
De KKP is een afdeling voor kortdurende
klinische psychotherapie van Brinkveld,
Centrum persoonlijkheidsproblematiek,
GGz Altrecht. De doelgroep bestaat uit cli-
enten met cluster B en C persoonlijkheids-
pathologie gecombineerd met een weer- 
barstige afweer.
Hun onderliggende persoonlijkheidsorga-
nisatie is neurotisch of high level border-
line. Deze cliënten vermijden confrontatie
met zichzelf en anderen mede door de

strenge eisen die ze aan zichzelf stellen.
De tijdgelimiteerde behandeling duurt vier
maanden en wordt aangeboden volgens het
dakpanmodel. Dat wil zeggen, dat elke
twee maanden de helft van de cliënten de
behandeling beëindigt en een nieuwe
groep begint (Van Aken-van der Meer,
2004). Het behandelaanbod is multidisci-
plinair en bestaat uit sociotherapie, vak -
therapie en psychotherapie (Van Aken-van
der Meer en Wolthoorn, 2003, Stolk en Van 7
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Over driehoeken, groepen 
en affectfobieën 

McCullough’s individuele korte termijn dynamische psychotherapie
vertaald naar de groep

Marja van Aken, psycholoog-psychotherapeut, opleider en supervisor van de

NVGP, is werkzaam bij Van Aken Consult: consultatie, coaching en scholing;

Henk Gilhuis, psycholoog-psychotehrapeut, supervisor en leertherapeut van 

de NVGP, is werkzaam in eigen praktijk en bij het NPI te Amsterdam.

Dit artikel is gebaseerd op de workshop ‘Hoe mijders ont(-)moeten’ ter gelegenheid van
het gezamenlijk congres van de NVGP, VMPD en VKP met de titel Kiss Me, Kick Me, 
dat op 15 en 16 juni 2007 plaatsvond te Dalfsen. Dit congres had als thema uitstotings-
processen in groepen en interventies die tot verbinding leiden. 
Wij beschrijven hoe in een kortdurende klinische psychotherapie (KKP) vanaf het begin
cohesie en verbinding actief worden bevorderd en uitstoting en fragmentatie tegengegaan.
Aangegeven wordt hoe het model van McCullough (1997, 2003) hierbij behulpzaam kan zijn. 
Eerst bespreken we haar theorie, vervolgens wordt aandacht besteed aan de vertaalslag
van de theorie naar de groepspsychotherapie. Daarna volgt een illustratie aan de hand
van een groepstherapiesessie. 
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Aken-van der Meer, 2006). De onderdelen
worden groepsgewijze aangeboden met
uitzondering van individuele en systeem-
gesprekken. 
Bij de behandeling spelen verschillende
elementen een rol: een goede indicatiestel-
ling, een behandelfocus met een motto, de
limitering in tijd, de holding van het thera-
peutisch milieu, de specifieke houding van
de therapeut en een verbindende theorie.
De individuele korte termijn dynamische
psychotherapie volgens het model van
Leigh McCullough is goed naar deze
groepsbehandeling te vertalen en geeft een
bruikbaar kader (McCullough 1997). Haar
theorie helpt bij het aanscherpen, richting
geven en selectief toepassen van interven-
ties, die veel ervaren groepstherapeuten
doen.

Theoretisch kader 

Bij kortdurende psychodynamische the-
rapie, of het nu om individuele of om
groepstherapie gaat, ligt de nadruk op het
bewerken van de weerstand en op de thera-
peutische relatie. De therapeut is als
gevolg hiervan actiever dan bij langer
durende groepspsychotherapie. Andere
punten van verschil zijn het werken met
een behandelfocus en een van te voren
afgesproken einddatum. Hierin verschilt de
korte termijn groepspsychotherapie
(KTGP) van individuele kortdurende dyna-
mische psychotherapie. Daar wordt in
regel van te voren geen einddatum afge-
sproken. Wel wordt er tijdsefficiënt, dat
wil zeggen zo kort mogelijk, gewerkt. 

