwisselingsoriëntatie (vaak in een minder 
traditioneel huwelijk) is de waarde van de opbrengsten in hoge mate afhankelijk van 
de opbrengsten van de partner. Ook wordt onbillijkheid in het eigen voordeel als on-
prettig ervaren. Dit laatste gegeven, in feite een constatering van cognitieve dissonan-
tie, maakt het overigens mogelijk om via partnerrelatietherapie een billijker relatie te 
bewerkstelligen door deze dissonantie te reduceren.

Een belangrijke variant van de uitwisselingstheorieën is het investeringsmodel van 
Rusbult (1980). Dit is gebaseerd op de ideeën van Thibaut en Kelley (1959) en Le-
vinger (1976). Hierin wordt gesteld dat tevredenheid met een relatie wordt bepaald 
door het niveau van de uitkomsten (beloningen minus de kosten) en het vergelijking-
sniveau dat men hanteert. De betrokkenheid met de relatie wordt dan bepaald door 
de tevredenheid met de relatie, de beschikbare alternatieven en de barrières die een 
beëindiging van de relatie bemoeilijken. Het interessante aan dit model is dat twee 
belangrijke aspecten van relaties aan elkaar worden gerelateerd, namelijk satisfactie 
(positief gevoel) en betrokkenheid (neiging om de relatie te beëindigen). Tevens le-
vert het aangrijpingspunten voor therapie, temeer gezien het feit dat het betrekking 
heeft op allerlei persoonlijke relaties.

Interpersoonlijke attractie
Zoals reeds opgemerkt spelen stereotypen een uiterst belangrijke rol bij de eerste 
kennismaking. Daarnaast zullen de volgende factoren de mate determineren waarin 
een persoon aantrekkelijk wordt gevonden: nabijheid, gelijkheid, en kenmerken van 
de persoon zoals fysieke aantrekkelijkheid (schoonheid) en competentie. In andere 
woorden, personen zullen aangetrokken worden tot een ander wanneer ze vaker met 
die ander in contact komen, opvattingen delen met die ander en wanneer die ander 
kenmerken heeft die suggereren dat deze beloningen kan verschaffen. Deze algemene 
regel lijkt met name van belang bij beginnende relaties. Binnen langdurige relaties 
lijkt een proces van complementariteit tevens van belang te zijn.

Sociale ondersteuning
Sociaal-psychologen hebben zich gebogen over de vraag of het nuttig is om anderen 
om je heen te hebben in perioden van stress. De boodschap uit empirisch onderzoek 
lijkt duidelijk: sociale ondersteuning heeft een positief effect op aanpassing aan stres-
serende omstandigheden (zie ook de bijdrage van Van Minnen, Hoogduin, & Schaap 
in deze bundel). Er blijven echter een aantal vragen onopgelost met betrekking tot de 
wijze waarop en de personen voor wie sociale ondersteuning nuttig is (Brehm, 1992). 
Het is duidelijk dat psychiatrische patiënten sociale ondersteuning hard nodig hebben, 
maar vaak de vaardigheden missen om deze te mobiliseren (zie de bijdrage van Van 
Widenfelt, Schaap, & Hosman in deze bundel). Overigens brengt sociale ondersteu-
ning ook kosten met zich mee. Positieve en voldoening gevende relaties kunnen een 
bron van stress vormen aangezien mensen de zorgen van hun partners en kinderen 
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delen en maar ten dele mee kunnen oplossen. Sommige auteurs verklaren dan ook het 
gegeven dat meer vrouwen dan mannen lichamelijke en psychische klachten rappor-
teren uit het feit dat vrouwen eerder de neiging vertonen om de spanning en zorgen 
die leden van haar sociale netwerk ervaren te delen (Kessler, McLeod, & Wethington, 
1985). Een belangrijk gegeven met betrekking tot “psycho-emotional education” (Van 
der Meer, 1987) en andere vormen van partnergerichte interventies: de “patiënt” zal 
moeten leren om sociale ondersteuning te mobiliseren en de omgeving om dit met 
minder “kosten” te verschaffen (bijvoorbeeld met minder overdreven sterke emotio-
nele betrokkenheid).

Sociale rollen
Dat wij in sociale interactie bepaalde rollen “spelen” lijkt vanzelfsprekend: partner, 
docent, ouder, vriend, klant. De rol schrijft bepaald gedrag voor en “verbiedt” ander 
gedrag. De kracht van het begrip rol zit in de vanzelfsprekendheid: in opvoeding 
wordt kinderen bepaalde rollen geleerd. Er wordt hen vooral geleerd om volwassene 
te worden, een rol die bestaat uit: de vaardigheid om verantwoording te nemen, fi-
nanciële zaken te kunnen regelen, problemen te kunnen oplossen, een relatie aan te 
kunnen gaan en anderen te begrijpen. Roltheorie heeft een sterke face-validiteit, maar 
suggereert wellicht meer onveranderbaarheid dan werkelijk is. 

Tal van studies rapporteren dat voor beide geslachten verschillende rollen en 
persoonlijkheidseigenschappen als kenmerkend worden gezien (Schaap, Buunk, & 
Kerkstra, 1988). Kenmerkend voor mannen zouden zijn: logisch, objectief, onafhan-
kelijk, actief, beslist, zelfverzekerd, leidinggevend, ambitieus en zeker (het “compe-
tentie”-cluster). Vrouwen daarentegen zouden eerder vriendelijk, gevoelig, tactvol, 
netjes, teder, kwetsbaar, emotioneel en bedeesd zijn (het “warmte en expressivi-
teits”-cluster). Deze clusters reflecteren overigens niet louter de stereotype beelden 
van mannen en vrouwen, ze komen tevens tot uitdrukking in de idealen die mannen 
en vrouwen zichzelf voorhouden, in hun zelfbeelden en feitelijke gedragingen. Tradi-
tioneel heerste de opvatting dat een huwelijksrelatie bevredigender zou zijn naarmate 
de beide partners beide rollen beter vervulden. Tegenwoordig wordt de geldigheid 
van deze opvatting betwijfeld. Belangrijker is waarschijnlijk wat de partners zelf als 
belangrijke elementen van hun rol beschouwen. We zullen hier later op terugkomen.

Interpersoonlijk gedrag
De sociale psychologie kent een lange traditie van meten van interpersoonlijk gedrag. 
Een van de bekendste “talen” om interpersoonlijk gedrag te omschrijven is de Inter-
personal Process Analysis (Bales, 1951) die is ontwikkeld voor gedrag binnen kleine 
groepen en waarin onder andere onderscheid wordt gemaakt in positieve en nega-
tieve sociaal-emotionele gedragingen en neutrale taakgerichte gedragingen. Binnen 
deze traditie heeft men onderzoek gedaan naar observeerbaar gedrag in persoonlijke 
relaties. Uit deze studies blijkt het belang van de volgende dimensies: (a) dominan-



 33

sociaal-psychologische theorieën over persoonlijke relaties en psychopathologie

tie, (b) affect, (c) helderheid van communicatie, (d) uitwisseling van informatie, (e) 
conflict en (f) steun en validatie (voor een overzicht van deze literatuur, zie: Schaap, 
Buunk, & Kerkstra, 1988). Dergelijk onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan de 
behandeling van gestoorde relaties met name door de nadruk op de kwaliteit van de 
communicatie tussen partners.

Ook binnen therapeutische relaties is dit type onderzoek inmiddels bekend. Wij 
verwijzen naar de bijdrage van Keijsers, Schaap en Hoogduin in deze bundel, waarin 
deze literatuur kort wordt geschetst.

Toepassing van sociaal-psychologische theorieën op persoonlijke relaties

Expressed Emotion: een kwestie van causale attributies?
Onderzoek rond schizofrenie heeft aangetoond dat gezinstherapieën die weinig struc-
tuur in de eerste zittingen boden en relatief veel confronterend en emotionerend ma-
teriaal aanboden tot verslechtering leidden. Dit was in overeenstemming met het on-
derzoek rond “Expressed Emotion” (EE; Leff & Vaughn, 1985). Uit interviews met 
gezinsleden van schizofrene patiënten werd een maat voor uitingen van kritiek en 
vijandigheid en te sterke emotionele betrokkenheid afgeleid (EE). Er werd gevonden 
dat schizofrene patiënten uit gezinnen die gekenmerkt worden door een hoge mate 
van deze aspecten (hoog-EE) snel terugvielen. De onderzoekers namen aan dat schi-
zofrenie een biologische kern heeft die maakt dat patiënten gevoelig zijn voor over-
stimulatie vanuit de omgeving, waarschijnlijk door een deficiëntie in informatiever-
werking. Als er binnen het gezin een relatief rustig klimaat heerst met weinig kritiek 
en confrontaties (laag-EE), dan zou in combinatie met farmacologische behandeling 
de kans op terugval aanmerkelijk afnemen. Inmiddels zijn er onderzoeksresultaten 
gerapporteerd die aangeven dat een behandeling bestaande uit voorlichting en training 
in sociale vaardigheden van gezinsleden, “psycho-emotional education” gunstige re-
sultaten bewerkstelligt (Van der Meer, 1987; Berkowitz, 1988).

Interessant voor ons onderwerp is het recente onderzoek dat er op wijst dat ge-
zinsleden de verschillende symptomen van schizofrenie aan verschillende oorzaken 
toeschrijven. De zogenaamde negatieve symptomen van sociale isolatie en zelfver-
waarlozing worden intern geattribueerd: men vindt dat de patiënt die zelf wel kan 
en hoort te veranderen. De positieve symptomen van hallucinaties, wanen en bizarre 
belevingen worden daarentegen veeleer als signalen of gevolgen van de aandoening 
gezien, dus extern geattribueerd (Glynn et al., 1988). Het een en ander zou impliceren 
dat in de behandeling geprobeerd moet worden de attributies met name over de nega-
tieve symptomen te veranderen.
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Conflicthantering bij tevreden en ontevreden paren
Al in de onderzoekstraditie van Bales werd onderscheid gemaakt in activiteiten die 
het groepsproces ondersteunen en activiteiten die dat blokkeren. Bij conflictgedrag 
binnen partnerrelaties kunnen twee vergelijkbare dimensies onderscheiden worden, 
namelijk zorg voor de relatie en zorg voor het eigen belang. Op basis van deze twee 
dimensies kunnen vervolgens een vijftal stijlen van conflicthantering onderscheiden 
worden. De eerste stijl kunnen we forceren of doordrukken noemen en betreft een 
agressieve stijl van iemand die conflictsituaties ziet als een kwestie van winnen of 
verliezen, terwijl de belangen tegengesteld lijken te zijn. De tweede stijl kunnen we 
vermijding noemen. Dit is een stijl die bestaat uit fysiek of psychologisch ontlopen 
van een conflict door te weigeren er over te praten, door iets geheim te houden wat 
anders een conflict zou opleveren of door een tijdelijke of duurzame scheiding. De 
derde conflicthanteringsstijl kunnen we compromis noemen. Hierbij gaat het om het 
vinden van een faire, billijke oplossing waarbij beide partijen de eisen matigen en 
concessies doen. Niet het vinden van de beste oplossing staat centraal maar het schep-
pen van een evenwicht. Vanzelfsprekend gaat hier meestal een uitgebreid onderhande-
lingsproces aan vooraf. Bij de volgende stijl, probleemoplossing, kunnen twee fasen 
worden onderscheiden: eerst vindt er een confrontatie plaats waarbij het probleem op 
tafel wordt gelegd, oorzaken worden gezocht en misverstanden worden opgehelderd. 
De tweede fase is de eigenlijke fase van probleemoplossing: het zoeken naar een 
oplossing die beide partijen bevredigt. Wezenlijk hiervoor is dat beiden het probleem 
als gemeenschappelijk ervaren, terwijl het tevens noodzakelijk is dat wederzijdse en 
conflicterende belangen worden erkend. Ten slotte onderscheiden we een toedekken-
de stijl. Hierbij wordt verondersteld dat de relatie zo kwetsbaar is dat ze openlijke 
conflicten en het doorwerken van meningsverschillen niet kan verdragen. Het uiten 
van negatieve emoties wordt voorkomen, meningsverschillen worden tegengegaan 
en er wordt direct gesust indien conflicten toch uitbreken. Over het algemeen is men 
geneigd de relatie goed te houden door de ander maar tevreden te stellen, toe te geven 
en zich aan te passen. 

Observatie-onderzoek naar de verschillen tussen tevreden en ontevreden paren rap-
porteert sterke verschillen in conflicthantering. Ontevreden paren zijn eerder geneigd 
ofwel zich agressief-doordrukkend op te stellen, ofwel conflicten te vermijden, terwijl 
tevreden paren eerder lijken toe te werken naar compromis en probleemoplossing 
(Schaap, Buunk, & Kerkstra, 1988).

Relatieproblemen en sekserolverschillen
Op basis van de literatuur rond sekserolverschillen mogen we verwachten dat vrou-
wen eerder een agressieve stijl hanteren en mannen eerder een conflictvermijdende en 
probleemoplossende stijl in conflictsituaties. In een studie op basis van zelfrapporta-
ges over eigen gedrag en dat van de partner (Buunk, Schaap, & Prevoo, 1990) werd 
inderdaad gevonden dat de mannen een emotionele discussie geneigd zijn te vermij-
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den en zich sussend te gedragen. Zelf zagen de mannen zich tevens geneigd om naar 
een compromis toe te werken. Vrouwen zagen zichzelf meer geneigd om negatieve 
emoties te uiten dan hun partner en tot een oplossing van het conflict te komen. Het 
beschikbare observatie-onderzoek rapporteert minder sterke verschillen tussen man-
nen en vrouwen maar eerder interactie-effecten tussen geslachtsrol en satisfactie (zie 
bijvoorbeeld: Notarius & Pellegrini, 1988). Het lijkt erop alsof ontevreden vrouwen 
zich extra negatief gedragen vergeleken met de tevreden vrouwen en de ontevreden 
mannen (ze hebben wellicht meer te verliezen). Daarnaast lijken de ontevreden man-
nen te lijden aan een handicap in het goed ontcijferen van het gedrag van hun partner. 
Hun geconditioneerde emotionele terugtrekken uit negatieve interacties lijkt te leiden 
tot een situatie waarin zij het gedrag van hun partner neutraal of positief coderen, hun 
partners het gevoel hebben dat zij niet worden begrepen en zij dientengevolge des 
te negatiever zullen reageren. Het lijkt dus voor de hand te liggen om interventies te 
richten op het oplopen van de negatieve spanning bij deze mannen, stress-manage-
ment technieken dus.

Depressie: het belang van diagnostiek
Depressie is al langer een belangrijk thema binnen het raakvlak van de sociale psy-
chologie en psychopathologie. In de bundel van Buunk en Vrugt (1989) over sociale 
psychologie en psychische problemen, betreffen zes van de 16 hoofdstukken aspecten 
van depressie. Het spreekt voor zich dat depressie een belangrijke determinant is voor 
relationele problemen. Conflicten binnen relaties zijn onvermijdelijk en een klacht 
als depressie kan deze conflicten alleen maar vergroten. Het echtscheidingspercen-
tage is daarom dan ook veel hoger dan bij normale relaties. Daarnaast veroorzaken 
relatieproblemen, naast een groot scala van somatische, ook in belangrijke mate psy-
chische klachten, waaronder depressieve klachten. Depressie hangt bovendien samen 
met eenzaamheid en sociale angst (Anderson & Harvey, 1988) en wordt gekenmerkt 
door een negatieve stemming (verdriet, wanhoop), een lage eigenwaarde, pessimis-
me, initiatiefverlies en vertraagde gedachtengang. Daar kunnen nog slaap- en eetpro-
blemen bijkomen, evenals een afname in seksueel verlangen. Depressieve personen 
lijken gevangen geraakt in een negatieve spiraal van verslechterende sociale relaties. 
Zij wijzen anderen af, zijn onhandig in sociale situaties en worden daardoor op hun 
beurt door anderen afgewezen. Bovendien zijn zij geneigd riskante sociale situaties te 
vermijden en interne, stabiele, globale causale attributies te hanteren. Dit laatste ge-
geven is een belangrijke reden dat cognitieve therapie wordt gezien als een belangrijk 
ingrediënt van de behandeling van depressie.

Van belang echter is vooral om onderscheid te maken in type depressie: depressie 
in-engere-zin (endogeen, vitaal) en reactieve depressie (exogeen). Voor het bestrijden 
van de endogene depressie wordt het gebruik van psychofarmaca geadviseerd teza-
men met een vorm van gezinstherapie die vooral gericht is op het reduceren van stres-
soren afkomstig uit de omgang met de gezinsleden (Haas, Clarkin, & Glick, 1985). 
Voor de behandeling van de “exogene” depressie moet de nadruk meer liggen op het 



36

C. P. D. R. Schaap & A. P. Buunk

terugdringen van mispercepties, onderlinge misverstanden, ondoelmatige manieren 
van communiceren en van ineffectief probleem oplossen: cognitieve technieken dus 
naast sociale vaardigheden.

De therapeutische relatie: beïnvloeding via een persoonlijke relatie
Volgens Strong en collega’s (Strong & Claiburn, 1982; Strong & Matross, 1973) krijgt 
een therapeut de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op een cliënt door een be-
paalde machtsrelatie, die is gebaseerd op vijf fundamenten (“power bases”). Deze 
fundamenten verwijzen naar een bepaalde behoefte van de cliënt en een correspon-
derend kenmerk van de therapeut(ische relatie) waarmee deze behoefte kan worden 
bevredigd. Het eerste fundament wordt “expert power base” genoemd en vloeit voort 
uit het feit dat een cliënt niet meer in staat is zijn of haar problemen zelf op te lossen 
en op zoek gaat naar een deskundige die daartoe, door de maatschappij gesanctio-
neerd, wel in staat is. De therapeut wordt als deze deskundige beschouwd. Het tweede 
fundament wordt “referential power base” genoemd en verwijst naar de cognitieve 
dissonantie die is ontstaan doordat het gedrag en de opvattingen van de cliënt niet 
meer sporen. Deze dissonantie ontstaat vooral door processen van sociale vergelij-
king. De mate waarin een therapeut als aantrekkelijk wordt gezien, empathisch is en 
als vergelijkings-ander kan dienen bepaalt deze machtsbasis. Het derde fundament 
(“legitimate power base”) verwijst naar de mate waarin de cliënt de rolverdeling in de 
therapeutische situatie accepteert en actief aan het proces participeert. Een dergelijke 
houding reduceert de kans op weerstand tegen suggesties en adviezen van de thera-
peut. Immers, dat zou inconsistent zijn met actieve participatie. Het vierde fundament 
(“informational power base”) verwijst naar het feit dat de cliënt behoefte heeft aan 
voorlichting over zijn of haar klacht, de oorzaken en de procedures om van de klach-
ten af te komen, en de therapeut ziet als een persoon die daar toegang toe heeft. Het 
laatste fundament (“ecological power base”) verwijst naar de mate waarin een the-
rapeut indirect, door de omgeving te beïnvloeden, een cliënt kan bewegen bepaalde 
aspecten van zijn of haar leven te veranderen.

Naast deze vijf fundamenten onderscheiden Strong en collega’s nog twee krachten 
die deze beïnvloeding kunnen tegenwerken en die “weerstand” (resistance) en “tegen-
stand” (opposition) worden genoemd. Weerstand verwijst naar noncompliant gedrag 
van de cliënt dat ontstaat op basis van de interactie met een therapeut die een onjuiste 
machtsbasis exploiteert, bijvoorbeeld teveel deskundigheid terwijl de cliënt meer be-
hoefte heeft aan empathie. Tegenstand verwijst naar gedrag van de cliënt dat ontstaat 
op basis van de inhoud van de strategie van de therapeut, bijvoorbeeld doordat angst 
een belangrijke rol speelt.

Het aantrekkelijke van dit model is dat het “oppervlakkig” is (in tegenstelling tot 
dieptepsychologisch) waardoor er direct consequenties ten aanzien van behandeling 
(en met name motiveren voor behandeling) uit af te leiden zijn (Keijsers, Schaap, & 
Hoogduin, 1990).
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Slot
Dit hoofdstuk is in feite een pleidooi geweest voor spaarzaamheid in de theorievor-
ming op het gebied van persoonlijke relaties, psychopathologie en psychotherapie. 
Het is de opvatting van de auteurs dat de sociale psychologie een belangrijke bron 
vormt voor dergelijke theorieën die zich bovendien lenen voor praktische toepassing 
en toetsing.
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HET VERLIES VAN EEN BABY TIJDENS DE 
ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING: 
GEVOLGEN VOOR HET GEZINSFUNCTIONEREN

H. Janssen  & M. Cuisinier

Voor Janine 
 
De bevalling was heel intensief. Daarna was er niets meer. Het was net 
of met de dood van het kind alles voorbij was, maar toen begon het pas...

Charlotte, 31 jaar, doodgeboren baby na 28 weken zwangerschap (Cuisinier & Janssen, 1991, p. 51)

Inleiding
Pas vrij recent is er aandacht gekomen voor de problemen die mensen kunnen krijgen 
met de verwerking van een zwangerschapsverlies. Het blijkt dat 20 tot 30% van de 
vrouwen ernstige klachten ontwikkelt in het eerste jaar na het verlies van hun baby 
wanneer deze in de laatste weken van de zwangerschap is overleden (Zeanah, 1989). 
Ook als vrouwen vroeg in de zwangerschap hun baby verliezen kan dit bij hen aan-
leiding geven tot emotionele problemen (Cuisinier, Janssen, Timmers & Hoogduin, 
1990). Op geringe schaal is er ook onderzoek verricht naar de reacties van mannen 
wanneer hun baby tijdens de zwangerschap of rond de bevalling overlijdt.

Alle leden van het gezin nemen gelijktijdig en op hun eigen persoonlijke manier, 
afscheid van de baby (Cain, Erickson, Fast & Vaughan, 1964). Elk gezinslid reageert 
op zijn eigen wijze op het verlies, waardoor het moeilijk kan zijn elkaar te steunen en 
er problemen kunnen ontstaan in het gezin (Wilson, Fenton, Stevens, & Soule, 1982). 
In dit artikel wordt dit nader toegelicht.

Hechting
Al tijdens hun zwangerschap ontwikkelen vrouwen een emotionele band met het kind 
dat ze dragen (Deutsch, 1945). Wanneer een zwangerschap eindigt in het overlijden 
van de baby rouwen vrouwen om het verlies (Kennell, Slyter & Klaus, 1970). 

Weaver & Cranley deden als eersten onderzoek naar de emotionele band tussen va-
der en foetus. Vaders blijken zich niet pas in de eerste uren na de geboorte te hechten, 
maar ook al tijdens de zwangerschap (Weaver & Cranley, 1983). In vergelijking met 
moeders denken en praten vaders minder over de aankomende baby, maar de kwaliteit 
van hun gevoelens verschilt niet met die van vrouwen (Condon, 1985). Met de tijd 
neemt zowel bij de vader als bij de moeder de binding met de foetus toe (Condon, 
1985), hoewel dit bij vaders later optreedt dan bij moeders (Peppers & Knapp, 1980).
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Tot op dit moment is er, voorzover we weten, geen onderzoek gedaan naar de 
emotionele binding van kinderen met hun toekomstige broertje of zusje. Kinderen 
worden doorgaans tijdens de zwangerschap voorbereid op het nieuwe gezinslid en op 
hun nieuwe rol als ouder kind in het gezin (Mandell, McAnulty, & Carlson, 1983). 
Wanneer een zwangerschap misloopt is dit ook voor hen merkbaar en reageren ze op 
hun eigen manier op het verlies (Mandell, McAnulty, & Carlson, 1983).

Reacties van gezinsleden op de dood van de baby

Verschillen tussen partners
Verschillende onderzoekers hebben de rouwreacties van vaders en moeders na een 
zwangerschapsverlies vergeleken. Hieruit blijkt dat vaders over het algemeen minder 
lang rouwen dan moeders (Clyman, Green, Rowe, Mikkelsen, & Ataide, 1980; For-
rest, Standish, & Baum, 1982; Helmrath & Steinitz, 1978; Hughes & Page-Lieber-
man, 1989; Oglethorpe, 1989). In de eerste dagen kunnen vaders intens bezig zijn met 
de gevoelens die teweeg worden gebracht door het sterven van hun baby. Na enkele 
weken echter zijn de meest intense gevoelens bij velen op de achtergrond geraakt. In 
het onderzoek van Forrest et al. (1982) had 80% van de moeders zich 14 maanden 
na het verlies hersteld, terwijl 86% van de vaders de rouw binnen de 6 maanden al 
verwerkt had. (vgl. ook Hughes & Page-Lieberman, 1989). In een recent onderzoek 
(Stinson, Lasker, Lohmann, & Toedter, 1991) waarin verschillende nametingen zijn 
gehouden, bleken kort na het verlies vrouwen op verschillende variabelen hoger te 
scoren dan mannen. Deze verschillen werden minder na verloop van tijd: bij de na-
meting van twee jaar na het verlies waren de eerdere verschillen tussen mannen en 
vrouwen verdwenen. 

