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GEZINSTHERAPIE IN DE PRAKTIJK
door A. HUSTINX, psychiater; senior stafmedewerker aan de Psychiatrische
Universiteits Kliniek van de Rijks Universiteit te Leiden
(Hoofd: Prof. Dr. J. Bastiaans)

Aan de hand van een geval wil ik proberen iets te laten zien van de praktijk èn de theoretische achtergronden van de Family Therapy.
Het betreft een ambtenarengezin, bestaande uit P. 51 jaar. M. 43 jaar,
3 zoons, Jan, Piet, en Klaas, van respectievelijk 19, 17 en 14 jaar.
P. was referendaris ten departemente. M. deed het huishouden; van de
3 kinderen was Jan op de HTS terwijl Piet en Klaas nog op de middelbare school waren.
Het gezin was door de huisarts naar het Sociaal Medisch Centrum *
verwezen om na te gaan of met Family Therapy iets bereikt kon worden.
AANMELDING

De aanmelding geschiedde door moeder die op het bureau kwam en het
probleem als volgt stelde: 'de oudste zoon Jan is moeilijk — door de
houding van vader. Hij is het laatste jaar depressief en opstandig en hij
zou 'vreselijke gedachten hebben'. Ook zou hij erg afgeven op maatschappij en godsdienst. Het is geen nozem- of provotype. Verder zit de
jongen eeuwig thuis.'
Moeder heeft het idee van: 'gunst, hij kan toch niet altijd bij zijn moeder
blijven zitten.'
Ook zou Jan wel eens tegen z'n moeder gezegd hebben: 'was maar niet
getrouwd, dan was ik niet geboren.'
Vanwege de duidelijkheid heb ik enige orde gebracht in het gesprek dat
moeder met de PSW had bij de aanmelding. Het gesprek was nogal verward, vooral omdat moeder eigenlijk meer tijd nodig had om alle moeilijkheden van vader te bespreken dan die van Jan.
Zij vindt haar man depressief, vindt dat hij niets uitvoert in z'n vrije tijd,
terwijl zij even later zegt dat hij vaak met studie bezig is, alleen zou hij
zich nooit met het gezin bemoeien. Moeder geeft ook aan dat de kinderen zeer veel kritiek op vader hebben. Vader zou herhaalde malen
onder psychiatrische behandeling zijn geweest, waarvan zij echter weinig weet te vertellen.
Duidelijk geeft moeder aan het einde van het gesprek aan dat zij eigenlijk zelf niet meer tegen de moeilijkheden thuis opgewassen was, en dat
zij daarom naar de huisarts was gegaan.

Bestuur en directie van het Sociaal Medisch Centrum te Den Haag verleenden
bereidwillig toestemming tot bewerking van deze gezinsbehandeling.
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Op het einde van het gesprek wordt moeder op de hoogte gesteld van
de diverse mogelijkheden die het bureau biedt, zoals MOB-onderzoek.
gezinsbehandeling, contact voor moeder, enz.
Hulp voor haar alleen wees moeder sterk af.
Aan het eind van haar verslag schrijft PSW dat zij pas in een volgend
gesprek zal kunnen vaststellen wie de eigenlijke cliënt is en wat de vraag
aan het bureau zal zijn.
INLEIDING GEZINSTHERAPIE

Na de intake werd besloten het gehele gezin gezamenlijk op het bureau
te laten komen en te beginnen met enkele gezinsgesprekken onder leiding van 2 therapeuten, te weten Mej. van der Pas en mij.
Alle gesprekken op het bureau hebben plaats gevonden in de zgn. gezinstherapiekamer, waar diverse microfoons zijn opgesteld zodat elk gesprek op de band wordt opgenomen, terwijl wij tevens de beschikking
hebben over een groot 'one way screen'. Het gezin wordt dadelijk na
binnenkomst op de hoogte gesteld van het feit dat wij het gesprek op
de band opnemen en dat achter de spiegel een paar medewerkers observeren. Indien het gezin dit wenst kunnen zij de kamer achter het
screen bezichtigen en eventueel met de observatoren kennismaken.
Tot nu toe hebben wij de indruk dat noch de bandopname, noch de
observatie hinderlijk is voor de cliënten, maar wel voor de therapeuten.
Het idee om twee therapeuten in te schakelen heeft ons het werk veel
prettiger gemaakt. Allereerst gebeurt er zoveel tijdens zo'n gezinszitting
dat men dit alleen nooit voldoende zou kunnen registreren.
Uiteraard registreren de observatoren ook veel maar het is plezierig
tijdens de zitting de last van de therapie te kunnen delen.
De felheid waarmee het gezinssysteem zich zelf verdedigt is zo groot dat
ik van mening ben dat dit voor menig therapeut, die alleen werkt, een
te zware taak wordt. Naarmate de ervaring groter wordt zal misschien
de behoefte aan een co-therapeut afnemen. Ook het gebrek aan medewerkers zal ons hiertoe dwingen, al zou ik zelf niet graag alleen als
therapeut optreden.
Tot nu toe heb ik steeds als co-therapeut een vrouw gehad, hetgeen
mijns inziens in de gezinstherapie het voordeel biedt dat de beide therapeuten gemakkelijk het vader en moeder imago kunnen zijn voor het
gezin.
De gespreksduur per zitting bedroeg ongeveer 1 vol uur, soms vijf kwartier. Wij stelden als eis dat de zitting per se door alle gezinsleden zou
worden bijgewoond. Ook begonnen wij de zitting niet als nog een van de
leden ontbrak. Hierop maakten wij één uitzondering.
Verder dient het gezin te weten dat de therapeuten zich het recht voorbehouden om alles wat door een der gezinsleden buiten de gezinszitting
aan hen wordt meegedeeld, tijdens de volgende zitting in het bijzijn van
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het hele gezin te bespreken.
Als n.l. geheimhouding van bepaalde feiten voor de therapeuten noodzakelijk zou zijn zou er van een eerlijke communicatie geen sprake meer
kunnen zijn.
Direct na afloop van de zitting komen als regel de therapeuten met de
observatoren samen om over datgene wat in de zitting werd gebracht te
spreken.
HET VERLOOP DER GEZINSTHERAPIE