Op zoek naar een overkoepelende theorie
voor KTGP kwamen we uit bij de theorie
van McCullough. In onze ervaring heeft
verandering, of het nu van mensen is, van
denkwijzen of van organisatorische
systemen, de meeste kans als het zowel
iets nieuws biedt, als aansluit bij wat er al
bekend is. Het model van McCullough
beantwoordt daaraan en is niet al te
ingewikkeld uit te voeren. Het sluit aan
bij de kernelementen van KTGP en ver-
rijkt de bestaande theorie en werkwijze.
McCullough’s doelen zijn realistisch,
waarbij zij zich net zoals bij KTGP
beperkt tot de essentie: 
• de psychodynamische denkwijze is uit-

gangspunt en wordt gecombineerd met
elementen uit de cognitieve gedragsthe-
rapie; zo komen zowel de procesgerichte
manier van werken als het doelgerichte
tot hun recht;

• zo tijdsefficiënt mogelijk te werken;
• voor de houding van de therapeut is er

een theoretisch frame en zijn er prakti-
sche uitgangspunten;

• het behandelfocus wordt vastgesteld
door de theorie van de conflict- en per-
soonsdriehoeken te gebruiken. 

Voor de individuele therapie heeft
McCullough (1997, 2003) haar visie theo-
retisch uitgewerkt in haar korte termijn
angstregulerende psychotherapie. Met haar
boek Changing Character bouwt ze verder
op het werk van Davanloo (1978, 1980) en
Malan (1963, 1993). Berk (2003) rekent
Davanloo en Malan tot de eerste generatie
individuele korte dynamische psychothe-
rapie, die rond 1960 hun werk begonnen en8
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McCullough tot de tweede generatie, die
rond 1980 in beeld kwam. Het verschil met
de eerste generatie is dat bij hen het inter-
persoonlijke model expliciet een centrale
plaats inneemt en het structuurmodel van
de klassieke psychoanalyse uit het zicht 
is verdwenen. Dit valt te zien in het 
belang, dat McCullough hecht aan de 
thera peutische relatie en haar streven naar
verbondenheid in plaats van naar confron-
tatie, zoals Davanloo voorstaat. Zij
gebruikt hierbij de metafoor van de zon en
de wind die een wedstrijd aangaan. ‘Wie
zal het het eerst lukken een man zijn jas uit
te laten trekken? De wind waait steeds
harder, de man trekt zijn jas steeds dichter
om zich heen. De zonnestralen verwarmen
hem en hij trekt zijn jas uit.’ 
In haar werk integreert ze het psychodyna-
mische en het gedragstherapeutisch-leer-
theoretisch model. Zelf zegt ze zo de
rijkdom van het psychodynamisch denken
te combineren met het praktische van de
gedragstherapie. 
Haar uitgangspunt is dat het intrapsychi-
sche ontstaat in een interpersoonlijke con-
text. Klachten en problemen ontstaan als
onderliggende affecten vermeden worden,
omdat ze zo beangstigend zijn. Deze angst
is zo groot is dat er een als onhanteerbaar
beleefd intern conflict ontstaat.
McCullough noemt dit een fobische angst
en spreekt als gevolg hiervan van een
affectfobie. De vermeden affecten moti-
veren tot gedrag dat problemen oplevert en
daarom aanleiding is om behandeling te
zoeken. Het kunnen beleven van deze
affecten is daarom de focus van de behan-

deling. De angst wordt met de gebruike-
lijke gedragstherapeutische technieken
benaderd, namelijk desensitisatie door
middel van responspreventie (van de
afweer) en exposure (aan de adaptieve
gevoelens). 
De actieve therapeut, een ander kenmerk
van KTGP, krijgt bij haar vorm door de
manier waarop zij met de weerstand
omgaat. Ze benoemt de weerstand, gaat er
niet in mee maar houdt met compassie en
nuchterheid de cliënt bij de gevoelens waar
hij bang voor is en leert hem zo deze
gevoelens te verdragen. Het belang dat ze
toekent aan de therapeutische relatie komt
tot uiting in het feit dat ze meer streeft naar
verbondenheid dan naar confrontatie.
Vanuit het idee dat andere stappen dan
beter te zetten zijn is bij haar het vergroten
van zelfcompassie een steeds belangrijker
aandachtspunt geworden. 
Als denkkader gebruikt ze de conflict- en
persoonsdriehoeken van Malan (1963,
1993). Ze heeft de conflictdriehoek (Fig.1)
aangepast door de inhoud van de onderste