De verschillen in intensiteit zijn aantoonbaar ten aanzien van verschillende gevoe-
lens (Benfield, Leib, & Vollman, 1978; Conway & Valentine, 1988; Hughes & Pa-
ge-Lieberman, 1989; Kennel, Slyter, & Klaus, 1970; Peppers & Knapp, 1980; Smith 
& Borgers, 1988-89; Theut et al., 1989). Moeders hebben na een zwangerschapsver-
lies vaker last van huilbuien dan vaders (Benfield et al., 1978; Feeley & Gottlieb, 
1988-89; Helmrath & Steinitz, 1978; Hughes & Page-Lieberman, 1989; Smith & Bor-
gers, 1988-89; Tudehope, Iredell, Rodgers, & Gunn, 1986) en ze hebben meer last van 
schuldgevoelens (Benfield et al., 1978; Smith & Borgers, 1988-89). Bij een vrouw uit 
ons eigen onderzoek (Cuisinier & Janssen, 1991) kwamen de schuldgevoelens in haar 
dromen naar boven: “Ik droomde vaak dat ik het kind vergeten was, in de auto had 
laten liggen. Dat ik het kwijt was. Of ik vergat het kind eten te geven. Ik werd dan 
huilend wakker.”
Moeders voelen zich ook vaker depressief dan vaders (Clyman et al, 1980; Murray & 
Callan, 1988; Tudehope et al., 1986; Wilson et al., 1982). Dit uit zich onder meer in 
een verminderde eetlust (Kennel et al., 1970; Tudehope et al., 1986), slaapproblemen 
(Kennel et al., 1970; Tudehope et al., 1986) en geïrriteerdheid (Kennel et al., 1970). 
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Zij blijven in gedachten meer bezig met de baby (Feeley & Gottlieb, 1988-89; Smith 
& Borgers, 1988-89; Tudehope et al., 1986), voelen zich vaker kwaad (Smith & Bor-
gers, 1988-89) en ontwikkelen vaker psychosomatische klachten dan vaders (Smith 
& Borgers, 1988-89; Tudehope et al., 1986). Ook hebben ze doorgaans meer behoefte 
aan steun (Feeley & Gottlieb, 1988-89; Hughes & Page-Lieberman, 1989) en voelen 
ze een relatief sterke behoefte om te praten over het verlies en alle gebeurtenissen die 
daar omheen hebben plaatsgevonden (Helmrath & Steinitz, 1978).

Over het geheel genomen blijken er dus verschillen te bestaan in rouwreacties tus-
sen vaders en moeders. Hoe zijn deze verschillen te verklaren? Volgens sommige on-
derzoekers komen ze voort uit het feit dat moeders het gevoel hebben met de dood van 
de baby een deel van zichzelf te verliezen. Doordat vaders hun kind vanaf het begin 
meer als een apart individu zien (Furmann, 1978) en ze zich later hechten, zullen ze 
minder rouwen wanneer het verlies vroeg in de zwangerschap plaatsvindt (Peppers & 
Knapp, 1980; Theut et al., 1989). Leppert & Pahlka (1984) merkten op dat vaderlijke 
rouw vooral zichtbaar was vanaf het tweede trimester van de zwangerschap, vanaf het 
moment dat de baby voelbaar schopt in de buik van de moeder.

Een belangrijk gegeven is ook dat mannen na het overlijden van de baby in een 
speciale positie komen. Van hen wordt een mannelijke, steunende opstelling ten op-
zichte van hun vrouw verwacht (Hughes & Page-Lieberman, 1989). Bovendien dra-
gen vaders vaak de zorg voor het uitvoeren van praktische zaken zoals het regelen van 
de begrafenis en het informeren van familie en vrienden (Benfield et al., 1978). Dit 
kan ervoor zorgen dat men aanvankelijk nauwelijks toekomt aan het doorleven van 
de eigen gevoelens. Hierop wijst ook het onderzoek van Stinson et al. (1991). Deze 
auteurs vonden dat mannen direct na het verlies een minder intense rouwreactie ver-
toonden dan vrouwen. Echter na zowel één als twee jaar tijd bleken deze verschillen 
kleiner te zijn geworden.

Ook suggereren verschillende onderzoekers dat over het geheel genomen vaders 
het verlies misschien eerder ontkennen (Benfield et al., 1978; Hughes & Page-Lieber-
man, 1989) en hun gevoelens verdringen (Smith & Borgers, 1988-89). 

Sommige relaties wijken echter duidelijk af van het hierboven beschreven man-
vrouw patroon. De partner van een vrouw in ons eigen onderzoek (Cuisinier & Jans-
sen, 1991) was in het begin juist heel veel met het verlies bezig, terwijl zijn vrouw 
zich groot hield, stoer deed en het gesprek over de overleden baby afkapte als anderen 
erover begonnen.

Verschillen tussen volwassenen en kinderen
Wanneer een zwangerschap misloopt staan de ouders voor de moeilijke taak hun kind 
duidelijk te maken dat het verwachte broertje of zusje is overleden. Hoewel minder 
intens dan volwassenen, rouwen kinderen eveneens om het verlies (Forrest et al., 
1982). Het is voor kinderen moeilijk te begrijpen wat dood zijn betekent. Bij een 
zwangerschapsverlies kunnen ze de dood nog eens extra moeilijk als een realiteit er-
varen omdat ze de overleden baby meestal niet hebben gezien (Leon, 1986). 
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Wanneer de uitleg aan kinderen incompleet is of niet goed wordt gebracht, zullen 
kinderen zelf verklaringen gaan zoeken voor de dood van de baby en het vreemde ge-
drag van hun ouders (Leon, 1986). Ze kunnen schuldgevoelens ontwikkelen wanneer 
zij zich afgunstig of jaloers hadden gevoeld ten opzichte van de nieuweling, omdat 
ze de magische gedachte kunnen hebben dat de baby daardoor is overleden (Clyman 
et al., 1980; Leon, 1986). Vooral kinderen in de leeftijd van 5 tot 7 jaar zijn geneigd 
externe motieven te zoeken voor de dood, omdat ze nog niet begrijpen dat de dood 
onvermijdelijk bij het leven hoort (Nagy, 1948). Ze zien de dood eerder als moord of 
straf (Brent, 1983).

Ook kan een kind gevoelens van angst ontwikkelen. Het kind kan bang worden 
voor zijn moeder, doordat het kan denken dat zijn moeder, die in zijn ogen “almach-
tig” is, de oorzaak is van het verlies (Leon, 1986). Tevens kan een kind zich zorgen 
gaan maken zelf ook dood te gaan (Kowalski, 1980; Leon, 1986; Sahu, 1981; Furman, 
1978).

Bij kinderen onder de 5 tot 6 jaar is het denkpatroon egocentrisch en magisch van 
aard. Zij kunnen de dood zien als iets omkeerbaars en het gemakkelijk verwarren met 
slaap of scheiding (Nagy, 1948). Ziekte kan eenzelfde associatie oproepen, zeker als 
de baby ziek was voordat deze stierf. Bij een kind van deze leeftijd is het belangrijk 
om duidelijk te maken dat dood iets anders is dan slapen of weg zijn (Brent, 1983). 
Een vrouw uit ons onderzoek vertelde over de reactie van haar dochtertje nadat de 
baby waar ze zich heel erg op had verheugd, onverwacht was overleden:

Enige tijd na het overlijden van mijn baby moest ik weer, net zoals toen, naar het 
ziekenhuis. Mijn dochter wist niet waarom en had er veel moeite mee. Ze wilde 
vanaf dat moment nergens meer naar toe, ze kon geen afscheid van me nemen. 
Ik moest haar daarna overal naar toe brengen, want ze was bang dat ik in één 
keer weg zou zijn.

De beste manier om kinderen te informeren is dit te doen op een open en eerlijke 
manier en hierbij de eigen gevoelens niet te verbergen (Bourne & Lewis, 1984; Ko-
walski, 1980). In een onderzoek van Clyman et al. (1980) had de helft van de paren 
problemen om hun kinderen te vertellen dat hun pasgeboren broertje of zusje was 
overleden. Tevens had men moeite om te gaan met het gedrag van hun kind. Kinderen 
zelf voelen zich soms verrast door het waarneembare verschil in reactie en vragen zich 
af of de ouders meer van de overledene hielden dan dat ze van hem of haar houden.

De directe manier van praten van kinderen kan voor de ouders heel pijnlijk zijn. Dit 
kan leiden tot spanningen in de omgang (Mandell et al., 1983). Als kinderen noncha-
lant reageren, zoals nogal eens gebeurt, dan zegt dit niet dat het verlies hen niets doet. 
Ook kinderen kunnen lang met het verlies bezig blijven en er later door het stellen van 
vragen op terug komen (Kirkley-Best & VanDevere, 1986). De reacties van kinderen 
kunnen erg ver gaan. Het 11-jarig dochtertje van een vrouw in ons eigen onderzoek 
had erg naar de geboorte van de baby uitgekeken. De moeder merkte dat haar dochter 
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zich de dood van de baby sterk aantrok en dat ze slechter ging eten dan daarvoor. 
Uiteindelijk ontwikkelde de dochter anorexie.

Gevolgen voor het gezinsfunctioneren

Partnerrelatie
Door de verschillen in reactie tussen partners kunnen onderlinge problemen ontstaan 
(Conway & Valentine, 1988; Kirkley-Best & VanDevere, 1986) en kan de tijd na het 
verlies zeer stressvol zijn (Sahu, 1981). Uit een onderzoek van Clyman et al. (1980) 
bleek dat bijna de helft van de onderzochte paren problemen had door verschillen in 
het tijdsverloop van het rouwproces. De moeder voelde zich nog somber terwijl de 
vader zich weer in staat voelde zich op andere dingen te richten. Bijna éénderde van 
de paren kon hier niet goed met elkaar over praten en kreeg huwelijksproblemen, 
onder andere op het seksuele vlak. (vgl. ook Kirkley-Best & VanDevere, 1986; Estok 
& Lehman, 1983; Smith & Borgers, 1988-89). Een vrouw uit ons onderzoek die na 11 
weken een miskraam kreeg, vertelde het volgende:

Hij zag het niet zo negatief in als ik. Mijn gevoel ten opzichte van hem was ne-
gatief geworden. Ik gedroeg me agressief naar hem toe. Ik viel vaker tegen hem 
uit, wat niet de bedoeling was, maar ik kon er niets tegen doen. Ook op seksueel 
gebied liep het stroef. Ik had er eigenlijk helemaal geen zin meer in. Ik wilde 
niet meer, maar deed het toch maar... 

Als kanttekening moet hierbij worden gemaakt dat in de genoemde onderzoekingen 
geen gebruik werd gemaakt van een controlegroep bestaande uit echtparen die een 
normale bevalling hadden meegemaakt. Hierdoor blijft het onduidelijk in hoeverre 
het verlies extra problemen veroorzaakt. Het aantal echtscheidingen na een zwanger-
schapsverlies blijkt relatief groot te zijn (Oglethorpe, 1989). In ons eigen onderzoek 
kwam scheiding na het verlies met name voor in relaties die, naar men zelf aangaf, 
vóór het verlies ook al problematisch waren geweest.

Een open communicatie bevordert de verwerking van het verlies, ook als de rouw-
beleving van de partners verschillend is (Helmrath & Steinitz, 1978). Een illustratie 
hiervan gaf een vrouw uit ons onderzoek, die over haar miskraam in de 16e week 
vertelde: “De eerste weken heb ik met mijn partner heel veel gepraat. Hoewel hij het 
niet zo goed begreep, leefde hij toch erg mee. Dat heeft me in het eerste verdriet goed 
geholpen.” 
Verschillende onderzoekers signaleren dat er na een verlies weliswaar nogal eens pro-
blemen in de partnerrelatie ontstaan, maar dat het ook nogal eens voorkomt dat de 
relatie onder invloed van het verlies dieper en beter wordt en dat er meer wederzijds 
begrip groeit (Helmrath & Steinitz, 1978; Forrest et al., 1982; Hughes & Page-Lieber-
man, 1989). Hierbij blijft in het midden in hoeverre dit evenzo het geval zou kunnen 
zijn na een normale bevalling.
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Relatie tussen ouders en aanwezige kinderen
Zoals in het voorafgaande al enigszins naar voren is gekomen, kunnen na het verlies 
van een baby niet alleen tussen de ouders onderling, maar ook tussen de ouders en hun 
andere kinderen moeilijkheden ontstaan (Kirkley-Best & VanDevere, 1986). Zeker bij 
een verlies later in de zwangerschap is de gebeurtenis van invloed op het gehele gezin.

Wanneer de rouw verdrongen wordt en de gebeurtenis verborgen blijft, kunnen 
zich stoornissen ontwikkelen in het gezinsfunctioneren (Kirkley-Best & VanDevere, 
1986). Uit een onderzoek, dat Mandell et al. (1983) naar gedragsveranderingen tussen 
moeders en kinderen na een verlies uitvoerden, bleek dat in 80% van de gezinnen ver-
anderingen optraden op het vlak van intimiteit, agressiviteit en algehele interactie. In 
dit onderzoek werd echter geen gebruik gemaakt van controlegroepen. Verschillende 
specifieke stoornissen kunnen optreden.
─ Het is begrijpelijk dat de ouders zich angstig kunnen gaan voelen over het feit 

dat de andere kinderen ook iets kan overkomen (Oglethorpe, 1989). De angst kan 
echter zo groot worden dat de ouders controlehandelingen gaan uitvoeren om de 
angst te bezweren (Leon, 1986) of last krijgen van paniekaanvallen. Hoewel de 
ouders deze klachten wellicht anders ook ontwikkeld hadden, lijkt het zwanger-
schapsverlies in elk geval een uitlokkende factor. Een vrouw uit ons onderzoek 
vertelde in dit verband: 

Ik had angstaanvallen ten opzichte van mijn dochter, die konden in één keer 
komen. In angstdromen had het altijd met water te maken. Ik zag haar dan in 
het water vallen, sprong haar na en kon haar niet vinden. Ze hoeft ook maar op 
een tafel te zitten en dan ben ik bang dat ze valt. Ik vind het ook moeilijk om 
haar alleen naar school te laten gaan. Als ze te laat uit school komt, dan kan ik 
in paniek raken. Als ze “normaal” doet dan is er niets aan de hand, maar als ze 
capriolen uithaalt dan heb ik dat wel, terwijl ik daar eerder nooit last van had.

─ Ouders kunnen hun behoefte aan intimiteit en hun knuffel- en zorggedrag, die 
eigenlijk bestemd waren voor de overleden baby, proberen te bevredigen door 
zich meer op hun andere kinderen te gaan richten. Ouders in het onderzoek van 
Cooper (1980) vertelden bijvoorbeeld dat ze na het verlies van de baby hun 
andere kinderen ‘s avonds later ophielden, zodat de kinderen hen nog gezelschap 
konden houden. Een duidelijk probleem ontstaat als de ouders uit een verlangen 
naar intimiteit en zorg één van de andere kinderen in het gezin als substituut 
gaan gebruiken voor de overleden baby. Ze kunnen dan regressief gedrag gaan 
aanmoedigen om het verloren kind terug te krijgen (Kirkley-Best & VanDevere, 
1986; Leon, 1986). Wordt deze misidentificatie niet tijdig herkend, dan kan dit 
allerlei complicaties opleveren: het kind zal immers nooit optimaal aan de ver-
wachtingen van de ouders kunnen voldoen omdat het een ander individu is dan 
het overleden kind.

─ Ouders kunnen een ander kind in het gezin of de overlevende van een tweeling, 
zonder dat ze daar zelf steeds bij stil staan, de schuld geven van het feit dat de 
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ander gestorven is. Wanneer dit verwijt niet onderkend wordt kan het destructief 
werken (Leon, 1986). Het kan dan leiden tot afkeuring van het kind in kwestie en 
onherstelbare schade in het gezin teweeg brengen (Kirkley-Best & VanDevere, 
1986). Een mogelijke complicatie is het zondebok fenomeen: het kind neemt 
de schuld, die door de ouders op hem is geprojecteerd, op zich (Kirkley-Best & 
VanDevere, 1986; Brent, 1983). Het kind kan, als gevolg van de “self-fulfilling 
prophecy” slecht gedrag gaan vertonen. 

─ Lewis (1979, in Kirkley-Best & VanDevere, 1986) heeft gesuggereerd dat er 
een link zou kunnen zijn tussen kindermishandeling en uitgestelde rouw. Ouders 
kunnen zich na een verlies geagiteerd, geïrriteerd of kwaad voelen. Wanneer kin-
deren op een agressieve of ongepaste manier op het verlies reageren, kan er een 
explosieve situatie ontstaan. In hoeverre dit werkelijk voorkomt blijft de vraag. 
In een exploratief onderzoek dat Lewis uitvoerde bij kinderen in een psychia-
trische kliniek die seksueel misbruikt waren, bleek dat in het gezin waaruit ze 
kwamen in het verleden relatief vaak een perinataal verlies had plaatsgevonden. 

Relatie van de ouders met het opvolgende kind
Een grote meerderheid (84%) van de vrouwen in het onderzoek van Cuisinier et al. 
(1990), had in (zeer) sterke mate last van gevoelens van leegte na het verlies. Een 
manier om die leegte te vullen is een nieuwe zwangerschap. Veel vrouwen hebben na 
een verlies de sterke wens snel opnieuw zwanger te worden. 

De zwangerschap die volgt op een verlies is meestal een moeilijke en angstige 
periode (Kirkley-Best & VanDevere, 1986; Kowalski, 1980). Phipps (1985-86) con-
stateerde dat vrouwen tijdens die nieuwe zwangerschap uit angst vaak sterk taakge-
richt bezig zijn, weinig plezier hebben en emotioneel afstand houden van de baby. Dit 
verandert vaak na het moment waarop eerdere zwangerschappen fout liepen. Soms 
verdwijnt de angst echter pas echt na de geboorte van de baby, als duidelijk is dat de 
baby gezond is; de ouders kunnen zich er dan normaal aan hechten (Phipps, 1985-86).

Hoewel de geboorte van een nieuwe baby de laatste stap in de afronding van de 
rouw om de overleden baby kan zijn (Peppers & Knapp, 1980; Theut et al., 1989), 
wordt een snelle nieuwe zwangerschap na een verlies in het algemeen als een risico 
voor stoornissen in de rouw gezien, speciaal voor uitstel van rouw (Rowe et al., 1978). 
De zwangere vrouw is tijdens de zwangerschap zozeer bezig met haar nieuwe baby, 
dat de rouw, als deze nog niet was afgerond, onderbroken wordt en dus gereactiveerd 
wordt na de geboorte van de baby (Bourne & Lewis, 1984). Dit kan gevolgen hebben 
voor de moeder-kind binding. Zo kunnen bijvoorbeeld depressieve gevoelens van de 
moeder de binding aan haar nieuwe baby bemoeilijken (Bowlby, 1991). Een ander 
gevaar in dit verband is het zogenaamde “replacement-child syndrome”, dat ontstaat 
als de ouders de nieuwe baby als een vervanger voor de verloren baby zien (Cain & 
Cain, 1964). Alle idealen die de ouders hadden ten opzichte van de overleden baby 
worden dan, zo zegt de theorie, op de nieuwe baby geprojecteerd. Het nieuwe kind 
zou derhalve extra kwetsbaar zijn (Kirkley-Best & VanDevere, 1986). Cain & Cain 
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(1964) hebben verschillende casusbeschrijvingen gegeven van vervangingskinderen 
na het overlijden van een peuter in het gezin. Deze kinderen hadden afhankelijkheids-
problemen, (doods)fobieën, een gering gevoel van eigenwaarde en schuldgevoelens.

Een mogelijke complicatie is ook overbescherming door de ouders van de nieuwe 
baby, het zogenaamde “vulnerable child syndrome” (Green & Solnit, 1964). Ook deze 
kan de moeder-kind relatie verstoren (Davis, Stewart & Harmon, 1989).

Hoewel er nogal eens voor wordt gewaarschuwd, dat een snelle zwangerschap na 
een verlies risico’s met zich meebrengt, vonden Davis et al. (1989) geen verschil in 
gevoelens van overbescherming of replacement tussen vrouwen die relatief lang en 
vrouwen die betrekkelijk kort hadden gewacht met opnieuw zwanger worden. Dit zou 
kunnen betekenen dat een speciaal advies op dit punt geen zin heeft. Omdat het hier 
echter maar één onderzoek betreft, lijkt het voorlopig toch het meest aanbevelens-
waardig als ouders eerst ruim de tijd nemen om het verlies onder ogen te zien en tot 
zich door te laten dringen dat een nieuwe baby nooit een vervanging kan zijn van de 
overleden baby. 

Een vrouw uit ons eigen onderzoek gaf haar ervaring op dit punt als volgt weer: 
“Het leegte- en heimweegevoel na de dood van mijn baby was heel sterk. Ik was vrij 
snel weer zwanger, dat scheelde. Maar toch is het iets anders. Het verlies, dat is nooit 
te vervangen.”

Tot slot
Het is duidelijk dat het verlies van een baby in de zwangerschap of rond de bevalling 
een gebeurtenis is die niet alleen de moeder, maar iedereen in het gezin raakt. Soms 
komt men er uiteindelijk dichter door bij elkaar. Het tegenovergestelde, een tijdelijke 
of blijvende verwijdering, komt echter ook nogal eens voor. Voor hulpverleners is het 
belangrijk zich de mogelijk verstrekkende gevolgen van een zwangerschapsverlies 
te realiseren, als men relationele problemen te behandelen krijgt in gezinnen waarin 
eerder een of meer zwangerschappen misliepen.
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DEPRESSIE EN RELATIEPROBLEMATIEK: 
EEN INTERACTIONELE BENADERING

B. M. van Widenfelt, C. M. H. Hosman, & C. P. D. R. Schaap

Huwelijksrelatie en psychopathologie
Sinds de vijftiger jaren is er binnen de psychologie en psychiatrie sprake van een 
levendige discussie en van onderzoeksprogramma’s over de rol van persoonlijke re-
laties bij psychopathologie. Er is een verband aangetoond dat echter nogal complex 
is. De rol van persoonlijke relaties blijkt te verschillen al naar gelang de aard van 
de aandoening (Jacob, 1987; Lange, Schaap, & van Widenfelt, 1992). De primaire 
onderzoeksvraag is geweest: speelt de huwelijksrelatie een belangrijke causale rol 
binnen psychopathologie? Het antwoord op deze vraag heeft grote implicaties voor 
de ontwikkeling van interventies bij zowel de preventie als de behandeling van psy-
chopathologie. 

Een consistente bevinding uit epidemiologisch onderzoek naar factoren die een 
verband vertonen met psychopathologie is de rol van het gehuwd zijn (bijvoorbeeld: 
Bebbington, 1987). In wat ouder onderzoek blijken ongehuwde personen in het alge-
meen een hogere incidentie van psychopathologie te hebben dan gehuwde (Bachrach, 
1975). Binnen deze ongehuwde populatie zijn het met name de gescheiden personen 
die een bijzonder hoge incidentie vertonen (Hirschfeld & Cross, 1981). Dergelijke 
gegevens zijn interessant omdat zij de vraag doen rijzen of het – voor het behoud 
van de geestelijke gezondheid – beter is om te huwen of niet. Biedt het huwelijk een 
bescherming tegen psychopathologie? Of geldt dit alleen voor een goede en niet voor 
een slechte huwelijksrelatie, gezien het evidente verband tussen psychopathologie en 
echtscheiding? Mede met het oog op de ontwikkeling van behandelings- en preven-
tieprogramma’s met betrekking tot depressie is meer inzicht nodig in de wijze waarop 
huwelijk en psychopathologie met elkaar gerelateerd zijn.