Laten wij terugkeren tot het gezin 'Jansen.'
In het eerste gesprek wordt meestal na de inleiding over de gang van zaken aan de aanwezigen voorgesteld de problematiek van het gezin onder
woorden te brengen.
Gewoonlijk neemt een van de ouders het woord — in ons geval moeder
— en geeft in het algemeen nog eens een herhaling van datgene wat op
het spreekuur verteld werd.
Als de betreffende is uitgesproken en verder niemand iets zegt, vragen
wij aan de andere gezinsleden stuk voor stuk wat men er van vindt en
vooral hoe men het zelf ziet. In ons geval kwam het er op neer dat eigenlijk iedereen Jan vreemd vond, teruggetrokken, contactgestoord, moeilijkheden gaf met studie, nooit uitging, nooit aan sport deed; Jan zelf gaf
op dit alles weinig commentaar.
Hij hield zich wat afzijdig, mompelde vaak iets binnensmonds en grimasseerde voortdurend met zijn gezicht; een enkele keer meende ik iets
incohaerents in zijn gedachtengang te horen, doch gezien zijn onverstaanbare gemompel was dit moeilijk vast te stellen.
De beide andere jongens, Piet en Klaas, maakten een plezierige en opgewekte indruk, waarbij duidelijk werd dat Piet een groot deel van zijn
vrije tijd buitenshuis doorbracht met een vriendinnetje in de stad en dat
Klaas een typische puber was, vol agressie, doch volledig binnen de
normale grenzen.
De indruk van vader was dat hij zich erg van het gezin gedistantieerd
had, dat hij buiten zijn kantooruren veel tijd besteedde aan studie en
gedurende het weekend aan tennissen, en dat hij een houding had als
of het hem allemaal niets aanging. Hij uitte voornamelijk bezorgdheid
over de schoolresultaten van Jan.
Moeder overheerste op alle fronten, interrumpeerde als anderen wat
zeiden, deed iets te jeugdig voor haar leeftijd, in tegenstelling tot vader
die ons minstens 10 jaar ouder aandeed dan hij was. Onze eerste indruk
van moeder was die van een dominerende, iets theatrale, zich zelf buiten schot plaatsende vrouw, die nog duidelijker dan de anderen Jan als
'de patiënt' bestempelde.
Beide therapeuten probeerden in het eerste uur vooral de problematiek
van Jan te laten zien als een gezinsproblematiek en aan te tonen dat er
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behalve Jan ook vele andere problemen waren in het gezin.
Dit kon het gezin als totaal wel beamen, waarbij vooral vader het
mikpunt werd maar moeder ook wel wat te horen kreeg.
In dit eerste gesprek kwam een mooi voorbeeld van 'double bind' naar
voren: Moeder stelde dat zij het toch zo abnormaal vond dat een jongen
van 19 jaar nooit uitging; aansluitend zei zij dat Piet en Klaas zo vaak
weg waren en dat Piet meer bij de familie van zijn vriendinnetje was dan
thuis. Ook memoreerde moeder dat vader nooit thuis was: èf hij studeerde èf hij tenniste, 'daarom ben ik zo blij dat Jan wel altijd thuis is.'
Wij zien hier duidelijk dat Jan van moeder, aan wie hij door omstandigheden abnormaal gebonden was, twee dringende boodschappen krijgt:
'je moet thuis zijn' en 'je moet niet thuis zijn.'
Jan had een zeer goede oplossing weten te vinden, hij bleef thuis maar
sloot zich op in z'n eigen kamer, zodat hij tegelijkertijd niet thuis was.
Ogenschijnlijk een vreemde oplossing van de 'double bind', doch achteraf uiterst effectief. Het 'oplossen' van een double bind situatie is in wezen
een contradictio in terminis.
In de tweede zitting, welke na 1 week gehouden werd, werden beide
therapeuten verrast doordat Jan een volkomen ander beeld vertoonde
dan de eerste keer. In genen dele meer de schizoïde jongen; nu een jongen die een stevige handdruk gaf, bij binnenkomst verstaanbaar sprak,
die niet meer grimasseerde en die duidelijk zijn problematiek schetste,
waarbij hij de school besprak en de problemen daar omheen; die veel
kritiek gaf op het huiselijk milieu waarbij duidelijk naar voren kwam dat
moeder dominerend was, overbezorgd en vader altijd weg.
Naderhand ging het gesprek meer over allerlei goede en kwade eigenschappen van vader en moeder, waarbij door de kinderen veel kritiek
op hun beider houding werd gebracht. Moeder was wat rustiger dan in
de eerste zitting en vader voelde zich in het defensief gedrukt en viel
moeder geregeld af. Klaas was bij deze zitting niet aanwezig omdat hij
in de bus naar de zitting niet goed zou zijn geworden. Wij kregen de
indruk dat de afwezigheid van Klaas een heel stuk spanning verloren
deed gaan en dat wij in een situatie waren zoals in de literatuur beschreven is, in de zgn. 'absent member manoeuvre'. Hieronder verstaat men
een vorm van verdediging van het 'family system', die gevormd wordt
door het feit dat een der gezinsleden wegblijft waardoor het mogelijk
wordt het therapeutisch effect te niet te doen.'
Ook viel in deze zitting op dat het gezin de neiging had om grapjes te
maken en onder elkaar te gaan lachen als er iets van spanning merkbaar
werd.
Lachen en grapjes maken is een veel voorkomend afweermechanisme
in het gezinssysteem: op momenten dat er een grote spanning in het
systeem dreigt te ontstaan begint iedereen te lachen en grapjes te maken.
Dit voortdurend lachen en onder elkaar grapjes maken had duidelijk de
bedoeling de therapeuten van hun apropos te brengen, hetgeen ook
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diverse malen lukte.
In het derde gesprek, waarbij Klaas weer aanwezig was, begint moeder
met veel verwijten tegen de anderen naar voren te brengen.
Moeder vertelt het nodige uit haar jeugd waarbij duidelijk wordt hoe zij
in haar ouderlijk gezin altijd achter gesteld is geweest.
Vooral Jan komt in dit gesprek met veel kritiek naar voren terwijl ook
Piet veel agressie over het hoofd van Jan en moeder uitstrooit. Er komt
een duidelijk verschil van mening naar voren tussen vader en moeder.
In het begin probeert moeder dit nog wat te ontkennen doch steeds duidelijker komt deze problematiek aan het daglicht.
De therapeuten hadden het gevoel dat vader zoveel mogelijk probeert
buiten het conflict te blijven.
Tijdens deze zitting werd Klaas ineens onpasselijk en riep luidkeels:
'ik moet spuwen.' Deze onderbreking kwam op een moment dat de controverse tussen vader en moeder steeds duidelijker naar voren trad.
Door alle acute problemen, die dit spuwen van Klaas voor de therapeuten opriep, raakten zij het thema van het gesprek min of meer kwijt,
hetgeen ons inziens de onbewuste bedoeling van de interruptie van Klaas
geweest is.
In het vierde gesprek opent vader met een aanval op moeder naar aanleiding van het op zondag de was doen. Aan de aanval wordt door Jan
meegedaan waarbij vooral moeders onechte houding alsook haar theatrale gedrag te irriteren.
Via grapjes over 'de Margriet' wordt weer ontspanning geboden, tevens
wordt moeder op een gegeven moment door Jan 'gesilenced.'
Zoals bij het lachen en grapjes maken een duidelijke weerstand van het
family-system naar voren komt, zien wij een zelfde mechanisme bij het