9
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Confl ictdr iehoek
Malan / McCullough

afweer
gedrag
gedachten
gevoel

remmend
affect
angst
schuld
schaamte

activerend effect

adaptieve 

agressie / assertiviteit,

verdriet, emotionele nabijheid 

en zelf-compassie

Figuur 1 
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punt enigszins te wijzigen. De in Malans
model weergegeven gevoelens werden ook
wel verboden gevoelens genoemd. Het
ging daarbij vooral om impulsen zoals sek-
suele en agressieve impulsen. Malans
model leunt sterk tegen het hierboven
genoemde structuurmodel aan, wat nu tot
de klassieke psychoanalyse gerekend
wordt. McCullough benoemt de verboden
gevoelens als activerende en op zich adap-
tieve gevoelens (die uit angst vermeden
worden). Destructieve agressie ontbreekt
echter niet in haar model, maar wordt links
boven in de punt van de afweer geplaatst.
Het is belangrijk in het oog te houden dat
er ook een normale interactie tussen
afweer, angst en adaptieve gevoelens
bestaat. De drie polen van de conflictdrie-
hoek zijn dan in evenwicht. 
De persoonsdriehoek (Fig. 2) laat de 
context zien waar binnen dit conflict zich
afspeelt. Het gaat hierbij om personen in
het verleden, in het heden en in de thera-
peutische relatie. Bij individuele therapie
is dit de therapeut, bij groepstherapie de
therapeut en de groep als geheel. 

In Figuur 3 wordt grafisch weergegeven
hoe de conflictdriehoek verbonden wordt
met affectfobie. Na responspreventie van
de afweer en desensitisatie van de angst
kan overgegaan worden tot exposure aan
de adaptieve gevoelens.

Aangrijpingspunten voor de behandeling

Bij de behandeling van affectfobie heeft
McCullough drie aangrijpingspunten: her-
structureren van de afweer, herstructureren
van het affect en herstructureren van de
mentale representaties van zich zelf en van
de ander. 
Het herstructureren gaat bij alle drie op
dezelfde manier, namelijk via het her-
kennen en het opgeven ervan. Als uit-
gangspunt wordt er begonnen met het
herkennen en herstructureren van de
afweer. Egosyntone afweer wordt dus
allereerst egodystoon gemaakt. Bij vroege

Figuur 2

Figuur 3

Persoonsdriehoek
Malan

therapeut / 
groep

actuele 
relaties

personen in het verleden

gezin van herkomst
vroegere relaties,

vrienden, onderwijzers

Van confl ictdr iehoek 

naar affectfobie

Response preventie

afweer 
(zelfdevaluatie, 
zelfhaat, lage 

zelfwaardering)

angst 
(schuld gevoelens,

schaamte, emotionele 
pijn, afkeer)