Gotlib en McCabe (1990) beschrijven drie hypothesen om de relatie tussen psycho-
pathologie en gehuwd zijn te verklaren. De eerste is dat een selectie-effect werkzaam 
is. Individuen met psychopathologie hebben een kleinere kans om te huwen en een 
grotere kans om gescheiden te raken dan personen die emotioneel stabieler en gezon-
der zijn. Zo hebben depressieve personen een veel hogere kans op echtscheiding dan 
de algemene populatie (Merikangas, 1984). Dit selectie-perspectief is gebaseerd op de 
veronderstelling dat gehuwd zijn een vaardigheid vereist (Markman, 1992). Personen 
met symptomen van psychopathologie zouden dus de sociale vaardigheden missen 
om persoonlijke relaties te ontwikkelen en te handhaven.



50

B. M. van Widenfelt, C. M. H. Hosman, & C. P. D. R. Schaap

De tweede verklaring die door Gotlib en McCabe (1990) naar voren wordt ge-
bracht is de causale hypothese. Hierbij wordt verondersteld dat het huwelijk ofwel 
een oorzaak is van psychopathologie of daartegen juist een buffer vormt. Interessant 
is daarbij bovendien dat recente onderzoeksresultaten suggereren dat er een geslachts-
rol-effect is op het verband tussen huwelijk en psychopathologie. Getrouwde vrouwen 
vertonen, in vergelijking met getrouwde mannen, in het algemeen meer huwelijks-
dissatisfactie en meer psychopathologie. In het recente onderzoek vertonen zij ook 
in vergelijking met ongetrouwde vrouwen meer psychopathologie (Walker, Bettes, 
Kain, & Harvey, 1985). In termen van gezondheid en geluk zou het huwelijk dus 
als schadelijk voor vrouwen kunnen worden beschouwd, terwijl het voor mannen 
juist een bufferfunctie lijkt te vervullen. De bovengestelde vraag moet wellicht dus 
worden ingeperkt: Is het beter voor vrouwen om niet te trouwen? In een poging om 
de hoge incidentie van psychopathologie onder de gescheidenen en verweduwden te 
verklaren, conceptualiseren Bloom, Asher en White (1978) de gebeurtenis van en de 
overgang naar scheiding en dood van een partner als stressvolle levensgebeurtenissen 
die leiden tot een toename in psychologische spanning en tot een verhoogde kans op 
depressie.

De derde verklaring die door Gotlib en McCabe (1990) gesuggereerd wordt, is de 
zogenoemde “utilization”-hypothese. Zij suggereren dat de hogere incidentie van psy-
chopathologie bij ongehuwden het gevolg kan zijn van het feit dat de medische pro-
fessie eerder geneigd is om alleenstaanden te hospitaliseren dan personen die partners 
hebben die hen kunnen bijstaan en verzorgen. Daardoor lijkt het alsof alleenstaanden 
meer psychopathologie vertonen, terwijl het er slechts om gaat dat zij eerder opgeno-
men en behandeld worden.

Descriptief epidemiologisch onderzoek biedt weinig basis voor het trekken van 
conclusies over causaliteit. Zoals in deze bijdrage duidelijk zal worden gemaakt is 
het verband tussen huwelijk en psychopathologie een zeer complexe. Met name psy-
chologisch onderzoek naar de relatie tussen de kwaliteit van het huwelijk en psy-
chopathologie kan meer inzicht bieden in de aard van de relatie tussen huwelijk en 
psychopathologie. Aangezien dit verband bij depressie het best is onderzocht zullen 
we ons in dit hoofdstuk verder concentreren op het verband tussen de huwelijksrelatie 
en depressie. 

Een tweede reden voor een deze concentratie op depressie is de relatief hoge pre-
valentie van depressie in de samenleving. Affectieve stoornissen zijn de meest voor-
komende psychiatrische aandoeningen. De “life time”-prevalentie voor depressie 
(Major Depressive Episode) wordt in de VS geschat te liggen tussen de 9 en 26% 
voor vrouwen en tussen de 5 en 12% voor mannen (American Psychiatric Associati-
on, 1987). De jaarprevalentie wordt gesteld op 4.5 tot 9.3% voor vrouwen en op 2.3 
tot 3.2% voor mannen. Voor de bipolaire stoornis worden getallen van 0.4 tot 1.2% 
gerapporteerd. In een omvangrijk nederlands epidemiologisch onderzoek werd voor 
depressie een puntprevalentie van 5.4% aangetoond (Hodiamont, 1988). In ditzelfde 
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onderzoek bleek de puntprevalentie voor een middelgrote stad als Nijmegen zelfs 
10% te bedragen. 

Huwelijks- en gezinsrelaties en depressie
Nauwkeurige analyse van studies naar het verband tussen de kwaliteit van het huwe-
lijk en psychopathologie, met name depressie, wettigen de conclusie dat tussen beide 
een overtuigend verband bestaat (Gotlib & McCabe, 1990; Jacob, 1987). Huwelijks-
problematiek en een slechtere partnerrelatie blijken samen te gaan met een aanzienlijk 
hogere kans op depressie (Coleman & Miller, 1975; Coyne, Kahn, & Gotlib, 1987; 
Veltman, 1991).

Sommige gevallen geven aan dat huwelijksproblematiek en het ontbreken van een 
intieme relatie met de partner aan het ontstaan van depressie vooraf gaan (Birchnell & 
Kenard, 1983; Paykel et al., 1969; Brown, 1988). Daarnaast reduceert de behandeling 
van de depressie “sec” dikwijls niet de klachten over huwelijksproblemen (Dobson, 
1987). Verder wordt huwelijksproblematiek geassocieerd met slecht reageren op far-
macologische of psychologische behandeling van de depressie (Rounsaville, Prusoff, 
& Herceg-Baron, 1979) en met verhoogd risico op terugval (Hooley, 1986). Deze 
resultaten suggereren dat huwelijksproblematiek een oorzakelijke factor kan zijn bij 
het ontstaan van depressie.

Sommige gezinstherapeuten en systeemtheoretici zien het verband zo verweven 
dat zij spreken van een psychopathologisch gezinssysteem en daarom zelfs DSM-
III-R (American Psychiatric Association, 1987) afwijzen op grond van de eenzijdige 
nadruk daarin op het individu ten koste van de gerichtheid op het “zieke” gezin (Den-
ton, 1990). Deze conclusie gaat ons echter te ver. Een realistischer standpunt is, dunkt 
ons, om individuele psychopathologie en relatieproblemen te zien als gerelateerde 
maar onderscheiden fenomenen. De nauwe relatie tussen beide fenomenen onder-
streept het belang van een interactionele benadering in de preventie en behandeling 
van psychopathologie.

De partnerrelaties van patiënten met een affectieve stoornis zijn sterk in de belang-
stelling komen te staan bij onderzoekers. Bij het uiteenrafelen van deze complexe 
relatie zullen we de resultaten van diverse onderzoekslijnen de revue laten passeren. 
Allereerst bespreken we de resultaten uit onderzoek naar het “depressieve huwelijk”. 
Vroegere studies maakten daarbij uitsluitend gebruik van zelfraportagemethoden via 
vragenlijsten of interviews, methoden die veel ruimte laten voor subjectieve interpre-
taties. Daarom wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van observatiemethoden. 
Naast zelfrapportage-onderzoek, zal daarom ook het observatieonderzoek en het on-
derzoek naar de perceptie van de interactanten worden behandeld. Ook de resultaten 
van onderzoek naar de invloed van “expressed emotion” blijken inzicht te bieden in 
het verband tussen relatieproblemen en depressie. Een andere belangrijke categorie 
studies waaraan we hier aandacht zullen besteden is het onderzoek rond het “depres-
sieve gezin” waarbinnen vooral de gevolgen bestudeerd worden die een depressie 
bij ouders en de daaruit voortvloeiende gezinsrelaties hebben voor de kinderen. We 
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eindigen dit hoofdstuk met het beschrijven van enkele implicaties voor therapeutische 
en preventieve interventies.

Het “depressieve huwelijk”

Zelfrapportage-onderzoek
Weissman en Paykel (1974) hielden interviews met 40 ambulante depressieve vrouwe-
lijke patiënten en 40 niet-depressieve vrouwen. Zij vonden ernstige relatieproblemen 
bij de depressieve groep. Zelfs nadat de depressie opklaarde bleven de interpersoonlij-
ke problemen bestaan. Depressieve vrouwen rapporteerden vaker slechte communica-
tie, vijandigheid, schuldgevoelens, afhankelijkheid en seksuele problemen in hun re-
latie. Bij de follow-up na een jaar werden er nog steeds relatieproblemen vastgesteld.

Vergelijkbare resultaten worden gerapporteerd in andere studies. Coleman en Mil-
ler (1975), rapporteren in een onderzoek bij 154 echtparen, significante correlaties 
tussen depressieve symptomen en relatieproblemen. Verder werd gevonden dat part-
ners de ernst van de relatieproblemen vergelijkbaar inschatten, ongeacht de mate van 
depressiviteit. Dit lijkt een argument te zijn tegen de opvatting dat depressie de waar-
neming van de partnerrelatie vertekent en dat dit het gevonden verband zou verklaren. 
Hoover en Fitzgerald (1981) onderzochten de partnerrelaties van 42 patiënten met 
een depressie “in engere zin” of een bipolaire stoornis en 30 normale paren. Ook zij 
constateren meer relatieproblemen bij de groep met affectieve stoornissen, met name 
meer conflicten en meningsverschillen. 

Dergelijke studies suggereren dat de partnerrelaties van patiënten met een affec-
tieve stoornis gekenmerkt worden door conflicten, vijandigheid en communicatie-
problemen. Gezien het feit dat correlationele methoden werden gebruikt, kan niet 
worden geconcludeerd dat hier van causale verbanden sprake is. Er werd ook geen 
vergelijking gemaakt met een psychiatrische controle-groep waardoor we niet weten 
of de verbanden kenmerkend zijn voor relaties van patiënten met affectieve stoornis-
sen of van psychiatrische patiënten in het algemeen. Bovendien werd alleen gebruik 
gemaakt van zelfrapportage-gegevens. We hebben dus observatieonderzoek nodig om 
de resultaten te bevestigen. Daarnaast is het zo dat we niet weten hoe de partnerrelatie 
inhoudelijk gerelateerd is aan de affectieve stoornis. Het zou kunnen zijn dat naast 
de aanwezigheid van conflicten en een slechte communicatie in de relatie sociale 
ondersteuning en intimiteit ontbreekt, zoals Brown en Harris (1978) suggereren. In 
hun latere prospectieve onderzoek toonden zij aan dat het ontbreken van sociale steun 
van de partner bij het verwerken van stressvolle levensgebeurtenissen een belangrijke 
predictor was in het ontstaan van depressie bij vrouwen, met name als deze vrouwen 
op een dergelijke steun hadden gerekend (Brown, 1988).
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Observatie-onderzoek
Inmiddels zijn een aantal observatiestudies verricht naar de partnerrelaties van patin-
ten met een affectieve stoornis. Hinchliffe, Hooper, Roberts en Vaughn (1975) onder-
zochten de interactie van 10 depressieve patiënten met hun partner – gedurende de 
acute fase en na ontslag – en die met een vreemde gedurende de opname. De inter-
actie werd gecodeerd op de aanwezigheid van expressiviteit, responsiviteit, controle 
en spanning. Ter vergelijking werd ook de interactie van chirurgische patinten met 
hun partners bestudeerd. De depressieve groep vertoonde een hoger niveau van zowel 
positief als negatief affect in hun spraak, stelden meer vragen, interrumpeerden meer 
en waren meer met zichzelf bezig dan de chirurgische patiënten. 

In een tweede studie observeerden Hinchliffe, Hooper en Roberts (1978) 20 de-
pressieve patiënten in interactie met hun partner en een vreemde. Ook hier werden 
chirurgische patinten als controlegroep gebruikt. De partner-interacties binnen de de-
pressieve groep werden, zowel in vergelijking tot de interacties met vreemden als tot 
de partner-interacties binnen de controlegroep, ook hier weer gekenmerkt door meer 
conflict, spanning, negatieve expressiviteit en interrupties. Met name depressieve per-
sonen onderscheiden zich in hun interacties met hun partner door meer disrupties, 
negatieve emotionele uitbarstingen en incongruentie tussen verbale en niet-verbale 
uitingen. De onderzoekers concluderen dat de depressieve patiënten geen passieve 
en afhankelijke positie innemen, maar gedurende de acute fase van hun aandoening 
actief de relatie controleren.

Een probleem bij de interpretatie van deze resultaten is dat we niet weten hoe 
de interacties van chirurgische patiënten zich verhouden tot de interacties in relaties 
van niet-patiënten, dus inhoeverre hun interactionele gedrag als normaal mag worden 
beschouwd. Bovendien werd in dit onderzoek geen aandacht besteed aan de huwe-
lijkssatisfactie, zodat we niet kunnen uitsluiten dat de resultaten eerder “ontevreden” 
relaties kenmerken dan “depressieve” relaties. In andere studies die we nog zullen 
bespreken is hiervoor wèl gecontroleerd. Feit is wel dat Ruscher en Gotlib (1988) 
vergelijkbare resultaten rapporteren. Zij vergeleken de interactie van 11 depressieve 
patiënten met hun partner met die van 11 niet-depressieve echtparen en vonden dat 
de interactie van de eersten gekenmerkt werd door, met name niet-verbaal, negatief 
gedrag. Daarnaast waren zij ook verbaal negatiever. Op basis van hun studie naar de 
interactie van 7 paren met een depressieve man, 7 paren met een depressieve vrouw en 
14 niet-depressieve paren, rapporteren ook Kahn, Coyne en Margolin (1985), dat de 
depressieve paren minder constructief probleemoplossend en meer destructief gedrag 
lieten zien dan de controle-paren. De depressieve patinten en hun partners ervoeren 
elkaar als vijandiger, competitiever, meer teruggetrokken, wantrouwender en minder 
aangenaam. De resultaten bevestigden de conclusies van een eerdere studie van Coy-
ne dat depressieve patiënten over minder sociale vaardigheden beschikken (Coyne, 
1976).

In het hiervoor besproken observatieonderzoek werden de interacties steeds in la-
boratoriumsituaties onderzocht. Biglan, Hops, Sherman, Friedman, Arthur en Osteen 
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(1985) vergeleken in thuissituaties de interactie tussen depressieve vrouwen en hun 
gezinsleden met de interacties binnen een controle-groep van “normale” gezinnen. 
Bij de depressieve gezinnen werd minder zelfonthulling en meer agressief gedrag 
waargenomen. Bovendien waren de depressieve vrouwen minder probleemoplossend 
dan hun echtgenoten. De mannen lieten competente probleemoplossende vaardighe-
den zien, maar waren enigszins neerbuigend en kritisch tegen hun partners. Daarnaast 
vonden de onderzoekers dat depressieve vrouwen ertoe neigden hun mannen te prij-
zen en zichzelf verwijten te maken.

Verder werd er bij echtparen waarbij zowel sprake was van een depressieve part-
ner als van ontevredenheid met de relatie, een significant negatief verband gevonden 
tussen depressief gedrag van de vrouwen en daarop volgend aversief gedrag van de 
man. Hoe meer depressief gedrag hoe minder aversief gedrag van de partner. Tevens 
was depressief gedrag van de vrouw geassocieerd met reductie in agressief gedrag 
van de man. Dit gold zowel voor agressieve uitingen van de man als voor het uiten 
van negatief affect zowel door de man als door de kinderen. Hoe is dit negatieve ver-
band te verklaren? De meest aannemelijke interpretatie is volgens ons dat depressief 
gedrag als functie heeft negatieve uitingen bij de partner te reduceren. Het gevonden 
negatieve verband zou er echter ook op kunnen wijzen dat meer aversief gedrag van 
gezinsleden tot minder depressie bij de vrouw leidt. Deze alternatieve causale inter-
pretatie is echter strijdig met de resultaten uit het hierna te bespreken onderzoek over 
de invloed van “expressed emotion” op terugval bij depressie. 

“Expressed Emotion”
Naarmate depressie meer als een relationeel fenomeen werd beschouwd, werd in on-
derzoek ook meer aandacht besteed aan de partners van depressieve patiënten. Bij 
schizofrene gezinnen was al gevonden dat de kans op terugval na geslaagde behande-
ling groter is naarmate de gezinsleden van de schizofrene patiënt in een interview over 
die patiënt meer kritiek, vijandigheid en emotionele overbetrokkenheid naar de pati-
ent uitten (expressed emotion). Dezelfde resultaten werden ook bij depressieve pati-
enten gevonden. Zo constateerden Vaughn en Leff (1976) dat depressieve patiënten 
die na een opname terugkeerden naar hun gezin, een grotere kans op terugval hadden 
wanneer hun partners kritischer, vijandiger en/of meer emotioneel overbetrokken wa-
ren. De kritiek van de partner voorspelde de terugval beter dan de symptomatologie 
van de patiënt.

Hooley, Orley en Teasdale (1986) repliceerden dit resultaat bij 23 vrouwelijke en 
16 mannelijke voor depressie opgenomen patiënten na een follow-up periode van 9 
maanden. Geen van de andere variabelen in de studie, noch de demografische, noch 
de klinische variabelen bleken in deze studie in staat terugval te voorspellen. De mate 
waarin gezinsleden verwijten uitten bleek bij depressieve patiënten zelfs een grotere 
invloed te hebben op terugval dan bij schizofrene patiënten. Bij depressieve patiën-
ten was een kleiner aantal negatieve reacties uit de omgeving reeds voldoende om 
eenzelfde effect op de recidiviteit op te leveren. Onduidelijk is of dit betekent dat 
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depressieve patiënten gevoeliger zijn voor kritiek of dat het verschil vooral bepaald 
wordt door wie de kritiek uit. Omdat schizofrenen minder snel huwen was bij hen de 
kritiek over het algemeen afkomstig van een van de ouders, meestal de moeder. Bij 
depressieve patiënten is de kritiek veel vaker afkomstig van de partner en heeft daar-
door mogelijk meer invloed.

Daarnaast voerde Hooley (1986) bij dezelfde depressieve patiënten en hun partners 
ook een observatie-onderzoek uit. Partners die zich tijdens de interviews vijandiger, 
kritischer of emotioneel overbetrokken uitten (z.g. hoog-EE), waren ook in de geob-
serveerde echtpaarinteractie negatiever en minder positief dan de laag-EE partners, 
zowel verbaal als niet-verbaal. Hun communicatie werd gekenmerkt door meer ver-
wijten, meer meningsverschillen en minder accepteren van de boodschap van de pati-
ent. In interactie met een hoge- of lage-EE partner verschilden de depressieve patinten 
zelf – verbaal en niet-verbaal – niet in hun positieve noch in hun negatieve gedrag. 
Wèl opvallend was het hoge percentage neutraal gedrag van de patiënt bij een ho-
ge-EE partner. Hooley veronderstelt dat de passiviteit van de patiënt een manier kan 
zijn om confrontaties te vermijden, maar dat het gemis aan expressiviteit bij de patiënt 
dat hiervan het gevolg is, kritisch gedrag van de partner kan ontlokken.

Verder vond Hooley bij lage-EE paren langere positieve sequenties, ook weer zo-
wel voor verbaal als niet-verbaal gedrag. Tevens was de kans groter dat de patiënt 
positief op de partner reageerde dan de partner op de patiënt. Ook de kans dat de 
patiënt positief bleef was groter, ongeacht wie de interactiesequentie begon. Bij ho-
ge-EE paren was de kans juist groter dat de partner positief bleef. Hooley suggereert 
dat patiënten in de lage-EE groep actiever de partner stimuleren om positief te blijven, 
terwijl in de hoge-EE groep de partner dit bij de patiënt doet.

Ook vond Hooley langere negatieve sequenties bij de hoge-EE paren. Het leek er 
zelfs op dat bij lage-EE paren de partner snel escalatie voorkomt wanneer hij of zij 
negatief had gereageerd op een negatieve uiting. Dit patroon ging met name op voor 
niet-verbale communicatie. Tevens werd gevonden dat de hoge-EE paren de relatie 
als negatiever waardeerden dan de lage-EE paren en dat het aantal verwijten in het 
interview met de partner (dus niet tijdens de echtpaarinteractie) negatief correleerde 
met de huwelijkssatisfactie. Hooley suggereert dat EE een relatiemaat is. Nadere re-
gressie-analyses lieten dan ook zien dat zowel EE als de huwelijkssatisfactie terugval 
voorspellen. Een nog sterkere predictor was echter het antwoord op de simpele vraag 
aan de patiënt: “Hoe kritisch is uw partner naar u toe?” De correlatie met terugval was 
zelfs .64! Het spreekt voor zich dat meer studies nodig zijn om het belang van deze 
“perceived criticism” na te gaan.

Perceptie en waardering van de interactie
Naast observatie van de feitelijke interactie is ook de waarneming en de waardering 
van de interactie door de depressieve patiënt en door diens partner van belang. Zo 
toonden Kovalik en Gotlib (1987) aan dat de partners van depressieve patiënten na 
een interactie van een half uur meer negatieve uitspraken rapporteerden dan door ob-
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servatoren op grond van het feitelijk interactiegedrag kon worden vastgesteld. Gotlib 
en Whiffen (1989) onderzochten de waarneming en waardering in een groep van 13 
mannelijke en 7 vrouwelijke depressieve patiënten, 5 mannelijke en 9 vrouwelijke 
niet-depressieve medische patiënten en 18 normale echtparen die deelnamen aan een 
echtpaardiscussie. Hoewel de geobserveerde interactie tussen de “medische” partners 
en de “depressieve” partners niet al te veel verschilde, rapporteerden depressieve part-
ners in tegenstelling tot de medische partners een negatieve stemming na de discussie 
en een negatieve waarneming van de partner. Dit gold het sterkst voor de depressie-
ve vrouwen. Dit verschil in waarneming en waardering tussen paren met en zonder 
een depressieve partner wordt ook gerapporteerd in de studies van Ruscher en Gotlib 
(1988) en van Kahn, Coyne en Margolin (1985). 

Het tot nu toe gepresenteerde onderzoek levert het volgende beeld op van de rela-
ties van depressieve patinten: veel communicatieproblemen, verwijten, vijandigheid, 
negatieve escalatie, weinig positieve uitwisseling en negatieve waarneming van de 
relatie. Zoals eerder gezegd omvat het meeste onderzoek geen “ontevreden” contro-
le-groep, dus een groep van niet-depressieve paren die hun relatie als problematisch 
ervaart. Gezien het feit dat depressie in sterke mate de relatiesatisfactie beïnvloedt is 
een dergelijke controle-groep buitengewoon belangrijk. De reeds genoemde studie 
van Ruscher en Gotlib (1988) onderzocht de communicatie bij 22 paren met een de-
pressieve partner en 11 niet-depressieve paren. Door gebruik te maken van bepaalde 
statistische technieken werd gevonden dat huwelijkssatisfactie weinig effect had op 
verbale communicatie tijdens de interactie of op de stemming na dit gesprek. De hu-
welijkssatisfactie had echter wel een sterk effect op de niet-verbale gedragingen.

Hautzinger, Linden en Hoffman (1982) vonden de relaties van depressieve patiën-
ten met hun partner gestoorder dan die van partners in een ontevreden relatie in een 
steekproef van 26 gehuwde paren die zich hadden aangemeld voor partnerrelatiethe-
rapie en waarbij in de helft van de gevallen een van de partners depressief was. De 
communicatie van de “depressieve” paren werd gekenmerkt door asymmetrie, meer 
dysforie en meer uitingen van negatief gevoel. De depressieve partner gaf meer uiting 
aan een negatieve stemming, praatte meer over eigen gevoelens en over negatieve 
zelfwaardering, en deed vaker een beroep op hulp. Niet-depressieve paren gaven meer 
uitingen van zich goed voelen, waren het vaker met elkaar eens en waardeerden hun 
partner meer.

Het depressieve gezin en de gevolgen voor de kinderen 
Er zijn tal van aanwijzingen voor een transgenerationele overdracht van psychopa-
thologie via gestoorde gezinsrelaties (Dhondt, Van Doesum & Zonneveld, 1988; Van 
Doesum, 1989; Amato & Keith, 1991). Kinderen van ouders met een affectieve stoor-
nis hebben een verhoogd risico voor het krijgen van psychopathologische, met name 
affectieve, stoornissen (Beardslee, Bemporad, Keller, & Klerman, 1983; Cytryn, 
McKnew, Bartko, Lamour, & Hamovit, 1982; Orvaschel, Walsh-Ellis, & Ye, 1988; 
Weissman, 1988). Dit geldt vooral wanneer beide ouders de diagnose hebben (Nurn-
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berger & Gershon, 1982). Er zijn aanwijzingen dat met name een affectieve stoornis 
bij de moeder een verband heeft met psychopathologie bij de kinderen (Keller et al., 
1986). 