'silencing' en 'babbling.' Hieronder verstaan we dat een der gezinsleden
hetzij verbaal, hetzij non-verbaal het gesprek, dat in de groep op gang is,
weet stil te leggen. Vooral de non-verbale wijze waarop dit stil leggen
geschiedt is dikwijls uiterst moeilijk te zien. Het zullen vaak de observatoren zijn achter het scherm die ons achteraf hierop opmerkzaam maken. Het is noodzakelijk dat de therapeuten, indien zij het mechanisme
van 'silencing' opgemerkt hebben, dit ter sprake brengen en het oude
onderwerp waar men over bezig was, weer ter verdere bespreking op
tafel brengen. Het verschijnsel 'babbling' is in feite het omgekeerde van
'silencing' maar heeft precies dezelfde functie. Ineens gaat de groep,
dikwijls zonder duidelijke aanwijzing, over van een ernstig emotioneel
gesprek tot een genoeglijk onderling kletspraatje. Het komt in eens uit
de lucht vallen. Men is er als therapeut meestal in het geheel niet op
voorbereid en het is uiterst moeilijk de groep het oorspronkelijke onderwerp weer op te laten nemen. 2, 3
Vader brengt dan een stuk van z'n eigen familie-achtergronden waarbij
blijkt hoe bijzonder weinig men onderling gebonden was in dat gezin.
Moeder begint haar eenzaamheid te beschrijven en dat zij altijd alles
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alleen moest opknappen.
Tussen vader en moeder komt steeds meer een strijdtoneel naar voren,
hetgeen resulteert in een bijna hysterische bui van Piet, welke door de
andere gezinsleden ongedaan wordt gemaakt. Een duidelijke symptoomverschuiving in het 'family system.' 4
In de rest van het gesprek wordt langzaam maar zeker de weerstand in
het gezinssysteem duidelijker. Men probeert steeds meer tot grapjes en
nietszeggende uitspraken te komen. Klaas houdt zich duidelijk zoveel
mogelijk buiten het gesprek. Ofschoon de therapeuten proberen Klaas
er bij te betrekken, komt hij niet aan bod doordat ofwel moeder voor
hem antwoordt ofwel een van de andere gezinsleden hem resoluut de
mond snoert.
Op het einde van het gesprek blijkt het onmogelijk om tot een nieuwe
afspraak te komen: vader moet voor dienst de stad uit, waarbij beide
therapeuten de indruk krijgen dat het in wezen gaat om een weerstand
van het gezinssysteem. Meer dan in de eerste gesprekken wordt de
homeostase van het gezin bedreigd.
Nadien belt moeder een paar maal op en probeert een afspraak met de
therapeuten te maken om zelf eens te mogen komen.
Therapeuten voldoen niet aan dit verzoek en houden hun been strak, in
die zin dat zij iedere keer het gezin laten weten: met z'n allen, of niemand.
Men gaat ook nog met Jan naar een psychiater, die hen echter naar het
bureau terug verwijst.
Na ongeveer 2 maanden wenst het gezin weer in z'n geheel bij ons te
komen. Na de onderbreking komt het gezin nogal lawaaierig binnen.
Moeder komt duidelijk naar voren met een nieuwe 'scape goat', n.l. het
huis. 5 Als het huis wat groter zou zijn en een betere indeling zou hebben
dan zouden alle zorgen voorbij zijn.
Naderhand wordt de agressie weer sterk op vader gericht die zich zo
weinig van het gezin aantrekt. Moeder brengt een gevoel dat er een
'knal' op komst is. Er is iets van angst in haar beschrijving over vaders
moeheid en afgeknapt zijn de laatste tijd.
Jan brengt dan plotseling het feit naar voren dat vader zoveel pillen
slikt en dat hij wel eens de pijp uit zou kunnen gaan. Ook brengt hij het
drankgebruik van vader in de zitting. Jan lijkt erg van streek als hij dit
zegt en uit zijn woorden klinken boosheid, minachting en verontwaardiging.
Moeder raakt in een angsttoestand terwijl Piet en Klaas volledig zwijgen. Vader probeert eerst de aantijging weg te wuiven maar Jans aanval
wordt steeds feller. Langzamerhand wordt vader de 'zondebok' van het
gezin.
Wij hebben hier te maken met een duidelijk 'Family Secret' n.l. iets dat
in wezen iedereen in het gezin wel weet, maar waarover door niemand
gesproken mag worden.
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Het blijkt nu dat vader al van vóór zijn huwelijk verslaafd is aan medicamenten en alcohol. Vader probeert eerst alles nog eens te bagatelliseren en probeert dan Jan weer als 'de zieke' te labellen.
Nu wordt Jan vreselijk boos en wijst het ziek zijn volledig af.
Dan ontwikkelt het gesprek zich rond de vraag: 'voor wie komen wij nu
eigenlijk hier.' Duidelijk wordt de motivatie van de komst van het gezin
besproken waarbij moeder op een gegeven moment zegt: 'Wij komen
voor de algehele verstandhouding, die is niks.' Daarna komt de afweer
sterk naar voren. Jan kijkt op z'n horloge en zegt dat hij zo het idee heeft
dat zij hier in een kringetje blijven rond lopen. Ook het naar de zitting
toekomen bleek reeds op weerstand bij de kinderen gestuit te zijn.
Dan komt moeder weer met verwijten tegen vader waarbij Piet en Klaas
ineens vader gaan verdedigen, dat hij nl. wel spelletjes met hen deed.
Langzaam maar zeker wordt het gesprek steeds neutraler. Er wordt een
nieuwe afspraak gemaakt. Bij de deur fluistert moeder over vader: 'hij
is woedend omdat ik gezegd heb dat het om hem gaat.'
Therapeute gaat hier niet op in.
Bij dit zeer emotionele gesprek was een der therapeuten niet aanwezig,
en de andere therapeut beleeft nu heel duidelijk de geweldig zware belasting die zo'n zitting meebrengt als je er alleen voor staat.
De volgende zitting wordt afgebeld, maar de zitting daarna is het gezin
weer compleet aanwezig.
Men begint de zitting met het gesprek over de afwezigheid van de therapeut vorige keer en praat dan over de migraine van Jan die hij af en toe
zou hebben. Het gezin schrijft dit toe aan een val van Jan op driejarige
leeftijd. Het idee dat de huidige toestand van Jan een gevolg zou kunnen
zijn van die val lucht kennelijk het gezin op en duidelijk wordt Jan weer
de patiënt. Ook de factor bloedarmoede wordt ineens ten tonele gevoerd.
Het blijkt voor beide therapeuten moeilijk te zijn het 'labellen' van Jan
als de patiënt tegen te gaan.
Jan zelf brengt dan vaders houding op het tapijt. Een der therapeuten
weet de kwestie van de medicijnen die vader slikt naar voren te brengen.
Onder het motto dat de therapeut de vorige keer afwezig was gaat hij
in op de reden van het pillenslikken van vader. Het is opmerkelijk hoe
het gehele gezin moeite doet om van die kwestie pillen af te komen. Er
wordt in het algemeen over slecht slapen gesproken, over het doel van
het leven en zo. Er worden allerlei grapjes gemaakt, waarbij de tendens
doorbreekt, vooral van Piet en Klaas, om de diverse eigenaardigheden
van Jan te belichten.
Bij het 'plannen' van een nieuwe afspraak blijkt heel duidelijk de weerstand van het gezin tegen verdere behandeling.
De observatoren was het opgevallen hoe moeder degene is die het onderwerp van het gesprek aangeeft en hoe zij voortdurend verleidend met
Jan en Piet omspringt.
Een week na het gesprek belt moeder op en zegt dat de toestand thuis