exposure

adaptieve agressie /assertiviteit, 
verdriet, emotionele nabijheid 

en zelf-compassie
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persoonlijkheidsproblematiek wordt echter
eerst gewerkt aan herstructurering van het
zelfbeeld en het beeld van de ander. Als de
behandeling eenmaal op gang is gekomen,
kunnen, afhankelijk van de inschatting van
de therapeut, afwisselend de drie vormen
van herstructurering aan de orde komen.
Het ziet er dan als volgt uit:
Herstructureren van de afweer. Dit vindt
plaats via milde confrontatie. Hierbij is een
niet veroordelend klimaat essentieel. 
Bijvoorbeeld: ‘Merkte je dat je glimlachte
toen je vertelde hoe boos je op je baas
was?’ De beschermende kanten van de
afweer worden vooral benoemd. ‘Als je het
eng vindt om je boosheid te laten zien is het
begrijpelijk dat je het afzwakt door te glim-
lachen.’ De vermijdende kanten worden
zoveel mogelijk genegeerd. Daarna wordt
de wens de afweer op te geven onderzocht
waarbij de cliënt gestimuleerd wordt de
voor- en nadelen te exploreren. Het kan dat
de nadelen bij exploratie toch niet zo zwaar
wegen. Dit verdient dan nader onderzoek.
Als hij de beperkende aspecten van zijn
gedrag blijkt te accepteren: ‘Begrijp ik
goed dat je het vanzelfsprekend vindt dat je
altijd als laatste aan de beurt bent?’ is her-
structurering van het zelfbeeld aan de orde.
Herstructureren van het affect. Dit proces
vindt stapsgewijs plaats en er wordt op toe-
gezien dat de ervaring niet te heftig is. Van
de therapeut vraagt dit een adequate
inschatting van het angstniveau. Het is
hierbij niet direct van belang wat de gene-
tische oorsprong van de emoties is. Bij het
durven voelen van voorheen beangstigende
gevoelens zijn lichamelijke sensaties en

visualisatie een belangrijke invalshoek.
Bijvoorbeeld: ‘Kan het dat je een speciaal
gevoel krijgt in je lichaam terwijl je dit
vertelt? Waar voel je dat en hoe voelt dat
aan?’ Als de affecten beleefd kunnen
worden, wordt gekeken hoe hier op een
adaptieve manier uiting aan gegeven kan
worden, zowel binnen de therapeutische
relatie als in het dagelijks leven. Het ade-
quaat uiten zal er bij meer geremde
mensen anders uitzien dan bij mensen met
een ongeremdere structuur. De eerste cate-
gorie zal gebaat zijn bij het loslaten van de
rem, de laatste bij een grotere inkadering.
Bij de laatste categorie kan uiting geven
verward worden met uitleven. Bij uitleven
gaat het om stoom afblazen zonder oog te
hebben voor de context. Beleven en uiting
geven daarentegen is gekoppeld aan
gevoeld inzicht. Dit onderscheid helpt de
cliënt de keuze te maken affecten al dan
niet te uiten, al naar gelang het in een situ-
atie voor de betrokkenen relevant is. De
therapeut helpt hem met het besef dat het
uiten van affecten in het dagelijks leven
niet zonder slag of stoot zal gaan, maar dat
dit nu eenmaal bij het leven hoort. Het kan
daarbij helpen conflicten te voorspellen als
relaties op andere wijze vorm krijgen, in
de wetenschap dat conflicten niet het einde
van relaties hoeven te betekenen. Zo helpt
deze hem wederkerige relaties aan te gaan.
Herstructureren van het zelfbeeld en het
beeld van de ander. Hierbij wordt de cliënt
geholpen op realistische wijze en met com-
passie naar zichzelf en de ander te kijken
en zo de relatie met zichzelf en anderen te
verbeteren. Het vergroten van ontvanke- 11
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lijkheid voor de eigen behoeften en
wensen, iets waar bij veel cliënten een
taboe op rust, is hierbij aan de orde. Vaak
hebben deze mensen een goede radar voor
behoeften en wensen van de ander, maar
een minder duidelijk beeld van diens
mogelijkheden en beperkingen. Een ander
verboden gebied zijn de affecten met
betrekking tot verlangens naar verbonden-
heid en intimiteit. Het gaat hierbij om het
vermogen om op psychologische wijze te
reflecteren, dus over mentaliseren en
gehechtheid. Door een realistischer beeld
van zichzelf en de ander te krijgen worden
de autonomie bevorderd en de relaties
gelijkwaardiger. Van interventies bij het
veranderen van het beeld van zichzelf en
de ander vanuit het perspectief van com-
passie en realiteitszin een paar voor-
beelden: 
• naar de ander: ‘Wat zou je zeggen tegen

een ander, die…’
• vanuit de ander naar zich zelf: ‘Wat denk

je dat ander voor je voelt?’
• naar zichzelf: ‘Kun je compassie hebben

voor het kind, dat ….’
• binnen de therapeutische relatie: ‘Wat

denk je dat ik voor je zou voelen?’
• binnen de therapiegroep: ‘Wat denk je

dat de andere groepsleden nu voor je
voelen?’