Het onderzoek naar de overdracht van affectieve stoornissen binnen gezinnen is 
van vrij recente datum en is gericht geweest op genetische studies, risico-studies, far-
macologische studies en studies naar psychosociale processen. Er begint toenemend 
bewijs te komen voor de stelling dat gezinsprocessen de meest proximale verklarings-
factoren zijn, aangezien de gezinnen van patiënten met een affectieve stoornis worden 
gekenmerkt door processen van negatieve communicatie die verondersteld worden 
antecedent te zijn aan het optreden van de stoornis. 

Een aantal studies hebben zich expliciet gericht op de communicatieve processen 
binnen deze gezinnen. Zo onderzochten Cytryn, McKnew, Bartko, Lamour en Ha-
movit (1982) longitudinaal kinderen van ouders met een bipolaire stoornis vanaf hun 
eerste levensjaar. Daarbij ging het om 7 kinderen met een ouder met een bipolaire 
stoornis en een gematchte controle-groep van 10 jongetjes en 10 meisjes met normale 
ouders. Onderzoek waarin gebruik werd gemaakt van Ainsworth’s hechting paradig-
ma liet zien dat de “bipolaire” kinderen op hun 18e maand onveilige hechting lieten 
zien en ontregeling van affect. Deze stoornissen werden met toenemende leeftijd ster-
ker. Daarnaast werden een groot aantal psychologische symptomen bij deze kinderen 
gezien in de thuissituatie. De observatoren kunnen echter beïnvloed zijn geweest, 
aangezien ze op de hoogte waren van de diagnose van de ouder.

Ook Radke-Yarrow, Cummings, Kuczynsky en Chapman (1985) onderzochten de 
hechting bij 14 kinderen van “bipolaire” moeders, 42 kinderen van depressieve moe-
ders, 12 kinderen van dysthyme moeders en 31 “normale” moeders. Kinderen van 
moeders met een depressie in engere zin vertoonden een sterkere mate van onveilige 
hechting dan de normale en dysthyme groep. De kinderen van de bipolaire moeders 
vertoonden dit in een nog sterkere mate.

Davenport, Zahn-Waxler, Adland en Mayfield (1984) onderzochten hechting in 
een groep van 7 bipolaire en 7 normale ouders met behulp van observatiemethoden. 
Bipolaire moeders werden beschreven als minder actief met hun kinderen, ongeluk-
kig, gespannen, inconsistent, ineffectief en meer gedesorganiseerd dan de controle 
moeders. Dit gedrag van de moeders kan verband hebben met de gerapporteerde on-
veilige hechting van de kinderen. De kinderen van bipolaire moeders hadden in tegen-
stelling tot de kinderen van normale moeders moeite met het omgaan met agressie en 
vijandigheid en hadden meer problemen in hun contact met vriendjes.

Cole en Rehm (1986) onderzochten de interactie tussen ouders en hun depressief 
kind, variërend in leeftijd van 8 tot 12 jaar. Zij vergeleken deze interactie met die tus-
sen ouders en probleemkinderen die eveneens tot een klinische populatie behoorden 
maar als niet-depressief waren gediagnostiseerd. Bovendien werd ook nog een con-
trolegroep geselecteerd van ouders en kinderen zonder problemen. Uit iedere groep 
werden telkens 15 gezinnen willekeurig geselecteerd en in een spelsituatie geobser-
veerd. De onderzoekers rapporteren dat de moeders van depressieve kinderen en van 
kinderen zonder problemen hogere eisen aan hun kinderen stelden dan de moeders 
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van probleemkinderen. Moeders van depressieve kinderen bleken hun kinderen echter 
minder vaak positief te bekrachtigen dan moeders van kinderen zonder problemen.

Hammen en medewerkers (Hammen et al., 1987a; 1987b) observeerden de inter-
actie van 13 unipolair depressieve moeders, 9 bipolaire moeders, 14 moeders met een 
medisch probleem en 22 normale moeders met hun kinderen. De normale controle 
groep werd onderverdeeld in twee groepen: 8 met hoge stress en 14 met lage stress. 
De meeste problemen werden gezien bij de kinderen van de unipolaire moeders. Uni-
polaire moeders waren negatief, in het algemeen weinig taakgericht en verder erg 
verwijtend en weinig positief. Dergelijke patronen werden echter ook bij hoge stress 
gezien en lijkt eerder met stress te maken te hebben dan met een psychiatrische dia-
gnose van de moeder. Een diagnose bij het kind en zijn of haar probleemgedrag leken 
vooral verband te houden met negatieve feedback en een gebrek aan bevestiging van 
het kind door de moeder. Al met al leken stress bij de moeder en haar depressieve 
stemming de belangrijkste predictor van probleemgedrag bij de kinderen te zijn. De 
studie lijkt het belang te signaleren van psychosociale gezinsprocessen bij het ont-
staan van psychopathologie bij kinderen.

Tenslotte observeerden Biglan en diens medewerkers (Biglan et al., 1985; Hops, 
Biglan, Sherman, Arthur, Friedman & Osteen, 1987) 52 gezinnen met ten minste een 
kind tussen de 3 en de 12 thuis. Binnen deze gezinnen waren 27 moeders klinisch 
depressief en hiervan hadden er 14 een problematisch huwelijk. De overige gezinnen 
waren controle gezinnen zonder psychiatrische geschiedenis en zonder relatieproble-
men. De resultaten lieten zien dat de depressieve moeders significant meer dysfoor 
waren en significant minder positief affect lieten zien dan de normale moeders. De 
kinderen van de depressieve moeders lieten meer irritatie zien dan de kinderen van de 
normale moeders, maar enkel wanneer er tevens sprake was van huwelijksproblema-
tiek. Ook in deze “depressieve” groep werd waargenomen dat depressieve uitingen 
van de moeder de kans dat de kinderen of de vaders met agressieve uitingen reageer-
den deed afnemen.

Samenvattend kunnen we stellen dat de studies naar de kinderen van ouders met 
affectieve stoornissen gestoorde gezinsrelaties laten zien evenals een verhoogde kans 
op psychopathologie bij kinderen, met name op affectieve stoornissen. Een toegeno-
men negativiteit, lagere niveaus van positieve interacties en minder veilige hechting 
kenmerken deze gezinnen. Het is niet uit te sluiten dat de negatieve interacties over 
de generaties heen worden doorgezet. We weten echter weinig van de relaties van 
volwassen kinderen van affectief gestoorde ouders.

Een interactionele en transgenerationele benadering
De in dit hoofdstuk besproken studies maken duidelijk dat depressie in een relatio-
nele, interpersoonlijke context moet worden beschouwd en niet alleen kan worden 
verklaard uit verwrongen cognities of in biologische termen. Deze conclusie wordt 
ook bevestigd door een recente overzichtsstudie van Veltman (1991) naar de risico-
factoren in het ontstaan en het beloop van depressie. 
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Depressieve personen hebben vaak te maken met een aversieve relationele context 
en het ontbreken van een intieme relatie met hun partner. Deze omstandigheden blij-
ken bij te dragen aan het ontstaan, de instandhouding en terugval van depressie. Er 
zijn aanwijzingen dat depressieve personen deze aversieve context ook ten dele zelf 
oproepen. Door hun vaak gebrekkige probleemoplossende en sociale vaardigheden 
en door hun neiging interacties als negatiever te interpreteren houden depressieve 
personen ook zelf een vicieuze cirkel in stand. Gezien de kenmerken en gevolgen 
van depressie is het niet verwonderlijk dat depressie een belangrijke determinant is 
voor relationele problemen, al zou het alleen al zijn omdat depressief gedrag gebruikt 
wordt om agressie van andere gezinsleden te reguleren. Depressie hangt bovendien 
samen met eenzaamheid en sociale angst en wordt gekenmerkt door een negatieve 
stemming (verdriet, wanhoop), een lage eigenwaarde, pessimisme, initiatiefverlies en 
vertraagde gedachtengang. Daar kunnen nog slaap- en eetproblemen bijkomen, even-
als een afname in seksueel verlangen. Deze gevolgen en kenmerken leggen een zware 
hypotheek op de relatie. 

Depressieve personen lijken gevangen in een negatieve spiraal van verslechterende 
sociale relaties. Zij zijn eerder geneigd anderen af te wijzen, hebben meer kans zich 
in sociale situaties onhandig te gedragen en worden daardoor op hun beurt door an-
deren afgewezen. Afwijzing door anderen houdt vervolgens de depressie in stand en 
versterkt deze. Bovendien zijn depressieve patiënten geneigd riskante sociale situaties 
te vermijden en interne, stabiele, globale causale attributies te hanteren, welke een 
ongunstig effect hebben op het beloop van de depressie. Kortom, depressie en ernstige 
relatieproblemen zijn in een continu interactioneel proces met elkaar gewikkeld. Bei-
de zijn zij zowel oorzaak (een van de oorzaken) als gevolg van elkaar.

Dit interactionele proces betreft niet alleen de relatie tussen partners maar ook 
ouder-kind relaties en dus gezinsinteracties. Zowel voor depressie als voor ernstige 
relatieproblematiek is aangetoond dat sprake is van transgenerationele overdracht. 
Kinderen van gescheiden ouders of van ouders met een ernstig ontwricht huwelijk 
hebben ook zelf als jong-volwassene een grotere kans op ernstige relatieproblemen en 
echtscheiding en eveneens een verhoogde kans op depressie (Amato & Keith, 1991; 
Schaap, Widenfelt, & Hosman, 1991). Dat geldt met name voor kinderen die geduren-
de een langere periode hebben blootgestaan aan conflicten tussen hun ouders. Evenzo 
hebben kinderen van ouders met affectieve stoornissen een verhoogde kans op psy-
chiatrische, met name affectieve, stoornissen zoals we hiervoor hebben beschreven. 
Het lijkt aannemelijk om te veronderstellen dat deze overdracht ten dele gebaseerd is 
op genetische invloeden. Op grond van de hier besproken literatuur lijkt het eveneens 
waarschijnlijk dat de overdracht van affectieve stoornissen van ouders naar kinderen 
plaatsvindt via gestoorde communicatieprocessen en ernstige problemen in de affec-
tieve relaties binnen gezinnen. Ook bij deze transgenerationele overdracht blijken de-
pressie en relatieproblemen nauw aan elkaar te zijn gerelateerd. 

In het begin van dit hoofdstuk hebben we de vraag gesteld of het huwelijk een 
bescherming biedt tegen psychopathologie, omdat de prevalentie en incidentie bij ge-
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huwden lager is? Op grond van de hier gegeven analyse moeten we de conclusie trek-
ken dat deze beschermende functie afhankelijk is van de kwaliteit van de huwelijksre-
latie. In ieder geval geldt dat voor affectieve stoornissen. Is de kwaliteit van de relatie 
slecht dan zijn er duidelijke aanwijzingen dat dit de kans op depressie, de duur ervan 
en de kans op recidiviteit juist verhoogt. Een steunende intieme relatie lijkt protectief 
te werken op het ontstaan van depressie. Het hier besproken onderzoek biedt geen 
afdoende verklaring voor het gegeven dat gehuwde vrouwen meer psychopathologie, 
in casu depressie, vertonen dan ongehuwde vrouwen.

Consequenties voor behandeling en preventie
Welke betekenis hebben deze gegevens over de nauwe verwevenheid van relatiepro-
blemen en depressie voor behandeling en preventie? Allereerst kan de conclusie ge-
trokken worden dat het voor een succesvolle behandeling van depressie noodzakelijk 
lijkt om ook aandacht te besteden aan aanwezige problemen in de partnerrelatie en 
aan problematische gezinsrelaties (Lange, Schaap & van Widenfelt, 1992). Bovendien 
zou een vroegtijdige behandeling van depressie kunnen bijdragen aan het voorkómen 
van ernstige relatieproblemen. Anderzijds zou de behandeling van relatieproblemen 
kunnen bijdragen aan het voorkómen van depressie. Met name waar reeds sprake is 
van een chronische depressie zou aandacht voor partnerrelatieproblemen kunnen bij-
dragen aan de preventie van recidiviteit. 

Het belang van relationele problemen als risicofactor voor depressie zou ook kun-
nen worden afgeleid uit de bevinding dat een aantal groepsgerichte, secundair preven-
tieve programma’s met aandacht voor sociale vaardigheden en aversieve reacties in 
vergelijking tot andersoortige programma’s geleid hebben tot een hogere reductie van 
depressiescores (Veltman, 1991). 

Gezien de gevonden processen van transgenerationele overdracht vormen kinderen 
van ouders met affectieve stoornissen een andere belangrijke ingang voor de pre-
ventie van zowel ernstige relatieproblemen als van depressie. Aan de systematische 
ontwikkeling van primair preventieve programma’s voor deze doelgroep wordt de 
laatste jaren in ons land veel aandacht besteed (Dhondt et al., 1988; Van Doesum, 
1989; Drijver en Rikken, 1989; Themanummer Tijdschrift voor jeugdhulpverlening 
en jeugdwerk, 1990). Er wordt thans met name gewerkt aan de ontwikkeling en eva-
luatie van screeningsmethoden voor de inschatting van risico’s, voorlichting aan de 
betrokken ouders en hun kinderen, preventieve trainingsprogramma’s voor ouders en 
voor kinderen, spel- en praatgroepen voor jongere kinderen en zelfhulpgroepen voor 
oudere kinderen. 

Over de precieze wisselwerking tussen relatieproblemen en depressie is nog veel 
onbekend. Zorgvuldig evaluatieonderzoek naar de werking van preventieve interven-
ties kan bijdragen aan een vergroting van de kennis over risicofactoren en protectieve 
factoren, zowel in de ontwikkeling van ernstige relatieproblematiek als van depressie.
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REBELLIE EN ONDERSCHIKKING: 
EXCESSIEF DRINKEN VAN VROUWEN IN 
PROBLEMATISCHE HETEROSEKSUELE 
PARTNERRELATIES

S. M. M. Lammers, G. M. Schippers, & C. P. F. van der Staak

Inleiding
Mensen drinken niet zomaar. Het gebruik van alcohol heeft voor hen bepaalde func-
ties, effecten die positief gewaardeerd worden. Als het gebruik van alcohol tot proble-
men leidt is er ook vrijwel altijd sprake van functionaliteit van alcohol in het hanteren 
van persoonlijke moeilijkheden. Wat die moeilijkheden betreft zijn er verschillen tus-
sen de seksen. Vrouwen noemen vaker hun partnerrelatie als achtergrondprobleem, 
mannen hun werk (Curlee, 1970; Legnaro & Zill, 1983; Lindbeck, 1972; Lisansky, 
1957; Vaglum & Vaglum, 1987; Vogt, 1987; de Zwart, 1984). Dit is niet verrassend. 
Voor vrouwen vormt hun relatie een belangrijker onderdeel van hun identiteit en van 
hun tijdsbesteding dan voor mannen (Komter, 1985). Dus wegen problemen op dit 
terrein voor hen ook zwaarder. Er is echter over de functies die excessieve alcohol-
consumptie heeft voor vrouwen in problematische partnerrelaties zo goed als niets 
bekend. Waarom gebruiken vrouwen alcohol voor het omgaan met partnerproblemen, 
wat doet alcohol voor ze?

Bij mannelijke alcoholisten zijn de partner en de interactie binnen huwelijk en ge-
zin al jaren onderwerp van onderzoek (Schaap, Schellekens, & Schippers, 1991). Een 
van de hypotheses is dat huwelijken waarin de mannelijke partner alcoholproblemen 
heeft zich onderscheiden van andere probleemhuwelijken door een strijd om de macht 
(zie ook Morgan, 1987). Het alcoholgebruik van de man zou hierin functioneel zijn, 
onder andere omdat hij zich onder invloed negatief kan gedragen zonder hiervoor 
verantwoordelijk gesteld te worden. Hoe excessief alcoholgebruik deze machtsstrijd 
binnen het huwelijk verder beïnvloedt is echter niet duidelijk. Er zijn op dit terrein bij-
na uitsluitend laboratoriumstudies gedaan, waarin alleen situaties van matig drinken 
onderwerp van studie waren (Schaap et al., 1991).

Vanuit een andere theoretische hoek is ook een verband gelegd tussen zwaar drin-
ken en macht bij mannen. Volgens de theorie van McCelland (McClelland, Davis, 
Kalin, & Wanner, 1972) vergroot alcohol gevoelens van persoonlijke macht. Hierin 
ligt het motief van mannen om te drinken. Dat vrouwen minder drinken dan mannen 
is in deze theorie te verklaren uit het feit dat zij minder op macht gericht zijn. Ook 
veronderstelt men wel dat vrouwen met andere motieven drinken dan mannen (Wils-
nack, 1974). De veronderstellingen met betrekking tot vrouwen zijn echter nauwelijks 
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empirisch onderzocht. Twee studies bij sociale drinksters lieten zien dat alcoholcon-
sumptie geen toename van machtsfantasieën tot gevolg had (Durand, 1975; Wilsnack, 
1974). Uit twee interviewonderzoeken onder vrouwen met alcoholproblemen (Dia-
mond & Wilsnack, 1978; Vogt, 1987) kwam echter naar voren dat zij onder invloed 
meer assertief en verbaal agressief gedrag vertonen. Vogt (1987) spreekt over een 
machtsstrijd tussen de echtelieden, waarbij de vrouw steeds de verliezende partij zou 
zijn.

Om inzichten te verkrijgen in de verbanden tussen partnerrelatie, alcoholgebruik 
en macht verdient onderzoek in het veld, dit wil zeggen bij de problematische gebrui-
kers zelf, de voorkeur. Systematisch kwalitatief onderzoek met behulp van dieptein-
terviews kan een goede methode zijn om hypothesen op dit terrein te ontwikkelen.

Het begrip functies vraagt om een nadere definiëring. Functies van alcohol zijn 
effecten van het gebruik, zoals die in de rapportage van drinkervaringen geobserveerd 
kunnen worden, die de drinker positief waardeert of die voor de drinker positieve 
aspecten hebben. Op grond van leertheoretische inzichten mag verondersteld worden 
dat functies een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van excessief drinken. 
Een belangrijk onderscheid tussen functies is dat tussen directe en indirecte functies. 
“Direct” wil zeggen betrekking hebbend op de psychotrope werking van de stof al-
cohol, op de als onmiddellijk ervaren effecten op gedrag en beleven. Algemeen be-
kend zijn in dit opzicht het door alcoholgebruik onderdrukken van spanning en andere 
negatieve emoties, het moed indrinken of het vergroten van assertiviteit. Indirecte 
functies hebben betrekking op de betekenis, de symboolwaarde, van het drinken als 
gedrag. Veel drinken geldt bijvoorbeeld in bepaalde kringen als stoer. Iemand kan 
drinken om zich een dergelijk stoer imago te verwerven, zonder dat het daarbij gaat 
om de psychotrope effecten van alcohol.

Vraagstelling
Vrouwen schrijven hun alcoholproblematiek vaak toe aan problemen met hun part-
nerrelatie. Er is echter niet bekend wat de functionaliteit is van alcoholgebruik voor 
dergelijke problemen en of de partnerrelaties waarin problematisch drinken zich ont-
wikkelt specifieke kenmerken hebben. De vraagstellingen van deze bijdrage zijn:
─ Rapporteren vrouwen bij wie alcoholproblemen ontstaan in de context van 

relatieproblematiek specifieke functies in vergelijking met vrouwen bij wie het 
alcoholprobleem niet in een dergelijke context is ontstaan? 

─ Rapporteren de eerstgenoemde vrouwen specifieke kenmerken van hun relatie? 
─ Ondersteunt het patroon van functies en kenmerken de veronderstelling dat het 

alcoholgebruik functioneel is in een strijd om de macht tussen de partners? 
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Methode

Respondenten
De respondenten, 45 vrouwen tussen de 30 en de 55 jaar, waren volgens de criteria 
van DSM-III-R afhankelijk van alcohol. Zij werden geworven via oproepen in media 
en via een hulpverleningsinstelling. 

Interviews
Met de respondenten hebben herhaalde semi-gestructureerde diepte-interviews plaats-
gevonden. Er werd gewerkt met een checklist van vragen. De levens- en drinkge-
schiedenis alsmede de hulpverleningservaringen kwamen hierin aan de orde. Verder 
werden de respondenten met name aangemoedigd te praten over alle aspecten die be-
trekking hadden op functionaliteit, dit wil zeggen effecten van alcohol en alcoholge-
bruik, de gewenstheid daarvan et cetera. Daarnaast werden enige schalen afgenomen. 
Vervolginterviews vonden plaats nadat alle eerste interviews geanalyseerd waren. Ze 
zijn gehouden enige maanden tot 3 jaar na het eerste interview. In deze vervolginter-
views werden alle kwesties die niet eerder aan de orde waren geweest, onduidelijke 
antwoorden en interpretaties van de kant van de onderzoekers besproken.
Met betrekking tot de partner was de checklist van vragen als volgt:

Ziet de respondente de partner als dominant? 
Wat is het drinkgedrag van de partner (excessieve of probleemdrinker)? 
Drinkt de respondente regelmatig met de partner? 
Is er sprake van geweld in de relatie? 
Heeft de respondente sterk de neiging het drinken voor de partner te verheime-
lijken? 
Wat is het belangrijkste relatieprobleem volgens de respondente? 
Heeft de partner volgens de respondente een reëel beeld van haar drinken? 
Heeft de partner volgens de respondente voordelen aan haar drinken? Welke? 
Stimuleert de partner hulpzoeken van de respondente? 
Is de houding van de partner positief als de respondente daadwerkelijk hulp 
zoekt?

Onderscheid in groepen
Bij de analyse werden alleen die respondenten betrokken die een partner* hadden 
tijdens de periode van excessief drinken. Voor 41 van de 45 respondenten was dit het 
geval. Deze werden ingedeeld in twee groepen. Groep 1 (N = 23) bestond uit diege-
nen die naar hun zeggen met excessief drinken waren begonnen naar aanleiding van 
relatieproblemen. Hiertoe werden degenen gerekend die een positieve codering had-

* Met “de partner” wordt steeds de mannelijke partner bedoeld. Twee vrouwen hadden een lesbische re-
latie tijdens hun drinkgeschiedenis. Bij beiden bestond het drinken reeds vóór de relatie. Zij behoren dus 
tot groep 2.
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den op elk van de beide volgende vragen: is het excessieve drinken tijdens deze relatie 
ontstaan? en: is relatieproblematiek volgens de respondente de belangrijkste achter-
grond, of één van de belangrijkste achtergronden van het excessieve drinken? Groep 
2 (N = 18) bestond uit de respondenten die of op één of op geen van deze vragen een 
positieve codering hadden. Deze hadden dus wel een relatie in de tijd dat zij excessief 
dronken maar de drinkproblemen waren ofwel vóór de relatie begonnen, ofwel tijdens 
de relatie maar niet met relatieproblemen als belangrijke achtergrond. Beide groepen 
zijn vergelijkbaar wat betreft de lengte van hun drinkgeschiedenis (resp. 16.8 en 16.7 
jaar) en het aantal probleemdrinkjaren (resp. 12.2 en 13.2).

Analyse
Elders zullen wij rapporteren hoe verschillende functies van alcoholgebruik zijn on-
derscheiden, gecodeerd en in een model ondergebracht. Het bovengenoemde onder-
scheid tussen “direct” en “indirect” was een van de dimensies in dit model. Directe 
functies waren bijvoorbeeld “slapen”, “het onderdrukken van negatieve emoties”, 
“functioneren in alledaagse sociale situaties”, “euforie”, “het toegeven aan ambiva-
lente impulsen”, indirecte functies waren bijvoorbeeld “het verhogen van de persoon-
lijke identiteit”, “het gevoel bij een groep te behoren”, “zelfbeloning”. Van de in totaal 
34 functies die wij hebben onderscheiden hadden er zes betrekking op problemen met 
de partner. Deze zes functies (voor zover betrekking hebbend op de eerste partner) 
zullen hier geanalyseerd worden. Ze zijn te vinden in Tabel 1. De eerste 3 functies 
behelzen een vorm van aanpassing, de overige 3 zijn te zien als een vorm van verzet. 
We lichten de functies toe aan de hand van fragmenten uit de interviews*.