76

hopeloos is. Vader en Jan irriteren elkaar grenzeloos. Piet is woest op
z'n vader en loopt rond met moordplannen, moeder zelf is doodsbang en
zegt: 'er moet iets gebeuren.'
Therapeute, die het telefoongesprek voerde, nodigt moeder uit met het
gezin terug te komen en de zaak uit te praten maar dat durft moeder niet.
Een dag later wordt de therapeut door vader opgebeld. Hij was geladen
en stak zijn woede niet onder stoelen of banken.
Daarbij sprak hij duidelijker, regelmatiger en vlugger dan wij hem tijdens de gesprekken ooit gehoord hadden. Hij wenste zijn gezin niet door
de therapeuten kapot te laten maken. Therapeut gaf toe dat gezinsgesprekken wel eens tot crisissituaties in het gezin aanleiding kunnen geven.
Hij stelde vader voor nog eens met zijn vrouw en kinderen thuis om de
tafel te gaan zitten en te proberen met elkaar, zonder de therapeuten, tot
een gesprek te komen.
Tevens laat de therapeut weten dat het gezin te allen tijde welkom blijft.
Drie weken later belt moeder erg overstuur op, omdat vader haar 's morgens geslagen heeft.
Weer ongeveer 3 weken later belt moeder weer op om te zeggen dat het
gezin weer graag voor behandeling zou terug komen.
En zo volgde na ca. 6 weken het volgende gesprek.
Het gezin begint met duidelijk te stellen dat zij terug zijn gekomen om
Jan vrijer te maken Dan brengen zij allemaal schoolperikelen naar voren waarbij opvallend is dat moeder zich steeds onechter en theatraler
gedraagt, en Jan zich duidelijk verdedigt tegen de vele aanvallen die op
hem gericht zijn.
Moeder brengt naar voren hoe volgens haar de sterke band met Jan zich
ontwikkeld heeft. Zij wijst op haar tocht naar Indonesië om zich daar
bij haar man te voegen toen Jan 4 maanden oud was. In plaats dat vader
geconfronteerd werd met een jonge stralende vrouw en een gezonde
baby zag hij een uitgeputte, hopeloze moeder met een doodziek kind
van boord komen.
Deze ontmoeting gaf vader zo'n klap, dat hij zich terugtrok van moeder
en kind. Hierdoor zou de pathologische band tussen moeder en Jan zijn
ontstaan.
Moeder zegt uitdrukkelijk dat Jan altijd háár kind is geweest. Vader zegt
dan: 'en Piet dan niet', waarop moeder antwoordt: 'Piet was ook jouw
kind, maar Jan niet.'
Opvallend in dit gesprek was wel dat vader en moeder nader tot elkaar
leken te zijn gekomen. Het viel de observatoren op dat de therapeuten
in dit gesprek niet gepraat hebben over het zo lang wegblijven van het
gezin; kennelijk was er een weerstand om hierover te spreken.
In de volgende gesprekken komen de diverse rollen die de gezinsleden
spelen meer naar voren. Moeder blijft als centraal probleem stellen 'het
geval Jan', en de wrijvingen tussen vader en Jan.
Vader roept opeens emotioneel uit tegen Jan 'jij speelt je vader en moe-
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der tegen elkaar uit'; duidelijk komt de alliantie moeder — Jan naar
voren.
Dan draait het gesprek een hele tijd om moeders gevoel van eenzaamheid en verlating.
Opvallend daarbij is dat het gehele gezin de neiging heeft moeders gevoelens hierover, die op zo'n moment heel echt aandoen, te disconfirmeren. Het maakt moeder een stuk echter als de therapeuten haar gevoel van eenzaamheid juist wel confirmeren.
Zoals altijd in psychotherapeutisch verband is het noodzakelijk echte
gevoelens die zowel in het individuele gesprek als in het groepsgesprek
opkomen, te confirmeren. Ook al zal de oorsprong van het gevoel voor
ons onlogisch of onbegrijpelijk zijn. Een van de neurotiserende momenten bij de opvoeding ligt m.i. in de gewoonte die veel ouders hebben de
kinderen in hun gevoelens te disconfirmeren. Bijv.: 'je moet niet báng
zijn'; 'daar moet je niet om huilen', enz. Wij merken tijdens de gezinstherapie altijd weer opnieuw hoe belangrijk het is een bepaald gevoel,
dat een der gezinsleden naar voren brengt, te confirmeren. De oudere
gezinsleden hebben vaak de neiging om zo'n gevoel te disconfirmeren.
De moeder voelde onze confirmatie van haar eenzaamheidsgevoelens als
een geweldige steun, terwijl het ook een goede paedagogische werking
had op de andere gezinsleden.
In de gesprekken valt op dat de broers duidelijk hun gevoelens t.o.v.
elkaar naar voren brengen. Ook vader doet veel actiever mee; hij uit veel
kritiek op moeder, maar steeds in positieve zin.
Naarmate moeder het gevoel heeft dat zij meer aangevallen wordt, krijgt
zij in deze gesprekken de neiging om lichamelijk contact te zoeken met
de kinderen; ook slaat zij haar arm om die van de mannelijke therapeut. Toch schijnt er in dit geheel iets te liggen dat het gezin en vooral
de kinderen noopt tot meer weerstand tegen de therapie, zij hebben
eigenlijk geen zin meer in de gesprekken. Het komt hun met het schoolwerk zo slecht uit en zij vinden het eigenlijk maar nutteloos.
Vermoedelijk hangen deze weerstanden wel samen met het vlak te voren ter sprake gekomen en besproken lichamelijke contact. In de verdere
ontwikkeling blijkt dat moeder erg graag met de kinderen vrijt en dat de
kinderen het bijzonder genant vinden als moeder in haar nachtjapon
met hen over de bedden ligt te rolle-bollen als de kinderen in pyjama
gekleed zijn.
Zij speelt dan de rol van het zusje dat op een erotische manier met de
broertjes omgaat en met hen samenspant tegen vader. Moeder schrikt
erg van deze situatie en zo gauw het gezin voelt dat moeder er zich
schuldig over voelt, gaat ieder op zijn beurt moeder vergoelijken en
wordt het onderwerp ter zijde geschoven.
Dan wijzen de gezinsleden nog op de onechtheid van moeder en hoe zij
zich in de rol van martelares voor het gezin zo happy voelt.
Vooral Jan legt de vinger op vele wonde plekken en men krijgt de indruk
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dat de alliantie tussen moeder en Jan ambivalenter wordt en in sterkte