Als vuistregel geldt volgens McCullough
dat na het doorlopen van bovenstaand
proces de behandeling bij cliënten met een
GAF-score hoger dan vijftig hiermee afge-
rond kan zijn. Bij cliënten met een lagere
score zal het zelfbeeld en het beeld van de

ander als eerste aan de orde moeten
komen. Dit lijkt alleen mogelijk als het
toestandsbeeld stabiel is en dan nog zal het
om een sterk aangepaste versie van haar
behandeling gaan. Al kan er gekeken
worden of herstructurering van afweer en
angst nog mogelijk is, bij hen zal meestal
het proces afgerond zijn als er een beter,
vriendelijker en reëler beeld van zich zelf
is ontstaan. Bij elke vorm van herstructure-
ring zullen angst-, schaamte- en schuldge-
voelens op treden, het gaat immers om
gevoelens die uit angst regelmatig en lang-
durig vermeden zijn. Vaak ook is er
schaamte over het feit dat er afweer of
angst is. Het is allereerst van belang dat
deze gevoelens er mogen zijn: ‘Het is
begrijpelijk dat je het moeilijk vindt nabij-
heid te verdragen na de reactie die je
vroeger kreeg op je uitingen van aanhanke-
lijkheid.’ Waarna ze ook weer via desensi-
tisatie behandeld worden: ‘Je glimlacht
vriendelijk naar me, merk je dat? Hoe voelt
het nu ik je dat terug geef?’ De regulering
van de angst zal afhankelijk zijn van de
draagkracht van de cliënt. Of anders uitge-
drukt: afhankelijk van de draagkracht van
de cliënt zal er gekozen worden voor een
meer steunende of meer openleggende
werkwijze. Psycho-educatie kan bij 
desensitisatie en bij herstructureren
helpen, bijvoorbeeld door het verschil
tussen gevoelens in het heden en het ver-
leden te benadrukken. 

Berk (2003: 211) geeft de volgende reden
aan waarom McCullough’s werk relevant
is voor korte dynamische groepstherapie:12
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• de aandacht voor gevoelens en de inter-
persoonlijke oriëntatie

• het belang van de zelf-ander-relatie, te
vergelijken met de aandacht voor de
werkrelatie, met de therapeuten, met de
andere groepsleden en met de groep als
geheel

• de bruikbaarheid van affectief beladen
scripts

• de grote aandacht voor de therapeut-
patiëntrelatie.

Het feit dat haar model een relationeel
model is, maakt het dus bij uitstek geschikt
om het binnen groepspsychotherapie toe te
passen. Het is dan ook begrijpelijk dat zij
de KTGP in Nederland sterk heeft beïn-
vloed. In de praktijk valt te zien dat her-
structurering van de affectfobie tot stand
komt als positieve ervaringen gekoppeld
worden aan het uiten van adaptieve gevoe-
lens en gedragingen in plaats van aan
beperkende en bestraffende ervaringen.
Het gaat hierbij dus om correctieve emoti-
onele ervaringen. De cliënt kan ze aan den
lijve ervaren, ze bij andere groepsleden
meemaken en meewerken aan corrigerende
ervaringen voor andere groepsleden. De
kracht van het therapeutisch proces ligt
niet in een incidentele correctieve emotio-
nele ervaring, hoe belangrijk ook, maar in
de bewuste herhaling ervan. In een groep
vindt dit niet alleen plaats door de persoon-
lijke ervaring, maar ook door te zien en
mee te voelen hoe andere groepsleden
belangrijke ervaringen beleven. Waar bij
individuele therapie desensitisatie vaak
plaatsvindt door de cliënt in fantasie bloot