Functie 1 houdt in: het ondanks problemen in de relatie blijven functioneren. Dit is 
mogelijk doordat alcohol de negatieve emoties en cognities ten gevolge van de pro-
blemen in de relatie onderdrukt.
Een respondente vertelt dat het enige wat ze samen met haar man deed was op zon-
dagmiddag een sherrietje drinken. Daarna liet haar man haar weer alleen. Dan nam ze 
nog maar een sherrietje. 

59. 13.** I: En op zondagmiddag dan nam je nog een sherrietje en dan..
R: Voelde ik me niet meer zo alleen, of ik had er vrede mee, dat ik zo alleen zat. 
Ik kon dan wel tegen hem zeggen hoe ongezellig ik het vond, of hoe in de steek 
gelaten ik me voelde, maar ik kon dat net zo goed tegen die bank zeggen, want 
hij luisterde toch niet. En een sherrietje biedt dan enig soelaas. 
(later in het interview:) 59. 35. R: In de eerste jaren zorgde drinken ervoor dat 
ik me bij de situatie neerlegde en maar doorging, terwijl ik eigenlijk recalcitrant 
wou zijn. Doordat ik dronk bleef ik in het ondergeschikte patroon doorgaan. 

* In de tekst van de citaten zijn minimale wijzigingen aangebracht in verband met de leesbaarheid ervan.
** Het eerste nummer is het respondentnummer, het tweede nummer verwijst naar de nummering van de 
citaten die betrekking hebben op functies. I: interviewer; R: respondent.
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Ook functie 2 heeft betrekking op aanpassing, maar hier gaat het specifiek om de wen-
sen van de partner in seksueel opzicht. Indien alleen aanpassing in seksueel opzicht 
plaatsvond, is alleen deze functie als aanwezig gecodeerd.

16. 11. R: Ik werd ontzettend aangesproken op: ik zorg voor je financieel. En 
als ik dan geen zin had om te vrijen dan werd het een week begrepen en daarna 
kwam hij toch met zijn rechten. En voor de lieve vrede denk je dan, nou ja, dan 
toch maar één keer in de week onderwerpen. En die avond, dan dronk je dan om 
dat dan niet te voelen met al je walging, want het is komedie dan.

In functie 3 is het drinken met de partner om samen te kunnen communiceren onder-
gebracht. 

03. 9. R: Ik werd altijd vreselijk gespannen, elke dag eigenlijk dat hij thuis 
kwam; dan zag ik hem weer komen, en dan dacht ik: oh mijn god daar komt ie 
weer. Hij heeft zich later ook uitgesproken als, ik had het gevoel dat ik op visite 
kwam. Dat is natuurlijk ook zo, ik kon niet openstaan op den duur. Nou dan 
dronken we maar weer wat en dan was de, dan ebde, ... dan viel er wat weg, dan 
konden we weer normaal met elkaar praten, heel vreemd. 

Veel drinken geldt zeker voor vrouwen al snel als afwijkend. In functie 4 wordt deze 
deviantie van het drinken als gedrag ingezet als strategie om de aandacht te trekken 
of om zich te verzetten. Hier is dus sprake van een indirecte functie omdat de directe 
psychotrope effecten van alcohol niet in het spel zijn. 

12. 31. R: Waar ik mijzelf op betrapte, het werd een soort sport. Ik doe lekker 
iets wat jij niet goed vindt. Dan verstopte ik het, maar dan was ik net op zo’n 
manier slordig dat het toch gevonden werd.
Ik doe stoute dingen, en dan krijg ik op mijn flikker, heel gek. Dan had ik wat 
verstopt in de piano bijvoorbeeld. En dat vond ik dan op het randje van span-
nend: stel je voor dat hij in de piano moest wezen. Het is net zoiets als met de 
auto inhalen terwijl het misschien net niet kan, de adrenaline vliegt door je lijf. 
Ik wou op de een of andere manier toch dat hij het ontdekte. Het was een soort 
wedstrijd. Je vraagt toch om aandacht, het was een complete schreeuw om aan-
dacht van mij. Je speelt ermee. Je hebt er geen erg in dat je zelf de verliezer bent. 

Functie 5 verwijst ook naar het gebruik van alcohol als verzet, maar hier gaat het om 
de directe werking van alcohol. Alcohol schenkt de moed om negatieve emoties te 
uiten, voor zichzelf op te komen of van zich af te bijten. 

11. 15. I: Had de alcohol bijvoorbeeld ook het effect dat u meer durfde te zeggen 
ten opzichte van uw man?
R: Jazeker.
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I: Wat zei u dan bijvoorbeeld tegen hem?
R: Als hij zei, ga daar zitten, dan zei ik, dat maak ik zelf wel uit, zoiets. Als we 
op visite gingen en hij begon me in of uit mijn jas te helpen, dan zei ik, dat doe 
je thuis ook niet, waarom zou je het dan in godsnaam hier doen. En dat kon hij 
dan niet hebben.
I: Dat was echt iets wat u normaal niet deed maar als u wat gedronken had dan 
durfde u dat wel?
R: Ja. In die periode heb ik echt ook wel gemerkt dat mijn man mij domineerde. 
Daar heb ik me geweldig tegen verzet.

Bij functie 6 wordt de directe fysiologische werking van het dronken zijn op meer 
passieve wijze gebruikt om zich te verzetten of om zaken aan de partner duidelijk te 
maken. Men zegt niet rechtstreeks dat men dingen niet wil, maar als men dronken is 
dan kunnen ze gewoon niet. Dat varieert van eten klaarmaken tot seks, van meegaan 
naar kennissen waar men geen zin in heeft tot zich geestelijk afsluiten.

79. 35. I: Wat is de roes voor jou? Of was?
R: De roes was gewoon als ik ontzettend veel dronk. Dat is even vergeten, 
gewoon wegwezen.
I: Is dat eigenlijk het belangrijkste?
R: Ja. Geen man, geen kinderen meer. Ik ben dan gewoon niet aanspreekbaar dus 
ze kunnen ook geen ruzie met je maken ook.
I: Je bent er voor hun dan eigenlijk niet?
R: Nee.

Resultaten
In Tabel 1 staan de zes functies die betrekking hadden op problemen met de (eerste) 
partner in de drinkgeschiedenis. De functies werden als afwezig (0) of aanwezig (1) 
gecodeerd voor de drinkgeschiedenis van elke respondente. In de eerste 2 kolommen 
vindt men het percentage van de respondenten bij wie de betreffende functie als aan-
wezig werd gecodeerd in groep 1 en groep 2. In kolom 3 en 4 vindt men de individu-
ele aanwezigheidsscores van beide groepen. Deze scores zijn berekend door de ruwe 
score (1 of 0) te delen door het totaal aantal functies van de respondente in kwestie 
(voor zover betrekking hebbend op problemen). Naarmate een respondente minder 
functies rapporteerde werd de aanwezigheid van een bepaalde functie dus zwaarder 
gewaardeerd. 
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Tabel 1 
Percentage aanwezigheid en individuele aanwezigheidsscore van Partnerfuncties in groep 1 
(n = 23) en groep 2 (n = 18) 
 Percentage 

aanwezigheida 
Groep

Individuele 
aanwezigheidsscoreb 
Groep

 Partnerfuncties 1 2 1 2
1. Relatie blijven volhouden d.m.v. drinken .65 .33 .076 .027 **
2. Seksuele aanpassing d.m.v. drinken .48 .16 .061 .012 **
3. Ddrinken met partner voor communicatie .26 .23 .025 .020
4. Drinken is signaal, of teken van verzet, .48 .05 .063 .005 ***
5. Onder invloed zich verzetten tegen de 

partner
.48 .28 .084 .037 *

6. Zich d.m.v. dronkenschap onttrekken aan 
verplichtingen

.17 .17 .015 .014 

 * p < .05 ** p < .01 *** p < .001 (Mann-Whitney U; Wilcoxon Rank Sum W Test op de 
individuele aanwezigheidsscores). 
a Het percentage respondenten voor wie de functie als aanwezig is gecodeerd. 
b Gemiddelde individuele aanwezigheidsscore. Dit zijn de ruwe scores (1 of 0)
gedeeld door het totaal aantal functies (voor zover betrekking hebbend op problemen) van 
een respondent

Zoals in Tabel 1 te zien is komen vier van de zes partnerfuncties, namelijk twee func-
ties die te maken hebben met aanpassing alsook twee functies die verzet inhouden, 
vaker voor bij de groep 1 dan bij de groep 2. 

Andere resultaten met betrekking tot de relatie ziet men in Tabel 2. In groep 1 ziet 
men significant vaker de partner als dominant. Als belangrijkste probleem rapporteert 
men gebrek aan begrip. De partner in groep 1 heeft in de ogen van de respondente 
significant minder vaak een reëel beeld van de mate waarin zij drinkt, en heeft meer 
voordelen bij het feit dat zij drinkt. Hij drinkt zelf echter niet vaker excessief. Overige 
verschillen wijzen wel op meer problemen in de relatie maar zijn niet significant.
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Tabel 2 
Partnervariabelen in groep 1 (n = 23) en groep 2 (n = 18)
 Partnervariabelen Groep 1 Groep 2
1. P. als dominant ervaren door R. 83% 37% **
2. P. is gewelddadig (incidenteel of vaker) 65% 53%
3. P. excessieve of probleemdrinker 68% 58%
4. R. drinkt regelmatig met P. 68% 42%
5. R. noemt onbegrip belangrijkste relatieprobleem 57% 27% *
6. R. verheimelijkt drinken t.o.v. P. sterk 44% 21% 
7. P. heeft reëel beeld van drinken R. 26% 67% *
8. P. stimuleert hulpzoeken 16% 29%
9. P. heeft positieve houding m.b.t. hulp R. 22% 33%
10. P. heeft voordelen aan drinken R. 74% 47%
11. Aantal voordelen van P. bij drinken R. 2.0 1.1 *
In de tabel zijn voor de eerste 10 variabelen percentages van voorkomen gegeven, 
voor de 11e variabele het gemiddelde. 
P.= partner R.= respondente. * p < .05 ** p < .01. 
Variabelen 1 t/m 10: Yates’ gecorrigeerde chi-kwadraat; 
Variabele 11: Mann-Whitney U Wilcoxon Rank Sum W Test.

Discussie
Vrouwen met alcoholproblemen die naar zij zeggen met drinken zijn begonnen van-
uit de achtergrond van een problematische relatie met een (heteroseksuele) partner, 
rapporteren gedeeltelijk andere functies van alcoholgebruik dan vrouwen bij wie re-
latieproblemen geen belangrijke rol hebben gespeeld bij het ontstaan van het drink-
probleem. Enerzijds is het gebruik voor de eerstgenoemde groep functioneel voor 
aanpassing: men blijft de relatie volhouden, men past zich aan in seksueel opzicht; 
anderzijds maakt alcoholgebruik ook verzet mogelijk: het drinken zelf is een sig-
naal of vorm van verzet, of de alcohol heeft als direct psychotroop effect dat men 
zich teweer stelt tegen de partner. Het meer passieve verzet van het zich onttrekken 
aan verplichtingen door dronken te zijn noemt deze groep vrouwen echter niet vaker, 
evenmin als het gezamenlijk drinken met de partner om te kunnen praten met elkaar, 
een functie die wijst op pogingen van beide kanten om met problemen in de relatie 
om te gaan. Respondenten bij wie het drinken is ontstaan tegen de achtergrond van 
relatieproblemen rapporteren ook specifieke kenmerken van de relatie. De partner 
wordt bijna steeds als dominant beleefd, als probleem in de relatie noemt men vooral 
onbegrip, de partner heeft in de ogen van de vrouw voordelen bij haar drinken en heeft 
er geen reëel beeld van hoeveel zij eigenlijk drinkt. 

Het patroon van functies en relatiekenmerken maakt het mogelijk een globaal 
beeld te schetsen van het soort problematische relaties waarin excessief drinken van 
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vrouwen zich kan ontwikkelen. De vrouwen in ons onderzoek bij wie het drinken 
tot stand komt in de context van relatieproblematiek, ervaren zichzelf doorgaans als 
machteloos en de partner als dominant. Ze vinden dat ze aandacht tekort komen en 
voelen zich niet begrepen. Seksualiteit is voor hen een plicht. Excessief drinken maakt 
het mogelijk om de situatie te verdragen, om zich te onderschikken, zowel in het alge-
meen als specifiek in seksueel opzicht. De vrouwen in kwestie denken dat de partner 
niet weet hoeveel zij drinkt. Het feit dat zij drinkt heeft in hun ogen voordelen voor 
de partner. 

In de meeste gevallen komt het van de kant van de vrouw ook tot verzet. Overma-
tig drinken, met opvallende consequenties als regelmatig dronken zijn, overal drank 
hebben staan, het huishouden verwaarlozen en dergelijke, beschrijft zij als een stra-
tegie om aandacht te trekken van de partner. Gewone klachten en problemen kan hij 
gemakkelijk negeren, maar op dergelijk opvallend gedrag moet hij wel reageren. Ook 
zegt de vrouw onder invloed van alcohol vaak de moed te vatten om – soms na jaren 
van aanpassing – te zeggen wat ze denkt of de partner van repliek te dienen. 

Het lijkt alsof excessief alcoholgebruik voor deze groep primair een strategie is 
om te voldoen aan het huwelijksideaal dat in de figuratiesociologie “harmonieuze 
ongelijkheid” heet (Komter, 1990). Onderzoek naar vrouwen in huwelijksrelaties 
(Hochschild & Machung, 1989; Komter, 1985), heeft laten zien dat vrouwen zich 
vaak aanpassen, ook als ze dingen eigenlijk anders zouden willen. Ze berusten echter 
in de status quo en gaan geen conflicten aan, voor een deel uit angst de relatie in ge-
vaar te brengen, voor een ander deel omdat ze een verandering ten goede toch niet ver-
wachten. In deze lijn valt ook het boven geschetste patroon te plaatsen. De betrokken 
vrouwen ervaren de problemen als dermate onverdraaglijk dat ze alleen met behulp 
van drank erin kunnen, of denken te kunnen, berusten.

De inhoud van de interviews laten naast bovengenoemde conclusies nog enige spe-
culaties toe over de gevolgen van het drinken van de vrouw voor de relatie en over 
mogelijke “codependency” van de kant van de partner. 

Als er sprake is van jarenlange aanpassing en onderschikking in de partnerrelatie 
met behulp van alcohol ziet men doorgaans de problemen steeds groter worden. Voor 
de buitenwereld blijft de echtelijke harmonie vaak wel bewaard, maar in feite komen 
de echtgenoten steeds verder van elkaar af te staan. Het drinken van de vrouw speelt 
hierin een belangrijke rol. Zij schermt zich af met behulp van alcohol en is steeds 
moeilijker te benaderen. Zo ontstaat er een vicieuze cirkel. Verzet en agressie van de 
kant van de vrouw komen soms na jaren tevoorschijn en leiden dan tot improduktieve 
ruzies en conflicten. Een scheiding kan het gevolg zijn. 

Vrouwen zijn echter niet altijd de verliezer, zoals de Duitse onderzoekster Vogt 
(1987) meent. Voor vier respondenten in ons onderzoek, drie uit groep 1 en één uit 
groep 2, pakte het drinken uiteindelijk positief uit voor de relatie met de partner. Het 
alcoholprobleem was bij hen relatief niet ernstig. Alle vier hebben bewust en vroeg 
in de drinkgeschiedenis de verzetfunctie en/of de signaalfunctie van alcohol ingezet. 
Twee van hen hebben door hun opvallende drinkgedrag hun man zover gekregen dat 
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hij met hen in relatietherapie ging, met positieve gevolgen. De twee anderen gebruik-
ten alcohol om meer voor zichzelf te kunnen opkomen in de relatie en leerden later 
om dit ook zonder alcohol te doen.

Het gegeven dat met name volgens de respondenten uit de eerste groep partners 
voordelen hebben bij hun drinken doet de vraag rijzen of er sprake is van codependen-
cy van de kant van de partner. Hieronder wordt verstaan het mogelijk maken en mede 
in stand houden van de alcoholafhankelijkheid door een derde die bij deze situatie 
psychologische voordelen heeft. Uiteraard zou men om deze en andere verbanden te 
onderzoeken ook het perspectief van de partner moeten bestuderen.

Tot slot nog enkele aanbevelingen. In dit onderzoek stond de beleving van de 
vrouw met drinkproblemen centraal. Het is een poging systematisch via herhaalde 
diepteinterviews te onderzoeken wat alcohol voor vrouwen met drinkproblemen doet 
en betekent. De conclusie is dat een subgroep van vrouwen met deze problemen al-
cohol inzet voor het omgaan met een situatie van machteloosheid ten opzichte van de 
partner. Het behoeft geen betoog dat het verbeteren van de persoonlijke en structurele 
macht van vrouwen in heteroseksuele relaties de aanleidingen tot het ontstaan van 
probleemdrinken bij vrouwen zou kunnen verminderen.

Bij mannen met alcoholproblemen speelt, naar wordt verondersteld, de machts-
verhouding tussen de partners eveneens een belangrijke, maar nog goeddeels onbe-
grepen, rol. Het feit dat kwalitatieve studies onder mannen op dit terrein ontbreken is 
waarschijnlijk aan deze onduidelijkheid niet vreemd. Men zou moeten breken met de 
traditie – die overigens ook in het huidige onderzoek is voortgezet – dat kwalitatief 
onderzoek voornamelijk door en onder vrouwen wordt uitgevoerd.

Een laatste opmerking betreft relatie- en gezinstherapie, een behandeling die ver-
schillende respondenten in ons onderzoek hebben ondergaan in de tijd dat ze alcohol-
problemen hadden. Bij geen van deze therapieën is drinken volgens hen zelfs maar 
ter sprake geweest. Meer aandacht voor de mogelijke rol van alcohol bij relatiepro-
blemen lijkt gewenst.
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SOCIALE ANGST EN SOCIALE STEUN BIJ 
PROBLEMATISCHE DRUGGEBRUIKERS

A. A. van den Hurk, M. H. M. Breteler, & G. M. Schippers

Inleiding
In de opvattingen over psychopathologie is sprake van een toename van aandacht voor 
de interpersoonlijke omgeving. De relatie tussen slecht interpersoonlijk functioneren 
en geestelijke stoornissen werd in diverse studies aangetoond (voor een overzicht van 
dit onderzoek: Kazdin, 1979; Hersen, 1979; Tisdelle & St.Lawrence, 1986). De maat-
schappelijke relevantie van onderzoek naar deze relatie ligt in mogelijke toepassingen 
ervan voor interventie.

Doelstelling van dit artikel is het empirisch vaststellen van de samenhang tussen de 
stoornis drugsafhankelijkheid en interpersoonlijk functioneren, benevens de implica-
ties hiervan voor interventie. 

Sociale angst en sociale steun
Twee belangrijke begrippen op het terrein van interpersoonlijk functioneren zijn so-
ciale angst/(non-)assertiviteit en sociale steun. Hieronder volgt een korte beschrijving 
van deze begrippen.

Sociale angst en (non-)assertiviteit zijn begrippen die al decennia belangstelling 
genieten binnen de geestelijke gezondheidszorg. Deze belangstelling is vooral be-
gonnen binnen de behandelpraktijk, denk bijvoorbeeld aan assertiviteitstrainingen 
en sociale vaardigheidstherapieën. Helaas is de theorievorming hierbij in verhouding 
achtergebleven. De vele definities die op het terrein van de sociale angst in omloop 
zijn, zijn daar een gevolg van.

In plaats van de vele definities te bespreken zullen we ons beperken tot een drietal 
aspecten die in onderzoek naar begripsafbakening en operationalisering van sociale 
angst van belang zijn (voor een uitvoerige bespreking zie: Van Dam-Baggen, 1987). 
Allereerst dient men ten aanzien van sociale angst een onderscheid te maken tussen 
beleving, gedrag en cognities. Het belevingsaspect verwijst naar de gevoelde angst, 
het gedragsaspect betreft de assertiviteit, de sociale vaardigheid, waarbij het zowel 
gaat om verbale als om nonverbale gedragingen. De rol van cognitieve aspecten (denk 
aan het stellen van hoge eisen aan zichzelf of het negatief evalueren van eigen pres-
taties) wordt gezien als mediërend, deze zouden het uitvoeren van adequaat sociaal 
gedrag beïnvloeden en daardoor sociale angst verminderen of in de hand werken.

Een tweede aspect betreft het uit empirisch onderzoek naar voren gekomen inzicht 
dat sociale angst en assertiviteit sterk situatiespecifiek zijn, in tegenstelling tot de 
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vooral uit persoonlijkheidstheoretische inzichten afkomstige idee dat sociale angst 
vooral kan worden gezien als algemeen kenmerk van een persoon. In onderzoek naar 
sociale angst dient men deze afhankelijkheid van specifieke situaties te betrekken.

Tenslotte is van belang dat er verschillende soorten van sociaal gedrag zijn. As-
sertieve gedragingen als “voor zichzelf opkomen” en “waardering uitspreken voor 
iemand” zijn bepaald niet hetzelfde. Waarschijnlijk bestaan er verschillende respons-
klassen van assertief gedrag, waar wellicht ook geheel verschillende leerprocessen 
achter schuil gaan. 

Voor wat betreft de relatie tussen sociale angst en psychopathologie kan worden 
gesteld dat in feite nog vele opties openstaan (Van Dam-Baggen, 1987). Naast de visie 
dat sociale angst vooral een begeleidend fenomeen is bij psychiatrische stoornissen 
wordt door anderen vooral het sturende karakter van sociale angst in de ontwikkeling 
van psychopathologie benadrukt. Daarnaast bestaat nog de opvatting dat sociale angst 
juist beschouwd dient te worden als op zichzelf staand probleemgedrag. De relatie 
tussen sociale angst en sociale vaardigheden enerzijds en disfunctioneren op ander 
gebied anderzijds vereist nader onderzoek.

Het begrip sociale steun (“social support”) kent een veelheid aan omschrijvingen 
en definities, komend van de vele disciplines die zich er mee bezig hebben gehouden. 
Zeer algemeen stelt Schrameijer (1990) dat het verwijst naar de positieve betekenis 
voor de (geestelijke) gezondheid van de relaties en contacten met anderen. Theoreti-
sche inkadering heeft pas sinds de jaren tachtig plaatsgevonden. Om enige duidelijk-
heid te scheppen volgt hieronder een korte conceptuele analyse van het begrip. We 
baseren ons op een schema dat werd ontleend aan Van Sonderen (1991)

Het sociaal netwerk heeft betrekking op die personen waarmee de betrokkene af-
fectieve en normatieve contacten onderhoudt. Omvang en structuur van het sociale 
netwerk bepalen mate en kwaliteit van de ondersteunende interacties. In geval deze 

Figuur 1. Basisschema sociale steun (vrij naar Van Sonderen, 1991).

Sociaal Netwerk:
omvang en structuur

Ondersteunende interacties:
mate en kwaliteit

Discrepantie tussen gewenste
en geboden ondersteuning

Gepercipieerde ondersteuning
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ondersteuning achterblijft bij de behoefte van de betrokkene is sprake van een discre-
pantie. De gepercipieerde ondersteuning tenslotte verwijst naar de mate waarin men 
zich gesteund voelt, de indruk “dat men om je geeft.”

Bij het meten van sociale steun dient men onderscheid te maken tussen een meer 
objectieve (bijvoorbeeld het aantal netwerkleden of interacties) dan wel een meer sub-
jectieve (de perceptie van sociale steun) benadering. Daarnaast bestaat onderscheid in 
het vaststellen van sociale steun per netwerklid dan wel een meer globale vaststelling. 
Tenslotte dient men rekening te houden met verschillende soorten van sociale steun. 
“Het gevoel ergens bij te horen” is bijvoorbeeld iets anders dan “het gevoel nodig te 
zijn”.

Druggebruik en interpersoonlijk functioneren
Een van de in het DSM-III-R classificatiemodel voor psychopathologie opgenomen 
stoornissen is drugafhankelijkheid/drugmisbruik. De relatie tussen deze stoornis en 
interpersoonlijk functioneren is allerminst eenduidig. Veel druggebruikers vertonen 
gebreken op het gebied van sociale vaardigheden (Lindquist, Lindsay, & White, 1979; 
Miller & Eisler, 1977; Catalano, Hawkins, & Hall, 1984) en hun sociale netwerk is 
vaak kleiner dan van niet-gebruikers (Hawkins & Fraser, 1985). Steun en verbon-
denheid met het gezin enerzijds en assertiviteit om eigen grenzen te stellen naar leef-
tijdsgenoten anderzijds bleken in een studie van Rhodes en Jason (1990) de enige 
significante voorspellers van softdruggebruik bij jongeren. 