vermindert.
Aan de andere kant wordt het duidelijk dat vader en Jan elkaar steeds
meer weten te vinden al is meestal een cerebraal onderwerp als de hogere wiskunde de reden tot meer toenadering.
Tot onze verbazing komt in deze gesprekken aan het licht dat er een
merkwaardig eetpatroon in het gezin bestaat.
Moeder maakt weliswaar het eten klaar, maar heeft dan geen honger
meer en komt niet aan tafel, terwijl vader hetzij door zijn werk, hetzij
door zijn tennissen nooit aan tafel eet.
Het onderwerp eenzaamheid van moeder wordt een steeds meer voorkomend element in de gesprekken, waarbij moeder vooral haar teleurstelling in vader op dit terrein weergeeft.
Vader geeft duidelijk aan zich hiervan nooit goed bewust te zijn geweest.
Therapeuten en ook de observatoren merken op hoe bepaalde themata
in het gesprek, zoals de eenzaamheid van moeder en de invloed van
moeder op het gedrag van Jan, toch nog steeds onder tafel geveegd
worden.
Achteraf krijgt men echter vaak de indruk dat dan toch iets veranderd
is door het bespreken van zo'n thema al wil ik in het geheel niet beweren
dat een beter vasthouden van de therapeuten aan zulke themata niet nog
efficiënter geweest zou zijn.
In het 14e gesprek zien wij heel duidelijk hoe het moeder is die voortdurend van rol verwisselt.
Zij schakelt over van negatief naar positief t.o.v. een en dezelfde persoon
binnen enkele seconden.
Ten opzichte van de jongens speelt moeder voortdurend de rol van het
zusje, de jongens houden haar eigenlijk voor de gek, zij steken meer de
gek met moeder dan met vader als het er op aankomt.
In dit gesprek wordt moeder er heel uitdrukkelijk op gewezen hoe zij
voortdurend het gesprek in handen probeert te houden, de kinderen en
vader de mond weet te snoeren, hetgeen door vader en de kinderen zeer
uitdrukkelijk bevestigd wordt.
Ook valt bij dit gesprek op hoe moeder vaak op gestelde vragen een
antwoord weet te geven dat eigenlijk geen antwoord op de gestelde vraag
is. Zij kan zich bijzonder van den domme houden en maakt op deze
manier ieder diepergaand gesprek onmogelijk.
Door het 15e gesprek loopt als een rode draad het verwijt van moeder
aan de kinderen dat zij niks om haar geven en de verwijten van de kinderen aan moeder dat zij niks om hen geeft. Dus niemand geeft om
iemand
In dit strijdgewoel worden de verwijten over en weer met grote trefzekerheid naar elkaars hoofd gesmeten waarbij het gezin een geweldige
aanval doet op het tot nu toe als goed bekend staande huishoudbeleid
van moeder.
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Bij het volgende gesprek is moeder duidelijk in mineur en ofschoon zij
nog wel wat van zich afbijt en volgens de bekende afweerpatronen van
kinderlijk doen, lachen, grapjes maken, probeert af te weren, krijgt zij in
de loop van het gesprek haar volle portie en het is vooral Jan die zeer
geëmotioneerd moeder lik op stuk geeft.
Vader steekt regelmatig moeder de helpende hand toe. Het blijkt dat
vader en moeder besloten hebben om binnenkort met z'n tweeën op
vakantie te gaan, voor het eerst na 20 jaar huwelijk. Het kost moeder
erg veel moeite om de kinderen alleen thuis te laten. Aangezien de kinderen uitdrukkelijk stellen dat zij inmenging van buiten af tijdens de
afwezigheid van vader en moeder niet zullen dulden, wordt uiteindelijk
besloten dat de jongens alleen thuis zullen blijven.
Jan begint zich op school iets meer thuis te voelen.
In het 17e gesprek werd uitvoerig de positieve kant belicht van de reis
van vader en moeder naar Spanje. Vader sprak over een tweede huwelijksreis. Het is opvallend dat vader en moeder regelmatig verliefde blikken met elkaar wisselen.
De drie jongens hebben het uitstekend gesteld tijdens de afwezigheid van
de ouders.
Duidelijk werd de indruk gevestigd dat zij veel meer naar elkaar waren
toegegroeid. In de opwinding van dit vakantiegesprek bespraken ook de
kinderen hun vakantieplannen; moeder toonde een duidelijke angst dat
Piet, die naar Spanje zou willen, in handen zou vallen van wilde vrouwen of van homofielen.
In het volgende gesprek hebben wij geprobeerd een indruk te krijgen
over de positieve en negatieve kanten die het gezin uit de gesprekken
ondervond. Een soort evaluatie dus.
Jan geeft de schuld van alles aan de sfeer die er thuis zou zijn geweest
en die nu meer ontspannen zou zijn.
Piet vindt dat Jan vrolijker is geworden. Vader vindt van zichzelf dat
hij veel meer praat, maar geeft toch nog aan dat hij Jan als de zieke
beschouwt.
Moeder vindt dat vader inderdaad meer praat, dat hij zich meer met de
kinderen bemoeit, maar ook zij 'labelt' Jan op een gegeven moment weer
als de patiënt. Jan verdedigt zich heel duidelijk. Jan geeft op een gegeven moment nog eens aan hoe onecht moeder uit de hoek kan komen.
Therapeuten krijgen de indruk dat Jan moeilijk kan verwerken dat hij
bij moeder het veld moet ruimen voor vader.
Op het einde van het gesprek stellen de therapeuten voor nog een afsluitingsgesprek te houden met vader, moeder, eventueel met Jan erbij.
Het leek ons niet meer van nut om Piet en Klaas er bij te hebben.
Op 3 juli 1968 vindt dan het gesprek met beide ouders plaats. Wij kregen de indruk dat zowel vader als moeder het moeilijk vonden om nu
zonder steun verder te gaan.
Toch kwam uit het gesprek duidelijk naar voren dat zeker vader de rol
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van vader nu beter kan vervullen.
Op 16 oktober 1968 wordt nog een keer met vader en moeder gesproken, waarbij beide ouders aangeven dat het allemaal wel redelijk gaat al
komt weer duidelijk naar voren dat de rol van Jan als patiënt nog steeds
levend is in het gezin.
Er wordt besloten de gesprekken voorlopig te staken. Voor het geval
men wederom hulp zou nodig hebben, bleef de deur open.
Epicrise:

