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Van neurose naar borderline pathologie

Gevolgen voor het klinisch behandelen gezien vanuit de theorieën
van Otto Kernberg

door F. Kortmann

Inleiding

Eind 1979 verscheen een dubbel nummer van 'De Haagse Post'
(1979) met als titel: 'De jaren 70 — het Ik-tijdperk', waarin een in-
ventarisatie werd gegeven van het bijna eindeloze aantal mogelijk-
heden die de welvaartsmens van nu tot zijn beschikking heeft ge-
kregen om op zoek te gaan naar zichzelf. Binnen enkele dagen was
dit nummer uitverkocht. Door een overstelpende vraag werd het
enkele maanden later in boekvorm heruitgegeven. In mei 1980
kwam 'Avenue' uit onder de titel: 'Ik — de cultuur van het narcis-
me'. Dit nummer was voornamelijk gebaseerd op een Amerikaanse
best-seller van Christopher Lasch (1979), getiteld: 'The culture of
narcissism. American life in an age of diminishing expectations',
een boek dat inmiddels ook in het Nederlands vertaald is.
Niet alleen in de lekenpers staat het 'Ik' sterk in de belangstelling.
Ook binnen de professionele psychologische literatuur verschijnen
steeds meer studies over: 'Zelf, Ego en Narcisme', o.a. van auteurs
als Kohut en Kernberg, om enkele namen te noemen.
Vanuit de klinische praktijk lijken er steeds meer aanwijzingen
naar voren te komen die erop duiden dat, parallel aan de groeien-
de interesse in de eigen identiteit, er ook een verschuiving plaats
vindt in de soort psychopathologie van vooral jongere patiënten.
Bij adolescenten ziet men geleidelijk minder het beeld van de klas-
sieke oedipale neurose, terwijl meer en meer vroegere stoornissen
zichtbaar worden, zoals identiteitsproblematiek, narcistische pro-
blematiek of ook borderline psychopathologie. Of, om het in de
termen van Erikson (1968) te zeggen, bij deze nieuwe generatie
patiënten lijkt het identiteitsgevoel nog niet voldoende uitgerijpt te
zijn om toe te komen aan de intimiteitsvragen, die vooral naar vo-
ren komen in de oedipale problematiek.
In dit artikel wil ik proberen om enkele aspecten van deze veron-
derstelde veranderingen nader toe te lichten. Daarop aansluitend
wil ik stilstaan bij de gevolgen die deze veranderingen hebben voor
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de klinische behandeling. Hierbij steun ik grotendeels op de theo-
retische concepten van 0. Kernberg (1976), een auteur die niet al-
leen op heldere wijze de narcistische en borderline pathologie in
een theoretisch kader plaatst, maar hier ook een aantal praktische
consequenties aan verbindt voor de behandeling. De gevolgen voor
de behandeling wil ik bespreken en illustreren aan de hand van het
model van de democratisch gestructureerde therapeutische ge-
meenschap. Om de boven aangeduide categorie van vroeger ge-
stoorde patiënten in een therapeutische gemeenschap te behande-
len is het noodzakelijk gebleken om in de oorspronkelijke concep-
ten van Maxwell Jones veranderingen aan te brengen, aangepast
aan het niveau van de psychische rijping van dit soort patiënten.