te stellen aan beangstigende gevoelens kan
dit in de groep in vivo. De groep kan
daarbij bemoediging, herkenning en steun
bieden. Daarnaast sluit haar integratie van
het psychodynamische en het gedragsthe-
rapeutisch-leertheoretisch model ook aan 
bij een ontwikkeling van de psychodyna-
mische groepspsychotherapie binnen 
de NVGP. Op de opleidersmiddag op 
1 februari 2007 werd aandacht besteed aan
de mogelijkheid van een gecombineerde
specialistische cursus groepsdynamische
en cognitief gedrags-therapeutische
groepstherapie. 
Met haar psychodynamisch en gedrags -
therapeutisch-leertheoretisch model biedt
McCullough ook een handvat om uit een
dilemma van KTGP te komen, namelijk
het zoeken van een evenwicht tussen pro-
cesgericht en doelgericht werken. Is er te
veel aandacht voor het proces, dan is er het
gevaar dat er niet tijdsefficiënt en doelge-
richt genoeg gewerkt wordt. Wordt er te
doelgericht gewerkt, dan blijft er te weinig
ruimte voor het groepsproces en het
interne proces van de cliënt. 
Om een idee te krijgen hoe een groepsthe-
rapie eruit kan zien waar de groepsdynami-
sche principes gecombineerd worden met
McCullough’s uitgangspunten wordt hier
een groepssessie op de KKP volgens deze
principes beschreven.

De groep, een half open groep, is al enige
tijd bij elkaar, fase-technische gezien aan
het einde van de differentiatie/conflictfase.
Na ongeveer een half uur, waarin de
groepsleden ervaringen buiten de groep 13
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uitwisselen die te maken hebben met afwij-
zing en teleurstelling, spreekt Mieke, die
tot dan afwezig meepraatte, Frank aan:
‘Vorige keer bij het naar buitenlopen zei je
dat je het er niet bij liet zitten, waar blijf je
nou?’ Frank schuift wat ongemakkelijk
heen en weer en zegt dan tegen Peter, ter-
wijl hij hem niet aankijkt: ‘Jij wilt hier
altijd de baas spelen en je boven de
anderen plaatsen. Ik ben razend over je
klote reactie vorige week toen ik vertelde
dat ik mijn baas niet aan durf te spreken.
Je hebt me vernederd! Trouwens je slaat
wel vaker zo’n toon aan. Je doet alsof je
hier de jeugdherbergvader bent en het
alleen om jou gaat. De anderen zijn er ook
nog!’Al pratend wordt hij steeds bozer. 
Peter reageert gekrenkt op Franks
aanval:‘Hij bedoelt het toch zo goed en
wou Frank alleen maar helpen.’De groep is
stil op Anja na, die na een tijdje zegt ook
Peters kwetsbare kant te zien. Zo kwam hij
er openlijk voor uit hoe teleurgesteld hij
was toen zijn zus zijn verjaardag was ver-
geten. Hans, de mannelijke therapeut, zegt
dat dit thema voor beiden speelt en dat het
belangrijk is dat ze er met elkaar over in
gesprek zijn. Hij vraagt aan Peter hoe
Franks reactie op zijn opmerking van
vorige keer voor hem voelt. Peter begint
weer te vertellen hoe goed hij het bedoelt,
Hans zegt zijn goede bedoelingen te zien,
maar vraagt door naar zijn gevoel.
Uiteindelijk zegt Peter, terwijl hij naar de
grond kijkt, dat hij zich klein voelt en een
beetje bang. Hans wijst hem erop dat hij
naar de grond kijkt als hij dit zegt en
vraagt of het klopt dat hij zich hiervoor