Ofschoon het bovenstaand geval zeker niet een ongehoord succes kan
worden genoemd menen wij toch dat er in het gezinssysteem een aantal
positieve veranderingen zijn aangebracht.
Of deze veranderingen voldoende zijn voor de ouders en de kinderen
om het toekomstige leven vlekkeloos door te gaan kan nog niet gezegd
worden. Daaraan moeten wij eerlijkheidshalve toevoegen dat beide therapeuten gedurende de gehele behandeling Jan toch wel een vreemde
vogel zijn blijven vinden, ook al ging hij op het eind van de behandeling
voor het eerst naar een schoolfeestje en ook al is hij tijdens de grote
vakantie voor het eerst alleen op vakantie gegaan.
De communicatie in het gezin is ongetwijfeld veel verbeterd, ook spelen
de ouders beter hun ouderrol. Het gezin is beter gestructureerd dan tevoren.
De drie broers die in het begin zeer negatief tegenover elkaar stonden en
eigenlijk alleen maar op negatieve wijze met elkaar communiceerden
benaderden op het eind van de behandeling elkaar veel positiever.
Wij hebben getracht om ook objectief iets van de veranderingen in het
gezin vast te leggen.
Mijn medetherapeute, Mej. A. van der Pas, heeft hiertoe het volgende
bedacht.
Zij is nagegaan aan de hand van de bandopnames hoe de communicatie
in het gezin onderling was. Wie tot wie sprak, en of deze communicatie
als positief of negatief gewaardeerd moest worden.
Wij verhelen ons niet dat er aan deze vorm van beoordeling nog veel
haken en ogen zitten en dat vooral door het tijdrovende van de uitwerking zo'n procedure als routine niet mogelijk is.
In de figuren 1 t/m 4 staan de namen der gezinsleden: bovenaan als zenders van positieve of negatieve boodschappen, aan de linkerkant als
ontvangers. De positieve boodschappen zijn gestippeld aangegeven terwijl de negatieve boodschappen gearceerd aangegeven zijn.
Een positieve of negatieve boodschap kan betrekking hebben op een
enkel woord of op één of enkele zinnen Ook kan een boodschap naar
2 of meer ontvangers gaan. Als bijvoorbeeld Piet een bericht uitzendt
naar Jan betreffende moeder, omvat deze boodschap 2 signalen: 1 naar
Jan en 1 naar moeder. Uitsluitend verbale boodschappen zijn verwerkt.
De interpretatie positief of negatief is uiteraard aanvechtbaar. Het zal
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dus voorkomen dat iets als positief gewaardeerd is terwijl het in feite als
negatief bedoeld geweest is en omgekeerd. In duidelijke twijfelgevallen
werd de boodschap niet geïnterpreteerd. Wij hebben de indruk dat de
ten onrechte positief of negatief gecodeerde boodschappen ongeveer tegen elkaar zullen wegvallen.
Figuur 1 toont het le gesprek
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Duidelijk valt op de geringe communicatie die er in dit gesprek nog is. Vader
probeert moeder nog de hand boven het hoofd te houden.
Moeder strooit veel negatieve berichten over de hoofden van vader en Jan uit.
Jan krijgt in het algemeen van iedereen veel negatiefs te horen. Zelf zegt hij
weinig (en dan nog vaak onverstaanbaar) en wat hij uitzendt is voornamelijk
negatief gekleurd, behalve ten opzichte van vader die hij blijkbaar nog als enigszins positief beleeft.
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Figuur 2 toont het 3e gesprek
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Zeer duidelijk is de communicatie ten opzichte van het eerste gesprek vermeerderd. Moeder is, voornamelijk negatief, met vader aan het communiceren, terwijl moeder ook Piet van repliek dient.
Vader heeft de beschermende rol uit het eerste gesprek ten aanzien van moeder
laten vallen en stuurt veel negatieve boodschappen naar haar uit.
Kwamen in het eerste gesprek nog vele boodschappen bij Jan terecht, in dit
gesprek is Jan duidelijk uit het gezichtsveld van het gezin, in zijn rol van 'identified patient', verdwenen.
Piet stuurt nogal wat negatiefs uit naar Jan, terwijl Jan wat negatiefs tegen
vader te berde heeft gebracht.
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Figuur 3 toont het lle gesprek
Pi

Er is een toename van het totaal aantal boodschappen waarbij moeders agressie
tegen vader een grote rol speelt, maar Jan evenzeer de negativiteit van moeder te
slikken krijgt. Ofschoon moeder nog wel meer negatief dan positief is ingesteld
vinden wij toch een duidelijke toename van positieve berichten van de kant van
moeder.
Jan geeft duidelijk blijk van zijn negatieve boodschappen aan moeder en aan
broer Piet, terwijl Piet het juist erg voor moeder opneemt.
De therapeute, Mej. van der Pas, steunt moeder met een serie positieve berichten, ofschoon de therapeuten ook negatieve berichten aan moeder sturen.
Klaas toonde in dit gesprek duidelijk zijn negatieve instelling ten opzichte van
moeder, terwijl moeder juist Klaas en ook Piet positief probeert te benaderen.
Ook naar de therapeuten stuurt moeder in dit gesprek veel positieve boodschappen waarbij haar voorkeur duidelijk uitgaat naar de vrouwelijke therapeut.
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Figuur 4 toont het 16e gesprek
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Zoals uit de tekst reeds bekend is nam rond dit gesprek de bedreiging die
moeder ondervond, vooral op het gebied der verlating, sterk toe.
Wij zien dat moeder zeer veel negatieve boodschappen over iedereen uitstrooit
terwijl vader en Mej. van der Pas moeder in dit gesprek met veel positieve
boodschappen gesteund hebben.
Jan's negatieve houding ten opzichte van moeder bleef in dit gesprek bestaan.
Piet zond nog al wat negatieve boodschappen naar moeder, doch voornamelijk
naar Klaas, waarschijnlijk omdat Klaas in dit gesprek erg negatief tegenover
moeder stond.
Als reactie op de sterke negatieve houding van moeder ten opzichte van Jan
kwamen beide therapeuten Jan te hulp.
Overduidelijk wordt in dit gesprek hoe de therapeuten hun hele aandacht gewijd
hebben aan moeder en Jan terwijl de andere leden van het gezin te kort werden
gedaan.
ENKELE ALGEMENE CONCLUSIES