Andere onderzoekers vonden daarentegen geen samenhang tussen de ernst van het 
druggebruik en interpersoonlijk functioneren (Hendriks, 1990; McLellan, Luborsky, 
Woody & O’Brien, 1980). Daarnaast werd gevonden dat verbeteringen in sociaal 
functioneren relatief onafhankelijk zijn van ernst van het druggebruik (McLellan et 
al., 1980). 

Ondanks dit gebrek aan eenduidigheid is hulpverlening bij drugproblemen er ook 
op gericht sociale vaardigheden te verbeteren en sociale netwerken te ontwikkelen 
(Hawkins & Fraser, 1985; Hawkins, Catalano & Wells, 1986; zie ook Hawkins, Ca-
talano, Gillmore, & Wells, 1989). Er is verbetering van sociaal functioneren gerap-
porteerd, maar de beoogde invloed op vermindering van gebruik is niet aangetoond 
(Hawkins et al., 1989).

Op grond van bovenstaande zullen we de volgende vraagstellingen trachten te be-
antwoorden (zie ook Figuur 2):
─ Zijn druggebruikers sociaal angstiger en minder sociaal vaardig dan een niet-ge-

bruikende groep “normalen”?
─ Weten/voelen druggebruikers zich minder sociaal gesteund dan een niet-gebrui-

kende groep “normalen”? 
─ Is de drugverslaving ernstiger naarmate sprake is van meer sociale angst en ver-

minderde sociale steun?
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Figuur 2. Aard van de verwachte relatie tussen druggebruik/verslavingsernst, sociale 
angst en sociale steun

Sociale angst

-
Sociale steun

Druggebruik/
verslavingsernst

+

Methode

Respondenten 
Het onderzoek is uitgevoerd bij gedetineerde druggebruikers uit het Huis van Bewa-
ring te Rotterdam (Noordsingel) en uit het Drugvrije Opvangcentrum te Doetinchem. 
Deze inrichtingen zijn uitsluitend voor mannen bestemd. In totaal hebben 178 opeen-
volgend binnenkomende druggebruikers deelgenomen aan het onderzoek; 18 wei-
gerden deel te nemen (9%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 29 jaar 
met een spreiding van 19 tot 48 jaar. Het druggebruik werd vooral gekenmerkt door 
polydruggebruik met als belangrijkste drugs heroïne en cocaïne. De groep bestond 
voor 46% uit mensen van niet-Nederlandse herkomst, waaronder veel Surinamers 
(24%), benevens Marokkanen en Antillianen (resp. 7% en 5%). De meesten woonden 
zelfstandig (69%) en hadden geen partner (64%). Voorts was het opleidingsniveau 
zeer laag (84% had niet meer dan lager (voortgezet) onderwijs).

Procedure
Gedurende de eerste twee weken van de detentie werd een aantal vragenlijsten afge-
nomen. Deze werden deels interactief afgenomen, deels zelf door de respondenten 
ingevuld in hun cel. De gesprekken vonden plaats in de periode van maart 1990 tot 
augustus 1991. 

Instrumentarium
Voor het meten van sociale angst werd een zelfbeoordelingslijst gebruikt: de Inventa-
risatielijst Omgaan met Anderen (IOA; Van Dam-Baggen, 1987). De lijst bestaat uit 
35 items, betreffende allerlei sociale gedragingen, die onafhankelijk van elkaar be-
oordeeld moeten worden op een tweetal 5-puntsschalen voor respectievelijk spanning 
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(van 1 = helemaal niet gespannen tot 5 = heel erg gespannen) en frequentie (van 1 = 
doe ik nooit tot 5 = doe ik altijd) van uitvoeren. De IOA kent totaalscores voor “span-
ning” en “frequentie” waarbij alle scores van de afzonderlijke items worden opgeteld. 
Daarnaast kunnen een 5-tal subschalen worden onderscheiden voor zowel “frequen-
tie” als voor “spanning” (de subschalen bestaan voor beide uit dezelfde items). De 
subschalen hebben betrekking op de volgende typen sociale gedragingen: “kritiek 
geven” (7 items); “aandacht vragen voor eigen mening” (6 items); “waardering uit-
spreken voor de ander” (4 items); “initiatief nemen tot contact” (5 items); “jezelf 
waarderen of instemmen met waardering van anderen over jezelf” (4 items).

Sociale steun werd gemeten met de Groningen Globale Gepercipieerde Sociale 
Ondersteuning Lijst (de GGPSL; Van Sonderen, 1991), bestaande uit 28 vragen. Het 
betreft 4-puntsitems waarin men dient aan te geven of verschillende aspecten van 
sociale steun “(1) helemaal niet” dan wel “(4) heel erg” van toepassing zijn. De maat 
is “globaal”, dat wil zeggen een evaluatie wordt gevraagd van alle relevante personen 
tezamen en niet voor personen afzonderlijk. De maat is “gepercipieerd” hetgeen wil 
zeggen dat het om de gepercipieerde sociale steun gaat en niet om de feitelijke. De 
GGPSL kent een totaalscore die een indicatie geeft voor de totale mate van gepercipi-
eerde steun en een viertal subschalen met verschillende dimensies van gepercipieerde 
sociale steun. De schaalscores worden alle berekend door de scores van de afzonder-
lijke items, behorend tot die schaal, bij elkaar op te tellen. Naarmate de score lager is, 
is de gepercipieerde sociale steun geringer. De subschalen kunnen als volgt worden 
benoemd: gepercipieerd oordeel van anderen over de relatie met de betrokkene (6 
items); gepercipieerde ondersteuning in alledaagse situaties (10 items); gepercipieer-
de ondersteuning in problematische situaties (7 items); gepercipieerde negatieve on-
dersteuning (4 items)

Tenslotte werd de Addiction Severity Index (ASI) afgenomen. De ASI is een in-
strument waarmee de ernst van het druggebruik kan worden vastgesteld (McLellan, 
Luborsky, Woody & O’Brien, 1980; Hendriks, Kaplan, Van Limbeek & Geerlings, 
1989). Het begrip ernst verwijst voornamelijk naar de noodzaak van behandeling. 
Op grond van door de respondent verstrekte informatie, objectieve en subjectieve, 
over zijn druggebruik (verleden en heden) wordt door de interviewer een ernstscore 
bepaald volgens een geprotocolleerde procedure. De ernstscores variren van 0 (laag) 
tot 9 (hoog). 

Resultaten
De psychometrische kwaliteit van de IOA-(sub)schalen was goed: de Cronbach’s α’s 
varieerden van .77 tot .96. De scores op de verschillende (sub)schalen van de onder-
zoeksgroep in vergelijking met een groep “normalen” (Van Dam-Baggen & Kraaim 
aat, 1990) staan weergegeven in Tabel 1. 
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Tabel 1 
Mate van sociale angst voor de onderzoeksgroep gemeten met Inventarisatielijst Omgaan 
met Anderen (IOA) vergeleken met normtabel voor “normalen”

Druggebruikers 
(N = 142)

Scores vergeleken met 
normgroep “normalen”

(Sub)schalen: M SD

SPANNING totaal (35 items) 73.4 27.2 boven gemiddeld
Subschalen:
─ Kritiek geven (7 items) 15.6 6.4 gemiddeld
─ Aandacht vragen eigen mening (6 items) 12.5 5.6 boven gemiddeld
─ Waardering uitspreken voor ander (4 items) 7.7 4.2 hoog
─ Initiatief nemen tot contact (5 items) 10.8 4.3 boven gemiddeld
─ Jezelf waarderen (4 items) 9.0 4.0 gemiddeld

FREQUENTIE totaal (35 items) 116.5 20.7 gemiddeld
Subschalen:
─ Kritiek geven (7 items) 22.4 5.6 boven gemiddeld
─ Aandacht vragen eigen mening (6 items) 19.7 4.7 gemiddeld
─ Waardering uitspreken voor ander (4 items) 15.2 3.3 gemiddeld 
─ Initiatief nemen tot contact (5 items) 16.0 3.8 gemiddeld
─ Jezelf waarderen (4 items) 12.9 3.4 gemiddeld

De onderzoeksgroep bleek over het geheel genomen enigszins meer gespannen te zijn 
met betrekking tot het totaal aantal gemeten sociale gedragingen (volgens de norm-
tabel normalen: “boven gemiddeld”; t(421) = 3.10, p < .01) en deze gedragingen in 
vergelijkbare mate uit te voeren (“gemiddeld”). 

De scores op de subschalen, die alle betrekking hebben op verschillende aspecten 
van sociaal gedrag, laten zien dat de druggebruikers vooral gespannen waren met be-
trekking tot “waardering uitspreken voor de ander” (“hoog”; t(421) = 8.23, p < .001), 
“aandacht vragen voor eigen mening” (“boven gemiddeld”; t(421) = 3.75, p < .001) 
en “initiatief nemen tot contact (“boven gemiddeld’; t(421) = 4.95, p < .001). Voorts 
bleek dat ze wat gedragsfrequentie aangaat enkel verschilden voor wat betreft “kritiek 
geven” (“boven gemiddeld”; t(421) = 7.01, p < .001).

In Tabel 2 is weergegeven in welke mate de onderzoeksgroep zich sociaal gesteund 
voelde in vergelijking met een groep die als een landelijk gemiddelde kan worden 
beschouwd (Van Sonderen, 1991). Naast een totaalscore werden scores op de vier 
subschalen berekend. De psychometrische kwaliteit van de (sub)schalen was goed: de 
Cronbach’s α’s varieerden van .73 tot .91.
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Tabel 2 
Mate van gepercipieerde sociale steun (GGPSL: Groningen Globale Gepercipieerde 
Sociale Steun Lijst) voor de onderzoeksgroep en een vergelijkingsgroep (Van Sonderen
1991)

Van Sonderen 
(N = 304)

Druggebruikers  
(N = 147)

(Sub)schalen: M M 
item

SD M M 
item

SD t

Sociale steun totaal 88.0 3.1 9.9 77.8 2.8 13.7 9.0**
Steun alledaagse situaties (10 items) 32.2 3.2 3.7 28.8 2.9 5.7 7.6** 
Steun problematische situaties (7 items) 21.2 3.0 3.5 18.2 2.6 3.9 8.2**
Negatieve steun (4 items) 13.4 3.4 2.3 11.3 2.8 2.9 8.3**
** = p < .001

We zien dat de verschillen van de onderzoeksgroep met de “normgroep” alle signi-
ficant zijn in de zin dat de onderzoeksgroep zich in alle opzichten minder gesteund 
weet. Toch zegt significantie op zich nog niet zoveel. Kijken we namelijk naar de 
itemgemiddeldes* dan zien we dat de betekenis van de verschillen tamelijk gering is. 
De onderzoeksgroep heeft een itemgemiddelde van 2.8 en de normgroep 3.1. Een ge-
middelde van drie betekent op itemniveau dat men zich gemiddeld “nogal” gesteund 
voelt. Relatief de minste steun ervaren de druggebruikers in problematische situaties 
(itemgem. = 2.6). We constateren verder dat de spreiding in de scores tamelijk hoog 
is, hetgeen wil zeggen dat er, ondanks een redelijk gemiddelde, binnen de onderzoeks-
groep mogelijk een subgroep te onderscheiden is die zich weinig gesteund voelt.

Tabel 3 
De verdeling van de scores voor verslavingsernst (ASI) van de onderzoeksgroep 
(N = 178)
Scores Ernst problemen/noodzaak behandeling %
0-1 Geen werkelijk probleem / behandeling niet nodig 1
2-3 Licht probleem / behandeling mogelijk niet noodzakelijk 11
4-5 Matig probleem / enige behandeling aangewezen 26
6-7 Aanzienlijk probleem / behandeling noodzakelijk 45
8-9 Zeer ernstig probleem / behandeling absoluut noodzakelijk 17

De verdeling van de ruwe ernstscores van de ASI (variërend van 0 tot 9) kan (zoals 
aangegeven in de handleiding van de ASI: McLellan, Luborsky, Cacciola, Griffith, 
McGahan, & O’Brien, 1985) worden vertaald naar een vijftal categorieën die de ernst 
en de noodzaak van behandeling van de verslaving aanduiden (Tabel 3). De versla-

* De itemgemiddeldes worden berekend door de schaalscore te delen door het aantal items. Hierdoor ver-
krijgen we een indruk van de betekenis van de schaalscore op itemniveau.
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vingsernst binnen de onderzoeksgroep is hoog. Van de gehele groep heeft slechts 1% 
geen werkelijk drugprobleem terwijl 62% op zijn minst een aanzienlijk probleem 
heeft waarbij behandeling noodzakelijk is.

Om de samenhang tussen enerzijds verslavingsernst en anderzijds het interpersoon-
lijk functioneren van de respondenten te achterhalen werd een regressieanalyse uit-
gevoerd. De vraag was in hoeverre de geconstateerde ernst van de verslaving (het 
criterium) voorspeld zou kunnen uit verschillen in interpersoonlijk functioneren (de 
predictoren). Als predictoren werden de volgende 14 variabelen genomen: de tien 
subschalen van de IOA (5 maal “spanning” en vijf maal “frequentie”) en de vier sub-
schalen van de GGPSL.

De resultaten (Tabel 4) laten zien dat de spreiding van de ernst van de verslaving 
binnen de onderzoeksgroep voor slechts 12% verklaard kon worden uit alle predic-
toren tezamen. Voor wat betreft de predictoren afzonderlijk kan worden vermeld dat 
geen enkele beta-coëfficiënt (indicatie voor de unieke bijdrage van een variabele aan 
het criterium) significant was. Ook de in de tabel opgenomen Pearson r’s waren alle 
laag (geen enkele was significant). 

Tabel 4 
Multiple regressie-analyse voor het criterium verslavingsernst met als predictoren 
alle subschalen van de IOA en de GGPSL (N = 178)
Predictoren β r
Jezelf waarderen (span) .23 .18
Aandacht vragen eigen mening (freq) .14 .04 
Kritiek geven (freq) .12 .10 
Aandacht vragen eigen mening (span) .11 .11
Negatieve steun -.11 -.22
Sociale steun problematische situaties -.10 -.19
Waardering uitspreken voor ander (freq) -.07 -.07
Waardering uitspreken voor ander (span) -.04 .02
Initiatief nemen tot contact (span) -.03 .10
Initiatief nemen tot contact (freq) -.03 -.04
Kritiek geven (span) -.03 .11
Sociale steun alledaagse situaties .01 -.10
Soc. steun/perceptie oordeel anderen .02 -.16
Jezelf waarderen (freq) -.01 -.02
 
Totaal verklaarde variantie: 12% (niet sign.)
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Discussie
Doel van deze studie was de relatie te onderzoeken tussen de DSM-III-R stoornis 
drugsafhankelijkheid en interpersoonlijk functioneren bij een groep gedetineerde 
druggebruikers. Het interpersoonlijk functioneren betrof de aspecten sociale angst zo-
als vastgesteld met de Inventariatielijst Omgaan met Anderen (IOA) en de mate van 
gepercipieerde sociale steun zoals vastgesteld met de Groningen Globale Gepercipi-
eerde sociale Steun Lijst (GGPSL).

De onderzoeksgroep bleek, op grond van zelfrapportage, enigszins meer gespan-
nen te zijn dan een vergelijkingsgroep “normalen” met betrekking tot verschillende 
sociale gedragingen. Met betrekking tot de frequentie van uitvoeren van deze gedra-
gingen waren er nauwelijks verschillen. 

De onderzoeksgroep bleek voorts te verschillen van een groep “normalen” voor 
wat betreft gepercipieerde sociale steun. De verschillen waren weliswaar significant, 
maar klinisch weinig relevant. 

Tevens konden geen verschillen worden geconstateerd met betrekking tot sociale 
angst en sociale steun tussen gebruikers die een ernstiger drugprobleem hadden en 
degenen met minder ernstige problemen.

Alvorens inhoudelijk op de resultaten in te gaan volgen eerst enkele kanttekenin-
gen aangaande de gehanteerde methode. Een beperking van de IOA is dat moeilijk 
is vast te stellen wat nu precies de kwaliteit van het vertoonde gedrag is. Zo kan niet 
worden vastgesteld of gedrag assertief of eerder agressief is. De schalen “waardering 
uitspreken voor de ander” en “initiatief nemen tot contact” lijken vooral betrekking 
te hebben op assertiviteit. De subschalen “kritiek geven” en “aandacht vragen voor 
eigen mening” kunnen daarentegen naast assertieve ook agressieve gedragsaspecten 
behelzen. Op dit probleem, namelijk het niet goed kunnen onderscheiden van asserti-
viteit en agressie bij vaststellingen op grond van vragenlijsten, werd ook door Lind-
quist et al. (1979) gewezen. 

Met betrekking tot sociale steun hebben Hawkins en Fraser (1985) laten zien dat 
de omvang van het sociale netwerk en van welke netwerkleden steun werd ontvangen 
een rol spelen bij het succes na behandeling voor opiaatgebruik. Het door ons gebruik-
te instrumentarium waarmee de gepercipieerde globale steun werd vastgesteld geeft 
slechts een totaalindruk over verschillende situaties. We hebben dus niet vast kunnen 
stellen of de sociale steun vooral werd ontvangen vanuit de “gebruikersscene” of juist 
daarbuiten. 

Op grond van bovenstaande is dus niet uit te sluiten dat het gebrek aan samenhang 
tussen interpersoonlijk functioneren en verslavingsernst een gevolg is van de wijze 
van meten.

Als interventie bij druggebruikers worden vaak trainingen in sociale vaardigheden 
gegeven. De resultaten van ons onderzoek geven geen aanleiding om hiervan veel 
invloed te verwachten op de verslavingsernst. Dit sluit aan bij de bevindingen van 
McLellan et al. (1980) en Hendriks (1990). Ook Hawkins et al. (1989) vonden geen 
lange termijn effecten van trainingen in sociale vaardigheden op druggebruik.
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Mogelijk is in dezen het onderscheid tussen competentie en regulatie, twee as-
pecten die van invloed zijn op sociaal functioneren, verhelderend. Een gebrekkige 
competentie verwijst naar onvoldoende vaardigheden met betrekking tot prosociaal 
gedrag. Een gebrekkige regulatie heeft betrekking op onvoldoende controle over an-
tisociaal gedrag (zie: Dumas, 1989) en is gerelateerd aan waarden en normen. Trainin-
gen in sociale vaardigheden zijn met name gericht op het verbeteren van competen-
tie-aspecten en bevorderen derhalve prosociaal gedrag. Problematisch druggebruik, 
dat kan worden opgevat als antisociaal gedrag, is echter veeleer een gedragsregulatie-
probleem en dat wordt door trainingen in sociale vaardigheden nauwelijks beïnvloed.

Voorts geldt dat interventies vooral effectief zijn wanneer er sprake is van voldoen-
de motivatie en die is er niet wanneer deelnemers zelf geen problemen ervaren. Onze 
resultaten suggereren dat het laatste het geval is.

Het momenteel in Nederland gevoerde drugbeleid, het normaliseringsbeleid 
(ISAD, 1985; Engelsman, 1989), wordt gekenmerkt door een pragmatische grondslag, 
waarin een middenweg tussen een “total War on Drugs” en legalisering wordt voorge-
staan. Op individueel niveau wordt drugverslaving daarin vooral beschouwd als een 
gezondheidsprobleem en veel minder als een justitieel probleem. De verschillende 
beleidsmaatregelen (zoals laagdrempelige opvang en huiskamerprojecten, spuitom-
ruil-programma’s, methadonverstrekking en drugvrije hulpafdelingen in penitentiaire 
inrichtingen) hebben als doel te voorkómen dat druggerelateerde problemen escale-
ren en dat druggebruikers steeds verder van de samenleving verwijderd raken. De 
vaststelling dat de onderzoeksgroep qua interpersoonlijk functioneren alleszins verge-
lijkbaar is met de gemiddelde Nederlander vormt een ondersteuning voor het succes 
van het normaliseringsbeleid. Harde conclusies zijn echter niet te trekken aangezien 
vergelijkingsmateriaal uit landen met een meer repressief beleid ontbreekt.
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SOCIALE OMSTANDIGHEDEN VAN LICHT 
VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN EN 
PSYCHOPATHOLOGIE

A. van Minnen, C. A. L. Hoogduin, & C. P. D. R. Schaap

Inleiding
Verstandelijk gehandicapten hebben een verhoogde kans op psychopathologie in ver-
gelijking met niet-verstandelijk gehandicapten (Došen, 1990; Jakab, 1982; Menolas-
cino, Gilson & Levitas, 1986). Uit het meest recente onderzoek in Nederland blijkt 
dat 10% van de verstandelijk gehandicapten die in instituten verblijven ernstig pro-
bleemgedrag vertoont (Kramer & Schoep, 1991). Men schat dat bij 20-30% van de to-
tale populatie verstandelijk gehandicapten psychopathologie voorkomt (Došen, 1990; 
Menolascino & Stark, 1984). 

De verhoogde kwetsbaarheid van verstandelijk gehandicapten voor het ontwikke-
len van psychopathologie kan verklaard worden door de invloed van hun beperkte 
cognitieve vaardigheden op het aanleren van sociale vaardigheden (Grossman, 1983; 
Helsel & Matson, 1988; Laman & Reiss, 1987; Marchetti & Campbell, 1990; Mats-
on & Adkins, 1980; Perry & Cerreto, 1977; Reiss, 1985; Stacy, Doleys & Malcolm, 
1979), probleemoplossende vaardigheden (Nezu, Nezu, & Arean, 1991; Reiss, 1985), 
en adaptatie- en integratievermogen (Grossman, 1983; Hull & Thompson, 1980; 
Lund, 1988; Reiss, 1985). Het feit dat licht verstandelijk gehandicapten (IQ 50-90) 
zich bewust zijn van hun tekorten versterkt dit verband nog eens (Reiss & Benson, 
1984).

De combinatie van deze tekorten met ongunstige sociale omstandigheden van licht 
verstandelijk gehandicapten, zoals beperkte sociale steun, beperkte sociale integratie 
en ontworteling, speelt een belangrijke rol bij het ontstaan of verergeren van psy-
chopathologie. Hieronder zullen deze ongunstige sociale omstandigheden beschreven 
worden. Vervolgens zal de relatie met psychopathologie worden uitgewerkt en wor-
den implicaties gegeven voor behandeling.

Sociale omstandigheden

Beperkte sociale steun
Interpersoonlijke relaties zijn belangrijk voor het ontvangen van steun bij stress of 
problemen in het dagelijkse leven. Relaties bepalen ook in deze populatie mede de 
kwaliteit van leven. Eenzaamheid wordt dan ook als een van de grootste problemen 
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ervaren door verstandelijk gehandicapten zelf (Edgerton, 1967; Reiss & Benson, 
1985).

Verstandelijk gehandicapten hebben doorgaans weinig toegang tot sociale netwer-
ken. Door de vele overplaatsingen is hun sociale omgeving zo variabel dat een hecht 
netwerk moeilijk opgebouwd kan worden. Bovendien hebben ze relatief weinig vaar-
digheden en mogelijkheden tot het maken van contact. De mogelijkheid tot partner-
vorming is dienovereenkomstig beperkt (Reiss, 1985). 

Uit een vergelijkend onderzoek blijkt dat de omvang van het sociale netwerk van 
mensen zonder handicap groter is dan die van verstandelijk gehandicapte mensen 
(Rosen & Burchard, 1990). Ondanks verschillen in omvang van het sociale netwerk 
tussen mensen zonder en met een verstandelijke handicap, zijn verstandelijk gehan-
dicapte mensen echter niet minder tevreden over de mate van sociale steun, en zijn er 
geen verschillen in persoonlijk welbevinden (Rosen & Burchard, 1990). Uit andere 
onderzoeken blijkt eveneens dat er geen relatie is tussen het aantal mensen in het so-
ciale netwerk en de intensiteit van de relaties of de tevredenheid over de ervaren steun 
(Burchard, Hasazi, Gordon, & Yoe, 1991; Romer & Heller, 1983). 