schaamt. Peter knikt en zegt dat hij zich
beter voelt als hij advies kan geven. ‘Dan
voel ik me niet zo’n watje als nu,’ zegt hij.
‘Dat had ik nooit gedacht, ik ben hier toch
het watje’ reageert Frank. Hans vraagt
naar Franks gevoel daarbij. Die zegt
vooral opluchting te voelen dat hij zich
tegen Peter heeft uitgesproken en dat Peter,
noch de groep noch de therapeuten ‘gehakt
van hem gemaakt hebben.’ Margriet de
vrouwelijke therapeut vraagt hoe de groeps-
leden zich voelden tijdens het conflict
tussen Frank en Peter. Men geeft terug in
het begin geschrokken te zijn van met name
de felheid van Frank, maar nu opgelucht te
zijn dat ze eruit gekomen lijken te zijn.
Mieke voegt daar aan toe dat ze wel snapt
dat Frank problemen op zijn werk heeft, als
hij daar ook zo veroordelend reageert.
Peter zit er stil bij terwijl hij uit het raam
kijkt en zegt op uitnodiging van Margriet
zich rot te voelen, nu hij verteld heeft hoe
hij zich vaak echt in de groep voelt.
Margriet vraagt wat hij zou vinden als een
ander groepslid zich zo zou laten zien. ‘Ik
zou het moedig vinden’ zegt Peter. ‘En wat
denk je dat de groepsleden nu van jou
vinden, je zou eens rond kunnen kijken.’
Peter doet dit aarzelend en ziet louter
vriendelijke gezichten. ‘Oké,’ zegt hij. ‘Nou
en hoe!’ zeggen de groepsleden met Frank
voorop. Daarna gaat het gesprek tussen 
de groepsleden verder en delen ze hun 
angsten in het contact met anderen.

De therapeuten deden de volgende op
McCullough geïnspireerde interventies:
Hans geeft eerst zowel Frank als Peter14
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erkenning. Hij vraagt dan naar Peters
gevoel, valideert eerst de afweer (vermij-
ding door zijn goede bedoeling te noemen)
blijft echter bij zijn vraag en blokkeert zo
de afweer. Door te wijzen op het naar de
grond kijken benoemt hij weer de afweer,
deze keer door de non-verbale signalen te
benoemen. Zo komt hij bij de schaamte en
bij de punt rechtsboven in de conflictdrie-
hoek. Door zijn opmerking dat hij het
gevoel heeft er niet bij te horen spreekt
Peter zijn verlangen naar verbondenheid
uit en is hij theoretisch gezien bij de
onderste punt van de driehoek aangeland.
Hans kiest ervoor zich op Peter en niet op
Frank te richten omdat hij Franks boosheid
op zich adaptief vindt, al kan de manier
waarop hij zich uit nog wel verbeterd
worden. (Bovendien verbindt het groepslid
Mieke zijn gedrag in de groep met zijn
werksituatie.) Hij hoopt zo impliciet toe-
stemming te geven voor het uiten van boze
gevoelens en dus voor het beleven en tonen
van affect. Hij toetst zijn hypothese door
Frank naar zijn gevoel te vragen. Frank
ervaart dat zijn angst in dit geval niet adap-
tief is. Door dit te benoemen geeft hij
woorden aan zijn corrigerende ervaring.
Hans komt niet terug op Mieke’s reactie,
de therapeuten houden dit in hun achter-
hoofd voor een volgende keer. Hier verder
op in gaan zou Franks corrigerende erva-
ring teniet kunnen doen. Margriet spreekt
de groep aan vanuit het idee dat, hoewel ze
op Anja na niet actief betrokken zijn bij het
treffen tussen Frank en Peter, ze onderdeel
zijn van de ervaring en er dus ook gevoe-
lens bij gehad kunnen hebben. Ook voor