1 De onderlinge communicatie in het gezin is driemaal zo intensief
geworden.
2 De communicatie in het gezin is meer verspreid geraakt, ook al heeft
moeder in alle vier gecodeerde gesprekken de meeste activiteiten
getoond.
3 Vader is duidelijk zowel in zijn functie van zender als ontvanger
positief geworden.
4 Vader is in de loop der gesprekken duidelijk gaan 'werven' om moeder en Jan.
5 In het 11 e en 16e gesprek, waarin ook de boodschappen van de beide therapeuten naar voren komen, blijkt dat deze erg veel, waar-

85

schijnlijk te veel, boodschappen hebben gezonden naar moeder en
Jan, waarbij duidelijk werd dat vooral Jan overdreven positief door
de therapeuten benaderd werd. Wij menen dat de oorzaak hiervan
gelegen is in het feit dat beide therapeuten Jan toch 'vreemd' vonden
en het gevoel gehad hebben hem op positieve wijze te moeten steunen. Na de gesprekken, dus vóór de codering, waren beide therapeuten zich hiervan in het geheel niet bewust.
6 Ofschoon klinisch de indruk bestond dat de broers onderling een
duidelijke positieve benadering tot elkaar hadden gevonden bleek
bij de codering dat weliswaar het getal der boodschappen onderling
groter geworden was doch dat ook het aantal negatieve boodschappen relatief was toegenomen.
7 Jan bleek weinig gereageerd te hebben op vaders positieve berichten
maar zeer negatief op moeders verhoogde negativiteit.
8 Vader heeft ten onrechte zeer weinig aandacht gekregen van de therapeuten evenals Klaas. Vader zendt meer berichten uit dan hij ontvangt. Het lijkt dus alsof hij heel weinig bij de communicatie in het
gezin betrokken wordt.
9 De berichten die Klaas uitzendt zijn in het algemeen vrij sterk negatief en voornamelijk tegen moeder gericht. Dit hangt waarschijnlijk
samen met zijn puberteitsfase.
10 Zeer opvallend kwam uit deze codering de geringe communicatie
tussen beide therapeuten tijdens de zitting naar voren.
Een belangrijke vraag die ons bij deze therapiebespreking rest, luidt:
waarom werd met de therapie opgehouden rond het 20e gesprek?
Een antwoord op deze vraag is moeilijk te geven. Ik zou willen stellen
dat wij van mening waren dat er langzamerhand voldoende communicatie tussen de gezinsleden op gang was gekomen, dat er duidelijke
veranderingen in het gezinssysteem waren aangebracht en dat het gezin
niet meer voldoende gemotiveerd was om met de therapie verder te
gaan.
ADDENDUM

Anderhalf jaar na het einde van de behandeling heb ik nog contact
gehad met het gezin Jansen.
Vader was zeer enthousiast aan de telefoon over de destijds bereikte
resultaten.
Jan maakte het op de HTS zeer goed, was aan het eind van zijn praktisch jaar, en ging het laatste jaar in.
Piet was bezig met zijn eindexamen HBS en functioneerde uitstekend.
Klaas had het jaar tevoren gedoubleerd op de middelbare school maar
was nu heel goed in zijn klas en speelde de vrolijke puber.
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Vader zelf had het gevoel dat hij veel beter met de anderen communiceerde en dat hij zich veel meer met het gezin bemoeide dan voorheen.
Moeder was depressief en had nogal wat last van asthma-aanvallen die
zij vanaf haar jeugd bij tijd en wijle gehad heeft.
Op de vraag of vader tevreden was over datgene wat in de therapie
bereikt was zei hij volmondig ja, al vond hij het jammer dat moeder niet
zo goed functioneerde. Wel had hij het idee dat zijn verhouding met
moeder verbeterd was hetgeen onder meer bleek uit een gezamenlijke
reis naar Zwitserland, het jaar tevoren.
De therapeuten menen dat het beter geweest zou zijn indien met moeder
na het afbreken der gezinsbehandeling door een van hen een therapeutisch kontakt zou zijn onderhouden. Het was immers duidelijk dat het
gehele gezin tegen het einde van de behandeling moeder erg in de steek
had gelaten en vooral het neurotisch gedrag van moeder doorzien had.
De bedreiging van moeder is ook duidelijk te zien op figuur 4 waarin
het 16e gesprek gecodeerd werd.
II
Tijdens de discussie van mijn voordracht werden de volgende vragen
gesteld welke ik meen als als volgt te moeten beantwoorden.
A — Over de indicatie en contra-indicatie van de gezinsbehandeling kan
ik mij beroepen op de Amerikaanse docenten (Nagy, Rubenstein en
Zuk) tijdens de Leidse cursus in 1967, die stelden: gezinsbehandeling is
steeds geïndiceerd indien er geen contra-indicatie bestaat. Er bestaat
maar 1 contra-indicatie en wel: dat het gezin niet wil. Ogenschijnlijk
een zeer vage aanduiding doch in de praktijk wel bruikbaar. Men merkt
n.l. al in de eerste zitting en zeker in één der daaropvolgende zittingen
dat het gezinssysteem zich bedreigd gaat voelen en allerlei uitvluchten
naar voren komen om de therapie in de toekomst onmogelijk te maken
Vaak wordt gevreesd dat door de gezinsgesprekken het gezinssysteem
zodanig zou kunnen desintegreren dat de individuele gezinsleden in een
ernstige, psychische toestand zouden kunnen geraken.
Ik ben echter van mening dat het in de praktijk niet zover zal komen
omdat het gezinssysteem zich daartegen zal verzetten door weg te blijven
zodat men zich nooit van te voren angstig hoeft te maken of de gezinsbehandeling al dan niet geïndiceerd is.
Het voorafgaande houdt echter niet in dat ik mij nooit heb afgevraagd in
welke gevallen wij met de gezinstherapie meer zouden kunnen bereiken
dan met andere vormen van therapie. Ik heb hier aan drie mogelijkheden gedacht:
a puberteits- of integratiestoornissen eventueel zelfs van psychotische
aard die bij één der gezinsleden zijn opgetreden. Het gaat hier vaak
om schizofrenie-achtige beelden die in de Amerikaanse literatuur
vaak ten onrechte met schizofrenie zijn aangeduid.
Men dient deze behandeling te beginnen op een moment dat de 'iden-
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tified patient' nog niet voor opname in de psychiatrische kliniek is
aangemeld, dus nog in het gezinsmilieu vertoeft. Op dat moment vervult hij mijns inziens een positieve taak in het gezinsmilieu, door nl.
de echte spanningen in het gezinssysteem af te leiden naar hem- of
haarzelf toe.
b Gezinnen met één of meer delinquente kinderen waarbij de delinquentie het gezinssysteem nog niet zodanig bedreigd heeft dat men reeds
bezig is het kind buiten het gezin te plaatsen, maar op een moment dat
de delinquentie steeds weer met de mantel der liefde bedekt wordt
omdat de delinquentie een nuttige functie vervult in het zieke gezinssysteem (zie ook sub a).
c Gezinnen met kinderen die duidelijk psychosomatisch reageren waarbij ik vooral nadruk zou willen leggen op jongeren met asthma en
anorexia nervosa. Ook hier geldt weer dezelfde redenering als ik in
sub a en b gegeven heb.
Voor alle drie bovengenoemde groepen geldt dat het betreffende kind
in het gezinssysteem zijn taak nog moet vervullen. Is eenmaal de grens
overschreden, dat wil zeggen voelt het systeem zich door de ziekte of de
delinquentie bedreigd, dan zal men alles ondernemen om het kind uit
huis te plaatsen om met de rest van het gezin tot een nieuwe homeostase te komen die dan naderhand meestal weer dezelfde patronen gaat
vertonen als tevoren reeds aanwezig waren.
B — De tweede vraag betrof de leeftijdsgrenzen der kinderen. Sommige
auteurs zijn van mening dat alle kinderen bij de therapie aanwezig moeten zijn, zowel de pasgeborenen als ook de meerderjarigen die nog thuis
zijn. Persoonlijk voel ik zeer veel voor dit standpunt omdat het immers
van groot belang is de interactie op alle leeftijdsniveaus na te kunnen
gaan. In de praktijk is echter het werken met heel kleine kinderen, beneden de 6 jaar, erg moeilijk en vaak storend; tot nu toe hebben wij alleen de ervaring door onze eigen keuze van gezinnen met kinderen boven de 6 jaar, behalve in één geval waar het kind iets jonger was en
waar duidelijk bleek dat het kind niettegenstaande haar spel in de zandbak duidelijk luisterde naar wat er om ging in de therapie en zeer typerende interrupties gaf.
C — Een derde vraag werd gesteld over het al of niet behandelbaar zijn
van onvolledige gezinnen
Collega De Bel en schrijver dezes zijn van mening dat het onvolledige
gezin, waar vader of moeder ontbreken, even goed in therapie kan worden genomen als het volledige gezin. In Amerika heeft men ervaring met
onvolledige gezinnen waarbij de ouders wel in leven zijn maar waar een
echtscheiding heeft plaatsgehad. In deze gevallen wordt de gescheiden
partner bewogen aan de gezinstherapie deel te nemen waardoor de kin-
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deren een beter inzicht krijgen in het waarom der scheiding en deze
beter leren verwerken.
D — In een vierde vraag werd de positie van de beide therapeuten in
een gezinstherapie nader belicht.
Het ging met name over het feit in hoeverre de beide therapeuten te
voren uitdrukkelijk een afspraak zouden hebben gemaakt welke therapeut zich met welke gezinsleden zou bezighouden.
In het algemeen meen ik dat deze verdeling niet hoort te geschieden
Beide therapeuten kunnen uiteraard van te voren wel een afspraak maken over een of ander thema dat zij zullen proberen op tafel te krijgen.
Maar naast de wederzijdse steun die zij elkaar tijdens de therapie geven
zal hun interactie verder aan het toeval dienen te worden overgelaten.
.