Belangrijker dan het aantal mensen in het sociale netwerk lijkt de aard van de 
sociale contacten voor het persoonlijk welbevinden van verstandelijk gehandicapten. 
De relaties van mensen zonder handicap bestaan voor het grootste deel uit vrienden, 
terwijl de relaties van gehandicapten voor het grootste deel bestaan uit vrienden en 
leeftijdsgenoten die ook gehandicapt zijn en hulpverleners. 

Niet-gehandicapten hebben zeven keer zo vaak wederkerige relaties als gehandi-
capte mensen (Rosen & Burchard, 1990). Relaties van gehandicapten zijn meestal 
eenrichtingsrelaties, waarbij de gehandicapte altijd de afhankelijke positie inneemt. 
Verstandelijk gehandicapten zijn in vele opzichten afhankelijk van anderen, gezien 
hun beperkte mogelijkheden (Edgerton, 1967; Helsel & Matson, 1988; Reiss & 
Benson, 1985; Reiss, 1985). Ze zijn afhankelijk van hun ouders, familie en/of van 
hulpverleners, en de meeste verstandelijk gehandicapten blijven levenslang in die af-
hankelijke positie: ze kunnen niet zelfstandig wonen. Bovendien worden ingrijpende 
beslissingen over hun leven meestal genomen door anderen. Vaak wordt er over hen 
gepraat als “kinderen”, terwijl ze al lang volwassen zijn, en worden ze kinderlijk be-
handeld (Edgerton, 1967; Reiss, 1985).

Men zou op grond van het intelligentieniveau verwachten dat mensen met een lich-
te verstandelijke handicap makkelijker in staat zijn om sociale contacten aan te gaan 
dan mensen met een ernstige handicap. Uit onderzoek blijkt echter geen verband te 
bestaan tussen intelligentieniveau en het aantal vriendschappen en de intensiteit ervan 
(Romer & Heller, 1983). 

Ander onderzoek toont aan dat omgevingsinvloeden van belang zijn (Edgerton, 
1967; Romer & Heller, 1983). In woonvormen waar een grote spreiding is in intelli-
gentieniveau komt meer sociaal gedrag voor dan in woonvormen waar alleen mensen 
met een hoog of alleen mensen met een laag intelligentieniveau verblijven (Romer 
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& Heller, 1983). Heterogeniteit in populatie blijkt van belang voor sociaal gedrag en 
sociale netwerken.

Beperkte sociale integratie
De laatste jaren heeft men geprobeerd te komen tot deïnstitutionalisatie van licht ver-
standelijk gehandicapten (Braddock, 1981; Eyman & Call, 1977; Steele, 1987), met 
als doel integratie in de maatschappij. De woonsituatie van verstandelijk gehandi-
capten verschoof steeds meer van grote instituten verscholen in bossen naar kleinere 
wooneenheden in “gewone” woonwijken: Gezinsvervangende Tehuizen, Bescher-
mende Woonvormen, Sociowoningen en Begeleid Wonen Projecten. Ondanks het feit 
dat de mogelijkheden tot integratie daardoor verbeterden, bleek de werkelijke sociale 
integratie, waaronder activiteiten en contacten met niet-verstandelijk gehandicapte 
mensen verstaan wordt, zeer beperkt te zijn (Burchard et.al., 1991; Reiss, 1985; Rosen 
& Burchard, 1990). De meeste activiteiten worden nog steeds ondernomen met ande-
re gehandicapten of met hulpverleners (O’Connor, 1983; Rosen & Burchard, 1990). 
Buiten de woonsetting heeft men veel minder vriendschappen en minder contacten 
(Rosen & Burchard, 1990).

Bovendien werkt slechts minder dan de helft van de verstandelijk gehandicapten 
in de maatschappij zelf, en daarvan nog de meesten part-time (Rosen & Burchard, 
1990). Het verliezen van een baan komt relatief veel voor, waarbij sociale incompe-
tentie als reden minstens zo vaak voorkomt als niet-sociale redenen (Greenspan & 
Shoultz, 1981).

Sociale integratie wordt bemoeilijkt doordat verstandelijk gehandicapten vaak 
worden gezien als mensen die niets kunnen en ook nooit meer iets kunnen leren (Ed-
gerton, 1967; Reiss & Benson, 1985; Reiss, 1985). Vooral gehandicapten die na een 
verblijf in een instituut weer in de maatschappij gaan wonen, geven aan dat stigma-
tisering veel voorkomt en ertoe leidt dat ze zich minderwaardig voelen (Edgerton, 
1967). Ze worden vaak uitgelachen, als ze bijvoorbeeld iets fout doen, zich in de ogen 
van anderen vreemd gedragen, of omdat ze er anders uit zien. Ze worden nagekeken, 
nagewezen en vermeden (Reiss, 1985). 

Ontworteling
Verstandelijk gehandicapten worden doorgaans al op jonge leeftijd uit huis geplaatst. 
Daarna volgen vaak meerdere overplaatsingen (Reiss, 1985): naar een ander instituut, 
naar een andere woonplaats, een andere woonvorm, een andere groep, een andere 
school met andere groepsgenoten en wisselende hulpverleners. Het gevolg is dat ze 
nauwelijks in de gelegenheid zijn om een hechte band op te bouwen met anderen 
en vaak het verlies van belangrijke anderen ervaren (O’Connor, 1983). Bovendien 
moeten zij zich steeds opnieuw aanpassen aan veranderde omstandigheden, wat voor 
hen, in vergelijking met niet-gehandicapten, extra moeilijk is gezien hun beperkte 
vaardigheden. 
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Sociale omstandigheden en psychopathologie
Veelal gaat men ervan uit dat er een relatie bestaat tussen sociale omstandigheden van 
mensen en psychopathologie. Caplan (1974) beschrijft bijvoorbeeld de relatie tussen 
de mate van sociale steun en psychologisch welbevinden bij niet-gehandicapten: geen 
of te weinig sociale steun vergroot de kans op ziekte en veel sociale steun leidt tot het 
beter verwerken van een crisis.

Bij verstandelijk gehandicapten komen relatief veel psychiatrische en/of gedrags-
stoornissen voor. Gebreken op sociaal en adaptief gebied, voortkomend uit de cogni-
tieve tekorten, betekenen dat vrijwel elke verandering of vernieuwing een stresseren-
de factor kan zijn in het leven van verstandelijk gehandicapten. De combinatie van 
stresserende factoren, gebrek aan vaardigheden om daarmee om te gaan en ongunstige 
sociale omstandigheden leidt tot een verhoogde kans op het ontwikkelen van psycho-
pathologie. 

Relatief veel onderzoek is gedaan naar de relatie tussen ongunstige sociale om-
standigheden en depressie. In een integratieve theorie voor depressie beschrijven Le-
winsohn, Hoberman, Teri & Hautzinger (1985) deze relatie als volgt: weinig sociale 
vaardigheden en weinig sociale steun leiden tot weinig sociale bekrachtiging en veel 
negatieve sociale ervaringen, welke kunnen leiden tot depressie. Depressie leidt weer 
tot weinig “sociale uitnodiging”, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat.

Volgens Schloss (1982) is deze theorie bij uitstek van toepassing op verstandelijk 
gehandicapten. Uit zijn onderzoek blijkt dat depressieve verstandelijk gehandicap-
ten minder benaderd worden door personeel of leeftijdsgenoten in vergelijking met 
niet-depressieven, en dat de interacties die er wel zijn ofwel een zakelijk karakter, 
ofwel een negatieve lading hebben. Laman en Reiss (1987) vinden in hun onderzoek 
dat verstandelijk gehandicapten met depressie teruggetrokken zijn, minder initiatief 
nemen tot interacties dan hun niet-depressieve groepsgenoten en dat de interacties die 
er wel zijn ineffectief en negatief zijn.

Uit onderzoek blijkt een samenhang tussen gebrek aan sociale vaardigheden en 
depressie bij verstandelijk gehandicapten (Benson, Reiss, Smith, & Laman, 1985; 
Helsel & Matson, 1988; Laman & Reiss, 1987). 

Tevens wordt een relatie tussen weinig sociale steun en depressie gevonden (Reiss 
& Benson, 1985; Laman & Reiss, 1987). De kwaliteit van sociale steun speelt bij deze 
populatie tevens een belangrijke rol bij het succesvol integreren in de maatschappij 
(Edgerton, 1967; Eyman & Call, 1977; Romer & Heller, 1983). 

Geen relatie kon worden vastgesteld tussen stigmatisering en depressie (Reiss & 
Benson, 1985).

Uit de genoemde onderzoeken kunnen geen oorzakelijke verbanden afgeleid wor-
den; ze zijn correlationeel van aard. Duidelijk is echter wel dat er een relatie bestaat 
tussen de ongunstige sociale omstandigheden van verstandelijk gehandicapten en psy-
chopathologie, wat een belangrijk aanknopingspunt kan zijn voor de behandeling.
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Implicaties voor behandeling
De relatie tussen ongunstige sociale omstandigheden en psychopathologie bij verstan-
delijk gehandicapten impliceert dat de therapie zich niet alleen moet richten op het 
probleemgedrag, maar dat ook aandacht besteed moet worden aan de sociale omstan-
digheden van de persoon in kwestie (Carr & Durand, 1985; O’Connor, 1983). Aan-
dacht voor sociale omstandigheden in het algemeen kan daarnaast een preventieve 
functie hebben met betrekking tot de ontwikkeling van psychopathologie.

Sociale steun vergroten
Voor het vergroten van de sociale steun lijkt met name het bevorderen van weder-
kerige relaties belangrijk (Romer & Heller, 1983). Deze relaties kunnen gestimu-
leerd worden door zelfhulpgroepen op te richten, waarin verstandelijk gehandicap-
ten met elkaar in contact komen, en hun ervaringen kunnen uitwisselen (Edgerton, 
1967; O’Connor, 1983; Romer & Heller, 1983). Als ze binnen deze groep bepaalde 
bevoegdheden krijgen en de mogelijkheid krijgen om elkaar bijvoorbeeld basisvaar-
digheden te leren, kunnen verhoogde zelfwaardering en onafhankelijkheid positieve 
neveneffecten zijn.

Verder blijkt dat sociale relaties van verstandelijk gehandicapten gestimuleerd kun-
nen worden door te zorgen dat er binnen hun woonsituatie sprake is van een heteroge-
ne populatie (Romer & Heller, 1983).

Sociale integratie bevorderen
Plaatsing van verstandelijk gehandicapten in de maatschappij leidt niet automatisch 
tot een betere sociale integratie, zoals men aanvankelijk wel verwacht had. Sommigen 
stellen zelfs dat het plaatsen van verstandelijk gehandicapten in kleinere groepen in de 
maatschappij juist tot meer isolatie leidt (O’Connor, 1983; Rosen & Burchard, 1990).

Om een betere sociale integratie te bereiken zou plaatsing in de maatschappij bege-
leid moeten worden door sociale vaardigheidstrainingen. Verstandelijk gehandicapten 
geven zelf ook aan dat vaardigheden rond arbeid en sociale omgang voor hen belang-
rijker zijn dan cognitieve en zelfredzaamheidsvaardigheden (Lovett & Harris, 1987). 

Sociale vaardigheidstrainingen, waarbij gebruik gemaakt wordt van instructies, 
modeling, behavioral rehearsal, feedback en positieve bekrachtiging blijken bij ver-
standelijk gehandicapten effectief te zijn (Wildman, Wildman & Kelly, 1986; Castless 
& Glass, 1986; Stacy et.al., 1979; Matson & Adkins, 1980; Perry & Cerreto, 1977; 
Nezu, et.al., 1991, Beekers & Brands, 1986). Combinaties van sociale vaardigheids-
training en training in (sociaal-)probleemoplossende vaardigheden blijken eveneens 
effectief te zijn (Castless & Glass, 1986; Nezu, et.al., 1991). Gezien de vele negatieve 
ervaringen van verstandelijk gehandicapten met sociale situaties en hun lage zelf-
waardering zullen cognitieve aspecten betrokken moeten worden in de training (Lind-
say, 1986; Marchetti & Campbell, 1990). Een aandachtspunt bij de training is tevens 
de mate van generalisatie en discriminatie; verstandelijk gehandicapten hebben vaak 
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moeite om de geleerde vaardigheden binnen de training te generaliseren naar niet-ge-
leerde situaties en om te discrimineren tussen situaties waarin een bepaald gedrag wel 
of niet gewenst is (Castless & Glass, 1986; Marchetti & Campbell, 1990; Perry & 
Cerreto, 1977; Stacy et al., 1979).

Voorkomen van ontworteling
Woonsituaties van verstandelijk gehandicapten zijn vaak gestructureerd naar niveau 
van functioneren, leeftijd, mate van aanpassing et cetera. Dit heeft tot gevolg dat 
verstandelijk gehandicapten vaak van woonomgeving veranderen. Het sociale net-
werk dat in de ene woonsituatie is opgebouwd wordt bij een overplaatsing abrupt 
afgebroken. Dit leidt tot aanpassingsproblemen. Op het moment dat de persoon zich 
weer heeft aangepast en nieuwe vrienden heeft gemaakt vindt vaak een nieuwe over-
plaatsing plaats (O’Connor, 1983).

Verschillen in niveau of leeftijd hoeven echter geen problemen op te leveren en 
geen aanleiding te zijn tot overplaatsing. Gebleken is dat sociale interacties ook vaak 
plaatsvinden tussen mensen die verschillen in cognitief niveau (Romer & Heller, 
1983). 

Als overplaatsingen desondanks noodzakelijk zijn, is het belangrijk om te kijken of 
vrienden van de betreffende persoon mee kunnen verhuizen (Romer & Heller, 1983), 
of hoe het onderling contact gehandhaafd kan worden na de overplaatsing, zodat con-
tinuïteit van het sociale netwerk mogelijk wordt.

Tot slot: naar een outreach behandelvorm
De meeste instellingen voor verstandelijk gehandicapten richten zich met name op 
verzorging en dagelijkse begeleiding. Doorgaans is er weinig expertise op het gebied 
van psychiatrische en/of gedragsstoornissen bij licht verstandelijk gehandicapten, 
waardoor bij probleemgedrag overplaatsing naar een gespecialiseerde kliniek nood-
zakelijk wordt. In Nederland zijn inmiddels vijf van deze klinieken. 

Bij één van deze klinieken heeft men een outreach behandelvorm ontwikkeld waar-
bij beoogd wordt de spiraal van ongunstige sociale omstandigheden niet langer te la-
ten bestaan. Bij deze vorm van behandelen kan de cliënt in zijn eigen woonomgeving 
blijven; een lid van het outreach team bezoekt de cliënt daar waar hij/zij woont of 
werkt, praat tevens met begeleiders, groepsgenoten en/of ouders, observeert ter plek-
ke en stelt vervolgens een behandelplan op en begeleidt de uitvoering ervan. 

De voordelen in sociaal opzicht van deze manier van behandelen zijn de volgende: 
de cliënt kan in zijn eigen woonomgeving blijven, overplaatsing is niet nodig, waar-
door het sociale netwerk van de cliënt intact blijft en een nieuw stigma voorkomen 
wordt; bij de behandeling kunnen de omgevingsfactoren die een rol kunnen spelen 
bij het ontstaan en instandhouden van probleemgedrag betrokken worden, het sociale 
netwerk kan betrokken worden bij de behandeling en steun bieden en er kan, indien 
het sociale netwerk beperkt is, een plan opgesteld worden om dit te vergroten. Het 
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bevorderen van sociale omstandigheden zal bijdragen aan toename van zelfrespect, 
zelfstandig functioneren en vaardigheden van de verstandelijk gehandicapte, en daar-
door de kans verkleinen op het ontwikkelen van nieuwe psychopathologie. Hierdoor 
is de outreach behandeling niet alleen curatief, maar ook preventief van aard.

De outreach behandeling van licht verstandelijk gehandicapten lijkt een waarde-
volle aanvulling te zijn op het behandelaanbod op dit gebied in Nederland. Wat de 
effectiviteit van deze outreach behandeling is in vergelijking met een klinische behan-
deling, en voor welke cliënten de outreach behandeling het meest geschikt is, wordt 
momenteel onderzocht.
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DE CLIËNT-THERAPEUT INTERACTIE 
BINNEN GEDRAGSTHERAPIE: 
EEN GEFASEERD PROCES

G. P. J. Keijsers, C. P. D. R. Schaap, C. A. L. Hoogduin, & J. M. C. Lensen

Inleiding
Gedragstherapie is een vorm van psychotherapeutische hulpverlening die met name 
gericht is op een directe beïnvloeding van klachten en symptomen. Om deze onder 
controle te brengen werden diverse gedragstherapeutische technieken ontwikkeld. 
Voorbeelden hiervan zijn exposure, relaxatie- en ademhalingstechnieken, cognitieve 
herstructurering, responspreventie, paniekprovocatie, en communicatie- en assertivi-
teitstrainingen. Het aantal psychiatrische ziektebeelden waarbij op succesvolle wijze 
gedragstherapeutische technieken wordt toegepast is in de laatste jaren sterk gegroeid.

De gunstige onderzoeksgegevens over de effectiviteit van de ontwikkelde gedrags-
therapeutische procedures hebben het idee doen postvatten dat de kwaliteit van de 
relatie tussen therapeut en cliënt geen betekenis heeft voor het therapieresultaat. Een 
goed therapeutisch contact werd over het algemeen wel wenselijk geacht, maar in 
het verleden niet als essentieel gezien. Er werden binnen de gedragstherapie dan ook 
nauwelijks pogingen ondernomen om dit contact in een theoretisch kader te plaatsen 
(DeVogue & Beck, 1978; Sweet, 1984; Wilson & Evans, 1977). 

Vanaf halverwege de 70’er jaren kwam hier echter geleidelijk aan verandering in. 
Met name het onderzoek naar non-specifieke factoren (Van Kalmthout, Schaap & 
Wojciechowski, 1985) beïnvloedde de gedragstherapeutische onderzoekstraditie. Er 
verschenen publikaties waarin aandacht besteed werd aan cliëntvariabelen als motiva-
tie, verwachting en inzet, en therapeutvariabelen als empathie, warmte en directiviteit. 
Onderzocht werd of dergelijke variabelen effect hadden op het therapieresultaat. 

Voor de meest onderzochte therapeutvariabelen: empathie, warmte, positieve ge-
zindheid en echtheid, is een overtuigende hoeveelheid empirisch bewijs voorhanden 
om te veronderstellen dat zij van belang zijn voor het therapieresultaat bij gedrags-
therapie (zie bijvoorbeeld: Alexander, Barton, Schiavo & Parsons, 1976; Bennun & 
Schindler, 1988; Blaauw & Emmelkamp, 1991; Hoogduin, de Haan, & Schaap, 1989; 
Keijsers, Schaap, Hoogduin, & Peters, 1991). Voor andere onderzochte therapeutvari-
abelen als steun, directiviteit en waargenomen expertise zijn de onderzoeksbevindin-
gen echter schaars en tegenstrijdig (zie bijvoorbeeld: Gustavson, Jansson, Jerremalm 
& Öst, 1985; Kaimer, Reinecker & Schindler, 1989; Keijsers, Schaap, Hoogduin, & 
Peters, 1991; de Ruiter, Garssen, Rijken & Kraaimaat, 1989; LaCrosse, 1980). Het-
zelfde geldt voor cliëntvariabelen als zelfonthulling, probleembeschrijving, coöpera-
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tie en weerstandsgedrag (zie bijvoorbeeld: Bennun, Hahlweg, Schindler, & Langlotz, 
1986; Blaauw & Emmelkamp, 1991; Chamberlain, Patterson, Reid, Kavanagh, & 
Forgatch, 1984; Kaimer et al., 1988; Schindler, 1988). 

Een drietal methodologische problemen speelt een rol bij deze tegenstrijdige be-
vindingen: Op de eerste plaats ontbreekt een theoretisch kader van waaruit het proces 
tussen therapeut en cliënt begrepen kan worden en van waaruit onderzoek kan worden 
opgezet.

Op de tweede plaats wordt in het onderzoek vaak gebruik gemaakt van zelfrap-
portage-instrumenten. De therapeut en de cliënt wordt gevraagd elkaar of de thera-
peutische relatie te beoordelen. Onduidelijk is echter of dit oordeel samenhangt met 
het daadwerkelijke gedrag in de therapie. Het zou eerder gebaseerd kunnen zijn op 
een wisselwerking tussen de verwachtingen van de cliënt enerzijds en de wijze waar-
op binnen therapie deze verwachtingen al dan niet bewaarheid worden anderzijds 
(Corrigan, Dell, Lewis, & Schmidt, 1980; Ford, 1978; Heppner & Heesacker, 1983; 
Lambert, DeJulio, & Stein, 1978). In meerdere onderzoekingen werd gevonden dat 
de resultaten variëren, al naar gelang een therapeut, een cliënt of een onafhankelijke 
beoordelaar de therapeutische relatie beoordeelt (Elliot, Barker, Caskey, & Pistrang, 
1982; Lambert et al., 1978; Orlinsky & Howard, 1986).

Het derde methodologische probleem betreft het meetmoment. Het is denkbaar dat 
een bepaald gedrag van de therapeut of van de cliënt gunstig is in een bepaalde fase 
van de behandeling, maar niet in een andere fase (Ford, 1978; Kiesler & Watkins, 
1989; Lambert, et al., 1978). In de uitgevoerde onderzoekingen werd dit nooit syste-
matisch onderzocht. 

Deze drie methodologische vraagstukken vormden de aanleiding tot onderstaand 
empirisch onderzoek naar de fasering bij de gedragstherapeutische behandeling van 
patiënten met een paniekstoornis. De werkzaamheid van veel van de technieken die 
bij de behandeling van paniekstoornis worden gebruikt is veelal goed onderzocht. 
De technieken zijn echter zonder uitzondering zwaar om uit te voeren voor de cliënt. 
De cliënten worden feitelijk geacht de coping-strategieën waarmee ze zich op dat 
moment weten te handhaven op te geven. Hoewel coping-strategieën als vermijding, 
controleren, of het zoeken naar geruststelling op lange termijn ongunstig mogen zijn, 
op korte termijn zijn ze effectief in het reduceren van angst. Toepassing van gedrags-
therapeutische technieken levert dus op korte termijn dan ook vaak extra spanning 
op. De vraag is nu welke factoren bepalen dat een bepaalde patiënt ten slotte toch de 
richtlijnen van de therapeut gaat opvolgen en deze technieken gaat uitvoeren.

In 1982 ontwikkelden Strong en Claiborn een model waarin drie stadia van het the-
rapeutische proces beschreven worden. Dit model komt voort uit eerdere sociaal-psy-
chologische modellen over sociale beïnvloedingprocessen binnen de psychotherapeu-
tische hulpverlening. In het model staat niet zozeer de inhoud van de communicatie 
tussen therapeut en cliënt centraal, als wel de wijze waarop therapeut en cliënt in 
verschillende fasen van de behandeling met elkaar omgaan. Volgens dit model zal de 
therapeut zich in de eerste fase van de behandeling naar de cliënt toe bewegen, zich 
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inleven in cliënts belevingswereld en hierbij aansluiten. Het is in deze fase van belang 
dat de therapeut als aantrekkelijk, deskundig en betrouwbaar ervaren wordt door de 
cliënt (Corrigan et al., 1980; Heppner & Dixon, 1981; Heppner & Claiborn, 1989). 
De therapeut verwerft sociale macht; de cliënt wordt afhankelijk van de therapeut 
(Kanfer & Grimm, 1980; Kiesler & Watkins, 1989; Strong & Claiborn, 1982; Strong 
& Matross, 1973). 