hen blijkt het een corrigerende ervaring
geweest te zijn. Maar met één keer ben je
er nog niet, dit zal vele malen herhaald
moeten worden. Een voordeel daarbij is dat
dergelijke ervaringen, zoals in dit voor-
beeld te zien, bij andere groepsleden
kunnen bijdragen aan een ander beeld van
en meer compassie voor zichzelf en de
ander. Door aan Peter te vragen hoe hij
zich voelt na zijn zelfonthulling en dit te
toetsen aan het hier-en-nu van de groep
helpt Margriet hem om op realistische
wijze en met zelfcompassie naar zichzelf te
kijken. Doordat hij dit toetst aan de groep,
krijgen de groepsleden de kans compassie
voor elkaar te voelen en te uiten.
Ook hebben de therapeuten van deze
groep, McCullough volgend, vanaf het
begin bij de groep de norm van compassie
voor zichzelf en de andere groepsleden
overgedragen. Zij hebben vanaf het begin
zich ervoor ingezet dat er geen bestraffend
of beperkend groepsklimaat zou ontstaan.
Er waren ook andere interventies mogelijk
geweest en er zijn zeker een aantal moge-
lijkheden blijven liggen. Zo zal bijvoor-
beeld Frank nog moeten leren zijn
boosheid op adaptieve wijze te uiten in
plaats van zich boven de ander te plaatsen. 
In het vignet en de bespreking ervan 
valt te zien hoe de therapeuten met
McCullough’s theorie in hun achterhoofd
hun interventies doen. Samenvattend
kiezen ze ervoor in het hier-en-nu van de
groep met de relaties van de groepsleden
onderling te werken, richten ze zich op de
afweer en stimuleren het ervaren en uiten
van affecten. 15
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Grafisch is dit weergegeven in Figuur 4.

In deze driehoek op groepsniveau gaat het
om het kernconflict van de groep of – om
in de termen van Whitaker en Lieberman
(1964) te spreken – het focale groepscon-
flict. De groep bevindt zich op de overgang
van de differentiatiefase naar intimiteits-
fase (Livesley & MacKenzie, 1983,
MacKenzie, 1990). De wens van de groep
naar intimiteit roept de reactieve angsten
op: voor afwijzing via de persoon van
Frank en voor schaamte voor de eigen
kwetsbaarheid als het verlangen getoond
zou worden via de persoon van Peter. In
eerste instantie wordt als beperkende
oplossing voor zelfdevaluatie en agressie
gekozen. De verruimende oplossing ont-
staat als er met compassie gesproken kan
worden, zowel over de angst voor afwij-
zing als over schaamte. Het verlangen naar
intimiteit in de vorm van verbondenheid
wordt expliciet door Peter benoemd.
Hoewel Frank en Peter de protagonisten in
het focale conflict zijn, resoneert de groep
mee en draagt als het ware hun interactie.
Dit blijkt ook uit hun reactie op de vraag
van Margriet en uit het feit dat Mieke haar

gedachten over Frank op zijn werk uit-
spreekt. De besproken interactie tussen de
groepsleden is ook belangrijk voor de
groepsontwikkeling. Dit is te zien doordat
het thema een gedeeld thema in de groep
wordt, waarbij de intimiteit is toegenomen
en de groepsleden hun angsten in het con-
tact met anderen delen. 

Een bij veel groepstherapeuten bekend
voorbeeld wordt in Figuur 5 weergegeven. 

In de differentiatiefase leent een groepslid
zich door zijn voorkeursafweerpatroon,
bijvoorbeeld van sterk rationaliseren, voor
de rol van de zondebok. De groepsleden of
een krachtige subgroep vallen hem aan,
noemen hem een koude kikker. Hoewel de
groepstherapeuten zich hier op gedragsni-
veau wat bij kunnen voorstellen, gaan zij
niet mee in het problematiseren van zijn
gedrag. Hoewel zij zien welke functie zijn
gedrag voor hem kan hebben, bijvoorbeeld
angst voor intimiteit, kiezen ze voor een
groepsinterventie. Zij richten zich op het
gedrag van de aanvallers. Zij zien dit als
afweer van ontevreden gevoelens naar hen,
in de termen van de driehoek, een active-16
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Figuur 4

Figuur 5

Driehoek op groepsniveau

zelf devaluatie, 
agressie
schaamte, 

angst 
voor 
afwijzing

verlangen 
naar intimiteit

Een ander voorbeeld van 
een dr iehoek op groepsniveau

zondebok-
vorming
(agressie 
naar een
groepslid)

angst voor
afwijzing
door de
therapeut

boosheid 
naar de therapeut
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rend affect. Zij zullen dus proberen deze
onvrede in beeld te krijgen en naar henzelf
toe te leiden. Ze zullen dit zorgvuldig doen
vanuit de wetenschap dat dit veel angst kan
oproepen. Ook om die angst te zien als een
remmend affect, zullen ze aan de orde
willen stellen.
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