E — Naar aanleiding van de zelfkritiek die de schrijver geuit had over
het feit dat beide therapeuten Jan te véél in positieve zin tegemoet waren
getreden rees de vraag in hoeverre dit toch niet erg vruchtbaar was geweest. Schrijver was het in zijn antwoord zeker eens met de vraagsteller
dat het plegen van 'siding' in zo'n geval therapeutisch op zijn plaats is,
maar dat hij de indruk had gekregen dat men overdreven had en dat men
een irreële houding tegenover Jan had aangenomen. Het zou waarschijnlijk beter zijn geweest hem ook met de realiteit te confronteren waarbij
uiteraard negatieve uitspraken naar voren hadden kunnen komen.
SAMENVATTING

De auteur geeft in dit artikel een resumé van een gezinsbehandeling van
een ouderpaar met drie zonen van resp. 19 jaar, 17 jaar en 14 jaar. Het
gezin was aangemeld wegens moeilijkheden met de oudste zoon die zich
vreemd gedroeg, moeilijkheden op school gaf en ernstig gestoord was in
het contact. Hij ging nooit uit, hetgeen de ouders verontrustte. Vader
had zich buiten het gezin geplaatst; zijn verhouding met moeder liet veel
te wensen over.
Vervolgens bespreekt de auteur de setting waarin de gezinstherapie zich
afspeelt om daarna een kort overzicht te geven van de 20 zittingen die er
geweest zijn.
Hij wijst in het verloop van zijn referaat op enkele fenomenen zoals:
double bind; the absent member manoeuvre; laughing and babbling;
'silencing'; symptoomverschuiving in het family system; the scape goat;
the identified patient; confirmation en disconfirmation.
Na het verslag van de 20 zittingen geeft de auteur een korte epicrise
waarin hij wijst op de mogelijkheid van een sociometrische evaluatie der
gesprekken waardoor de interactie van de diverse gezinsleden onderling
als ook van de interactie van de gezinsleden met de therapeuten duidelijk wordt via het coderen van positieve en negatieve boodschappen die
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in het gezinsgesprek worden uitgewisseld. Het coderen geschiedde door
zijn co-therapeute Mej. A. van der Pas, die ook de conclusies samen met
de auteur bewerkte.
SUMMARY
The author describes in this article a case of family-therapy. The family, consisting of father, mother and three sons, aged 19, 17 and 14, had been introduced because of difficulties of the eldest son, who behaved strangely; he appeared to be a difficult pupil in school and showed communication difficulties.
He never went out, which worried the parents. The father had placed himself
outside the family and his relationship towards the mother lef t much to be
wished.
The author discussen the setting in which the family-therapy is applied after
which he gives a survey of the 20 sessions that have taken place. In the course
of this discussion he draws attention to some of the following phenomena:
double bind; the absent member manoeuvre; laughing and babbling; "silencing";
symptom-shift in the family system; the scape goat; the identified patient; confirmation and disconfirmation.
After the report of the 20 sessions the author writes a short epicrise in which
he points out the possibility of a sociometrical evaluation by coding positive and
negative messages which are being exchanged. By this method one gains some
insight in the interaction — and changes in interaction — between the various
members of the family and between them and the therapists.
The coding was done by the co-therapist Miss A. van der Pas, who also cornmented on the conclusions drawn.
1 herewith thank the Management and the Board of Directors of the Sociaal
Medisch Centrum in The Hague for permission granted to comment on this
lamily-therapy.
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