In de tweede fase van de behandeling begint de therapeut zich echter van de cliënt 
af te bewegen. De therapeut introduceert nieuwe informatie en uitleg of stelt verande-
ringen voor. Het wordt de cliënt duidelijk dat de therapeutische relatie alleen voortge-
zet zal worden als de cliënt bereid is zijn of haar gedrag te veranderen. Indien dit het 
geval is wordt de relatie weer congruent en treedt fase drie in, waarin psychologische 
“convergentie” optreedt (Lennard & Bernstein, 1960): de therapeut en cliënt gaan 
meer op elkaar lijken. Tegelijkertijd echter is hiermee de afhankelijkheid van de cliënt 
van de therapeut afgenomen en wordt het contact naar verloop van tijd beëindigd 
(Strong & Claiborn, 1982). 
In het onderstaande onderzoek worden de volgende vraagstellingen onderzocht:
1. Zijn er significante verschillen aanwezig in de verbale uitingen van de therapeut 

en de cliënt tussen sessie 1, 3 en 10.
2.  Zijn deze verschillen in overeenstemming met ontwikkelingen zoals die op basis 

van Strong en Claiborn’s sociale beïnvloedingsmodel verwacht mogen worden? 
Om deze vraag te beantwoorden werden vier hypotheses opgesteld:
a) De therapeut is in het begin van de therapie voornamelijk empathisch, steunend en 

explorerend.
b) In de loop van de therapie wordt de therapeut directiever: geeft meer uitleg, ver-

strekt meer opdrachten, instructies en adviezen, en gebruikt meer confrontaties, 
interpretaties en kritiek.

c) De cliënt zal in het begin van de therapie veel probleembeschrijvingen geven. 
Deze nemen af in de loop van de therapie. In de loop van de behandeling geeft de 
cliënt meer blijk van inzicht en verandering. 

d) Aan het einde van de therapie ervaren therapeut en cliënt elkaar meer als gelijken. 
Zowel evaluatieve opmerkingen over en weer als therapie-irrelevante onderwer-
pen nemen in frequentie toe.

Methode van onderzoek

Proefpersonen
Aan het onderzoek namen 31 cliënten deel, 21 vrouwen en 10 mannen, in leeftijd 
variërend van 18 tot 59 jaar, met een gemiddelde van 34 jaar. Van de 31 cliënten 
waren er 23 getrouwd of woonden samen. Alle cliënten voldeden aan de criteria van 
DSM-III-R (American Psychiatric Association, 1987) voor paniekstoornis met agora-
fobie. Uitgesloten werden cliënten met de diagnose paniek zonder agorafobie, depres-
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sie, psychose, schizofrenie of obsessief-compulsieve stoornis. Indien de cliënten bij 
aanmelding anxiolytica of antidepressiva gebruikten werd de dosering gedurende de 
eerste 12 sessies constant gehouden. In het intake-gesprek werd de cliënten gevraagd 
of ze bereid waren aan het onderzoek deel te nemen. Daarnaast kregen ze schriftelijke 
informatie mee naar huis. Alle cliënten gaven schriftelijk hun toestemming.

Behandelaars
De behandelaars waren studenten die in het kader van hun studie Klinische Psycholo-
gie stage liepen op een academische polikliniek, gespecialiseerd in angststoornissen. 
De behandelaars waren relatief onervaren. Zij ontvingen wekelijkse supervisie van 
een psycholoog/psychotherapeut en een psycholoog.

Behandeling
Als leidraad voor de behandeling diende een gestandaardiseerd gedragstherapeutisch 
behandelprotocol van twaalf sessies. De behandeling bestond uit: (a) “anxiety”-ma-
nagement (relaxatie- en ademhalingsoefeningen, cue-conditioning en paniekprovoca-
tie) en (b) exposure in vivo. Het behandelprogramma werd ontwikkeld op grond van 
jarenlange ervaring met de ambulante behandeling van paniekstoornissen en week in 
opzet niet wezenlijk af van reguliere gedragstherapeutische behandeling (zie bijvoor-
beeld: Emmmelkamp, 1982; Marks, 1987). 

Indien de behandelingen na de twaalfde sessie niet konden worden afgesloten wer-
den ze voortgezet. Ditmaal echter waren de behandelaars vrij ook andere technieken 
toe te passen.

Procedure
Bij alle cliënten werden drie metingen verricht ten behoeve van de bepaling van het 
therapieresultaat. De eerste vond plaats voor de eerste sessie en bestond onder andere 
uit de afname van de Mobility Inventory (MI; Chambless, Caputo, Jasin, Gracely, & 
Williams, 1985), de Agorafobic Cognition Questionnaire (ACQ; Chambless, Caputo, 
Bright, & Gallagher, 1984), de Nijmeegse Hyperventilatielijst (NHL; Garssen, Colla, 
Van Dixhoorn, Van Doorn, Folgering, Stoop, & Swart, 1984), het aantal paniekaan-
vallen in de afgelopen week (PANIEK) en de Symptom Checklist (SCL-90; Arrindell 
& Ettema, 1986). De tweede en de derde meting, beide gelijk aan de eerste meting, 
vonden plaats na de twaalfde sessie en acht weken na de twaalfde sessie. 

Van het eerste, derde en tiende gesprek werden audio-opnames gemaakt. Deze wer-
den gecodeerd met behulp van het Coding system for Interaction in Psychotherapy 
(CIP; Schindler, Müller, Sieber & Hahlweg, 1985). Het coderen van de banden werd 
verricht door vijf studenten Klinische Psychologie. Na een training van 60 uur bleek 
een acceptabele interbeoordelaarsbetrouwbaarheid bereikt.

Het coderen van de in totaal 92 banden (drie sessies van 31 cliënten, één band bleek 
onhoorbaar door een technisch mankement) werd in twee maanden uitgevoerd. Tij-
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dens deze periode bleven oefenbijeenkomsten van drie uur per week plaatsvinden om 
“observer-drift” tegen te gaan. Onafhankelijk van elkaar werden negen banden (10%) 
gecodeerd door alle codeurs. Deze werden gebruikt voor de berekening van Cohen’s 
κ (AGREE; Popping, 1984). 

Het CIP
Het CIP is gedeeltelijk gebaseerd op reeds bestaande observatie-systemen en op empi-
rische bevindingen binnen gedragstherapie. Het instrument is dan ook bedoeld om de 
interactie tussen therapeut en cliënt binnen gedragstherapie weer te geven. De elkaar 
wederzijds uitsluitende codes omvatten het verbale gedrag van zowel cliënt als the-
rapeut. Niet alleen grammaticale criteria spelen bij de codering een rol, maar ook de 
intentie van de spreker en de context van de boodschap. 

Het CIP bestaat uit 19 therapeutcodes en 18 cliëntcodes. Uit het onderzoek van Sc-
hindler et al. (1989) bleek echter dat deze grote differentiatie het nadeel heeft dat een 
aantal codes maar weinig voorkomen. Daarom werden in navolging van Schindlers 
onderzoek de therapeutcodes samengevoegd tot acht bredere categorieën: (1) empa-
thie, (2) steun, (3) exploratie, (4) verklaring, (5) directiviteit, (6) classificatie (con-
frontatie, interpretatie en kritiek), (7) stilte en (8) restcategorie. De cliëntcodes werden 
samengevoegd tot negen categorieën: (1) zelfonthulling (het uiten van gevoelens), (2) 
coöperatie, (3) probleembeschrijving, (4) kort antwoord, (5) verzoek om informatie, 
(6) veranderingsbericht, (7) weerstandsgedrag , (8) stilte en (9) restcategorie. In het 
onderzoek van Schindler et al (1989) werden een beoordelaarsbetrouwbaarheid van 
.80 voor het therapeutgedrag en .79 voor het cliëntgedrag gevonden. Kaimer et al. 
(1989) rapporteerden echter lagere κ’s, .69 en .74 voor respectievelijk therapeut- en 
cliëntgedrag. Voor de cliëntcodes werd in ons onderzoek een κ van .75 gevonden, 
voor de therapeutcodes een κ van .81.

Resultaten
In Figuur 1 wordt een overzicht gegeven van de scores op de meetinstrumenten ten 
behoeve van het therapieresultaat. De scores op de MI, ACQ, NHL, PANIEK en SCL-
90 bij voormeting, nameting 1 en nameting 2 staan weergegeven. 
In de grafiek wordt de gemiddelde score op de voormeting voor alle instrumenten 
naar 100 getransformeerd. Tijdens de tweede nameting bleken catastrofale cognities 
(ACQ) en fysiologische (paniek-) symptomen (NHL) met ongeveer 30% te zijn afge-
nomen. Vermijdingsgedrag (MI) en algemene psychopathologie (SCL-90) namen met 
ongeveer 40% af. Paniekaanvallen (PANIEK) bleken met 80% te zijn teruggelopen. 
Voor alle instrumenten bleek de reductie in klachten over de drie meetmomenten sig-
nificant (MANOVA, SPSSx; p < .01). 

In Figuur 2 en 3 wordt een overzicht geboden van de relatieve frequenties van de 
therapeut- en cliënt categorieën in sessie 1, 3 en 10. De frequenties zijn weergegeven 
in percentages. 
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Figuur 1. Gestandaardiseerde scores op de MI, ACQ, NHL, PANIEK en SCL-90 bij voor-
meting, nameting 1 en nameting 2.

Figuur 2 laat zien dat de therapeutcategorieën Exploratie, Verklaring, Steun en Empa-
thie het meest voorkomen. Vergeleken met sessie 3 en 10, wordt het therapeutgedrag 
in sessie 1 vooral gekenmerkt door de relatief hoge percentages van Empathie en 
Exploratie. In sessie 3 blijken deze percentages aanzienlijk gedaald en neemt het per-
centage Verklaring en Directiviteit toe. In sessie 10 daalt het percentage Verklaring en 
Directiviteit en neemt Classificatie en de Restcategorie toe.
De cliëntgedragingen in Figuur 3 laten een onevenwichtig patroon zien: De categorie-
en Probleembeschrijving en Kort Antwoord representeren 60 tot 70% van alle cliën-
tuitingen. In vergelijking met sessie 3 en 10 wordt sessie 1 gekenmerkt door het rela-
tief hoge percentage Zelfonthulling en Probleembeschrijving en het lage percentage 
Veranderingsbericht. In sessie drie neemt Probleembeschrijving af en Stilte toe. Het 
relatieve percentage van de categorieën Veranderingsbericht, Weerstandsgedrag en 
Restcategorie neemt toe gedurende het verloop van de behandeling en zijn het hoogst 
in sessie 10. 

Opnieuw werd een repeated measures design (MANOVA; SPSSx) gebruikt om te 
toetsen of de relatieve frequenties van de categorieën in sessie 1, 3 en 10 daadwerke-
lijk verschillen. De toetseenheden en significantieniveaus staan vermeld in Tabel 1. 
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Figuur 2. Relatieve frequenties van de cliëntcategoriën.
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Tabel  
Toetsen voor herhaalde metingen van de therapeut- en cliëntcategorieën in sessie 1, 3 en 10 
Therapeutcategorie Toetsa Sign. Cliëntcategorie Toetsa Sign.
Empathie 12.78c <.01 Zelfonhulling 0.56c .57
Steun 1.97c .15 Coöperatie 0.91b .28
Exploratie 10.33c <.01 Probleembeschrijving 18.03c <.01
Verklaring 9.63c <.01 Kort antwoord 0.31c .73
Directiviteit 27.32c <.01 Verzoek om 

informatie
3.05c <.01

Classificatie 0.71b <.05 Veranderingsberericht 0.47b <.01
Stilte 1.30c .28 Weerstand 0.93b .36
Restcategorie 8.83c <.01 Stilte 5.89c <.01
Totaal 0.02b <.01 Restcategorie 0.77b <.03

Totaal 0.03c <.01
a Wanneer de Mauchly sphericity-toets een significant resultaat opleverde werd de 
Multivariate toets Wilks’s λ toegepast( b). Was de Mauchly sphericity-toets niet significant 
dan werd de Averaged F-toets gebruikt (c).

Significante verschillen worden gevonden voor de therapeutcategorieën Empathie, 
Exploratie, Verklaring, Directiviteit, Classificatie en de Restcategorie, en de cliëntca-
tegorieën Probleembeschrijving, Veranderingsbericht, Stilte en Restcategorie. Tevens 
blijkt Positieve Feedback, een van de twee codes van de therapeutcategorie Steun, 
en Vertrouwen in de Behandeling en Veranderingsplan, twee van de drie codes van 
de cliëntcategorie Coöperatie significant toe te nemen gedurende het verloop van de 
behandeling. Voor de overige categorieën werden geen significante verschillen ge-
vonden tussen de eerste, derde en tiende sessie.

Discussie
In grote lijnen werden de geformuleerde hypothesen bevestigd. Van de meeste thera-
peutcategorieën en de helft van de cliëntcategorieën bleken de relatieve frequenties 
in sessie 1, 3 en 10 te verschillen. Het gedrag van de therapeuten en cliënten lijken 
hierbij in pas te lopen. In het eerste gesprek maakten de therapeuten meer gebruik 
van empathische opmerkingen en stelden meer vragen. De therapeuten lijken zich 
zowel op emotioneel als cognitief niveau te richten op de cliënt. De cliënten praatten 
relatief meer over gevoelens en over problemen. In sessie drie daarentegen waren de 
therapeuten actiever, boden meer verklaringen en directieven en gingen minder in 
op gevoelens van de cliënt. Door de cliënten werden relatief minder vaak problemen 
ingebracht en er vielen vaker stiltes. Tevens namen succesberichten en berichten over 
pogingen om de klachten onder controle te krijgen toe. In sessie 10 bleek de frequen-
tie van beide cliëntcategorieën nog verder te zijn toegenomen. De directieven van de 
therapeut namen weer af; confrontaties, interpretaties en therapie-irrelevante onder-
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werpen namen toe. De cliënten brachten vaker kritische opmerkingen naar voren en 
maakten eveneens vaker therapie-irrelevante opmerkingen. 

Bovenstaande bevindingen komen overeen met eerder gerapporteerde resultaten 
die gevonden werden met observatie-instrumenten. Zo werden voor de cliëntcatego-
rieën weerstand en coöperatie eveneens lage frequenties gerapporteerd (Kaimer et al., 
1988; Schindler et al. 1989). Voor probleembeschrijvingen van de cliënt en vragen 
van de therapeut werden ook elders hoge percentages gevonden (Hill, Carter, & O’-
Farrell, 1983; Kaimer et al., 1988; Schindler et al., 1989). Een uitzondering vormde de 
cliëntcategorie zelfonthulling. In ons onderzoek werden lage percentages gevonden 
in sessie 1, 3 en 10. Dit lage percentage hangt samen met de strikte definitie die bij 
de CIP gehanteerd wordt. Onder zelfonthulling worden alleen gevoelsuitingen van de 
cliënt verstaan waarin het gevoel direct wordt benoemd en geuit in “ik”-zinnen, zoals: 
“Ik ben heel verdrietig.” Desondanks lag in het onderzoek van Schindler et al. (1989) 
waarin eveneens de CIP werd gebruikt, in de eerste sessie het relatieve percentage van 
deze code ongeveer vier maal hoger dan in het huidige onderzoek.

Het onderzoek biedt ondersteuning voor de opvatting dat de interactie tussen the-
rapeut en cliënt gezien moet worden als een gefaseerd proces. Dat houdt in dat onder-
zoek naar het effect van cliënt- en therapeutgedrag op het behandelresultaat binnen 
gedragstherapie dan ook alleen zinvol is wanneer expliciet rekening wordt gehouden 
met het meetmoment. Duidelijke uitspraken over het hier gebruikte model voor socia-
le beïnvloeding kunnen nog niet gedaan worden. Onze hypotheses werden weliswaar 
bevestigd, maar met betrekking tot de methodologie zijn een viertal kritische opmer-
kingen te maken.

Ten eerste kan men zich afvragen in hoeverre de gevonden percentages aan the-
rapeut- en cliëntgedragingen niet enkel het behandelprotocol weerspiegelen dat de 
therapeuten geacht werden te volgen. Hoewel het protocol uiteraard van belang was 
voor de structuur van de uitgevoerde behandelingen, werd in dit behandelprotocol 
enkel de therapeutische technieken voorgeschreven. Daarnaast is het zo dat dit behan-
delprotocol gebaseerd is op jarenlange ervaring met de aanpak van paniekklachten. In 
die zin werd in het onderzoek een behandelstramien voorgeschreven dat in geen enkel 
opzicht ongewoon is of af zou wijken van een gedragstherapeutische behandeling van 
angstklachten in een andere setting.

Een tweede punt van mogelijke kritiek betreft het feit dat de behandelingen werden 
uitgevoerd door relatief onervaren behandelaars. Men kan zich echter afvragen of bij 
ervaren gedragstherapeuten de resultaten anders zouden zijn geweest. Beide boven-
staande kritiekpunten zouden gedeeltelijk ondervangen worden wanneer aangetoond 
kan worden dat ook met betrekking tot het therapieresultaat het belang van bepaalde 
gedragscategorieën varieert, al naar gelang dit gedrag vroegtijdig, in de middenfase of 
in de eindfase van de behandeling optreedt. Een onderzoek naar deze samenhang met 
het therapieresultaat vindt momenteel plaats.

Ten derde werd weliswaar paralinguïstische informatie als stiltes, stembuigingen 
(vraag) en “hummen” gecodeerd, maar noch emotionele kwaliteiten van de stem noch 
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nonverbaal gedrag als oogcontact of lichaamshouding werden meegenomen. Aange-
nomen mag worden dat nonverbale kanalen een belangrijke rol spelen in de menselij-
ke communicatie. Een poging om in dit onderzoek eveneens de emotionele kwaliteit 
van de stem te beoordelen werd gestaakt, omdat geen acceptabele interbeoordelaars-
betrouwbaarheid kon worden bereikt.

Het laatste methodologische probleem dat aan de orde gesteld dient te worden is 
het feit dat de resultaten van dit onderzoek gebaseerd zijn op de frequenties van de 
gedragscategorieën. Andere kwaliteiten zoals de tijdsduur of de “kracht” van een be-
paalde uiting zijn buiten beschouwing gelaten. Momenteel staat sequentiële analyse 
centraal in therapieprocesonderzoek (Gottman & Roy, 1990). Bij sequentiële analyse 
wordt de kans berekent op bepaald gedrag van de ene gesprekspartner gegeven het 
gedrag van de andere gesprekspartner. Op deze wijze kunnen patronen in de mo-
ment-op-moment communicatie onderzocht worden. De hier gepresenteerde gege-
vens lenen zich eveneens voor een dergelijke methodologie. Te zijner tijd zal hier 
nader over worden bericht. 
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NAWOORD

C. P. F. van der Staak

Aan het slot van deze bundel zal getracht worden met enkele woorden de samenhang 
tussen de afzonderlijke bijdragen aan te geven. Hierbij zullen enkele persoonlijke 
accenten worden gelegd.

Van Kalmthout heeft zijn persoonsgerichte visie gegeven op de centrale plaats van 
persoonlijke relaties. Hij beschrijft het universele spanningsveld tussen het verlan-
gen naar autonomie en het verlangen naar fusie, een spanningsveld dat ook in de 
behandelkamer haar krachtlijnen uitzet. Omdat persoonlijke relaties een voedings-
bodem kunnen zijn voor psychopathologie, lijken de mogelijkheden voor preventie 
op maatschappelijk niveau beperkt. Het lijkt daarom paradoxaal dat een groot denker 
als Rogers op het einde van zijn leven tot radicale maatschappijhervorming opriep. 
Blijkbaar bieden maatschappelijke verwikkelingen steeds een uitdaging stellen, ook 
aan de klinische psychologie.

Iemand die die handschoen eveneens oppakt is Derksen. In zijn bijdrage relateert 
hij de hulpvraag bij relatiestoornissen aan sociaal-culturele en cultuurpsychologische 
veranderingen: afbraak van autoriteit, geweten in nood, overgang van een “inner-di-
rected” naar een “other-directed” stijl van de persoonlijkheid. Er is een nadruk op het 
zelf gekomen dat echter leeg is geraakt. Veel hedendaagse mensen zeggen: ik ben 
slechts degene die anderen mij laten zijn; ik ben niet verantwoordelijk, mij treft geen 
schuld. Derksen pleit voor een nieuwe moraal met restricties.

Schaap en Buunk vragen in hun bijdrage onder meer aandacht voor de kwetsbaar-
heid van mensen. Persoonlijke relaties kunnen een buffer vormen tegen het ontstaan 
van psychische stoornissen en vooral bij kwetsbare mensen is dat van belang. Zij 
beschrijven een sociaal-psychologisch ontwikkelingsmodel, waarin perceptie en cog-
nitie, rol-, ruil- en attributie-theorie een belangrijke plaats innemen. Zij werken dit uit 
in adviezen voor conflicthantering in echtparen en gezinnen en voor het hanteren van 
de machtsbasis in de therapeutische relatie.

Na deze drie theoretische bijdragen zijn een aantal verslagen opgenomen die voortko-
men uit lopend onderzoek. Janssen en Cuisinier laten in hun voordracht zien dat er al 
een persoonlijke relatie kan bestaan met een kind nog voor dat het is geboren en voor 
het door eigen handelen mede invulling heeft gegeven aan deze relatie. Deze relatie is 
van groot belang en verlies ervan kan tot een persoonlijke crisis leiden of tot stoornis-
sen in het functioneren van echtpaar en gezin.

Van Widenfelt, Hosman en Schaap bieden een interactionele benadering van de-
pressie en relatiestoornissen. Verder laten zij zien dat deze interactie ook over genera-
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ties heen op kan treden binnen partnerrelaties waarbij een van beide of beide partners 
kind zijn van depressieve of gescheiden ouders. Het zijn vaak tekortschietende sociale 
vaardigheden, die aan de basis liggen van de problematiek.

Lammers, Schippers en Van der Staak behandelen de functionaliteit van het drin-
ken van alcohol door vrouwen in problematische partnerrelaties. Ook hier is vaak 
sprake van tekortschietende sociale vaardigheden van een van beide of beide partners. 
In de strijd om de macht is alcohol dan vaak een dierbare maar verraderlijke vriend, 
die het tijdelijk mogelijk maakt een als ondraaglijk ervaren situatie toch te verdragen.

Van den Hurk, Breteler en Schippers beschrijven een onderzoek naar de samen-
hang tussen interpersoonlijk functioneren en drugverslaving bij gedetineerden. Soci-
ale angst, sociale vaardigheden en ervaren sociale steun zijn de variabelen die onder-
zocht worden op hun voorspellende waarde voor verslavingsernst. Een voorspellende 
waarde van deze variabelen bleek niet aangetoond te kunnen worden. Dat met name 
sociale ondersteuning geen invloed bleek te hebben, is in het licht van het thema van 
dit symposium opmerkelijk. Geconstateerd werd echter dat de meting van sociale 
steun een globale meting was.

In de bijdrage van Van Minnen, Hoogduin en Schaap spelen sociale ondersteuning 
en sociale vaardigheden ook een belangrijke rol. Licht verstandelijk gehandicapten 
ervaren vaak een tekort aan sociale vaardigheden en sociale ondersteuning. Daardoor 
ontvangen zij weinig sociale bekrachtiging. Dit leidt tot depressieve gevoelens, die 
op hun beurt weer weinig uitnodiging vormen tot sociale ondersteuning, waarmee de 
cirkel rond is. Een outreach behandelvorm probeert deze cirkel te doorbreken. Hierbij 
wordt met name aandacht gegeven aan het opheffen van het eenrichtingsverkeer in de 
ervaren afhankelijkheidsrelatie tussen gehandicapte en hulpverlener.

In de laatste bijdrage gaan Keijsers, Schaap, Hoogduin en Lensen in op de inter-
actie tussen cliënt en therapeut in een gedragstherapie. Zij beschrijven een onderzoek 
dat een blik gunt op het verloop van een gedragstherapeutisch proces. Uit het onder-
zoek blijkt dat het interpersoonlijk gedrag van zowel cliënt als therapeut over de tijd 
verandert. Kenmerkend voor de gedragstherapeutische relatie is onder meer dat ze een 
kortdurend karakter beoogt te hebben. Dit kenmerk beïnvloedt de aard en de mate van 
het persoonlijke in de relatie en dat komt uit de resultaten fraai naar voren.

Hoe verhoudt het thema Achterberg, dat in de eerste voordracht het voorwerp van 
aandacht was, zich tot de belangrijkste begrippen en inzichten van de overige voor-
drachten? Aan het einde van deze beschouwing zullen hieraan enige woorden gewijd 
worden.

Achterberg was een kwetsbare man. Dat hij zijn ernstige persoonlijkheidsstoornis 
heeft kunnen overwinnen en tot herintegratie is kunnen komen, valt slechts te begrij-
pen uit de onvoorwaardelijke steun die zijn echtgenote en enkele andere getrouwen 
hem hebben geboden. Zij hebben hem na een lange periode van lijden een menswaar-
dig leven teruggegeven.
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Laat deze bundel beëindigd worden met de tweede strofe van het gedicht, waarvan de 
eerste strofe als opening diende:

Nu al de vuren zijn geblust, 
gaan we over de zachte as 
en denken wat geleden moest, 
voor ieder tevreden was.

(Verzamelde gedichten, p. 26)
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