Verschuivingen in de psychopathologie

Tijdens en vlak na de tweede wereldoorlog ontwikkelden M. Jo-
nes, W. Bion en T. Main een nieuwe behandelmethode, bekend on-
der de naam therapeutische gemeenschap. Zij richtten zich hierbij
aanvankelijk op mensen met neurotische problemen, te weten ge-
wezen frontsoldaten die in neurotische zin gedecompenseerd wa-
ren. Zij deden daarmee een poging om dit soort patiënten buiten
de toenmalige rigide, gereglementeerde en traditioneel op verzor-
ging ingestelde psychiatrische instituten te houden.
In 30 jaar is er veel veranderd, zowel binnen de psychiatrische
praktijkvoering alsook binnen haar theorievorming. Naast het feit
dat we momenteel meer weten over narcistische en borderline psy-
chopathologie, en wij daarom dit soort pathologie waarschijnlijk
ook beter zullen herkennen, lijken we in de klinische praktijk ge-
confronteerd te worden met een geleidelijke verschuiving binnen
de soort psychopathologie van overwegend oedipaal neurotische
naar narcistische en borderline stoornissen. Dit geldt met name
voor de jongeren die heden ten dage voor een klinische behande-
ling in aanmerking komen.
Twee mogelijke redenen voor deze verschuiving wil ik noemen.
Allereerst zijn de faciliteiten om neurotische patiënten ambulant
te behandelen de laatste tijd enorm vergroot, zowel kwantitatief
alsook kwalitatief. Om deze reden is de noodzaak om dit soort
patiënten in een psychiatrisch ziekenhuis op te nemen sterk afge-
nomen. Verhoudingsgewijs zal hierdoor binnen de kliniek een ver-
schuiving optreden ten gunste van het voorkomen van andere soor-
ten psychopathologie.
Maar daarnaast lijken er ook oorzaken aan te wijzen voor een ver-
schuiving in absolute zin. Deze zijn gelegen in de fundamentele
veranderingen in onze maatschappijstructuur en onze manier van
leven. Woodwark en Mark (1978) zeggen hierover het volgende
(eigen vert.):
In de voorbije jaren leden de meeste patiënten aan de onopgeloste

oedipale conflicten waarmee zij belast waren vanuit de zeer strikte
en emotioneel belastende victoriaanse gezinsstructuur. De kinde-
ren van die tijd groeiden op tot neurotisch geremde en zich schul-
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dig voelende volwassenen, omdat zij de spanning tussen hun eigen
libidineuze wensen en de eisen en de verboden van hun ouders niet
konden oplossen. Heden ten dage lijden meer en meer patiënten
aan de 'stoornissen van het zelf', welke voortkomen uit de afwezig-
heid van normale oedipale conflicten. Binnen de huidige gezins-
structuur, waarin de ouders vaker buiten het gezichtsveld van hun
kinderen leven, komt een ander soort psychopathologie naar vo-
ren'. Woodwark en Mark baseren deze opvatting voornamelijk op
het werk van Kohut (1971) betreffende de pathologie van: 'Het
zelf'.'
Rinsley (1980) gebruikt het bovenaangehaalde citaat in een artikel
gewijd aan borderline en narcistische stoornissen. Hij beschrijft
veranderingen op sociaal en cultureel gebied in de Verenigde Sta-
ten. Hij richt zijn aandacht daarbij vooral op het verschil tussen de
traditionele en de moderne gezinspatronen. Binnen het traditionele
gezin bestond een duidelijk herkenbaar onderscheid in de rol van
elk van de beide ouders. Het pasgeboren kind zou in het bijzonder
met de moeder een symbiotische band aangaan. Deze band zou in
de oedipale ontwikkelingsfase langzamerhand losgemaakt worden
door de toenemende invloed van met name de vader. Zo'n ont-
wikkelingsgang wordt, vanuit de theorie van M. Mahler (1975),
van fundamenteel belang geacht voor de ontwikkeling van de iden-
titeit van het kind. Bovendien was in het traditionele gezin de re-
latie tussen ouders en kind fundamenteel asymmetrisch. Het kind
moest zich onderwerpen aan de ouders. Het ervaarde hen als auto-
riteit bij wie het zich anderzijds ook veilig en vertrouwd voelde.
Door introjectie en internalisatie nam het hun normen en waarden
over.
Het moderne gezinspatroon heeft, aldus Rinsley, een heel ander
aanzien gekregen. Er zijn steeds meer voorstanders te vinden die
de rol van de beide ouderfiguren minder strikt onderscheiden wil-
len zien. De moeder ziet haar rol niet beperkt tot de verzorgende
taak binnen het gezin. De vader gaat een groter deel van deze rol
voor zijn rekening nemen dan voorheen. Het kind wordt daarmee
minder vertrouwd gemaakt met uitgesproken geslachtsgebonden
rolpatronen, hetgeen, aldus Rinsley, moeilijkheden zou kunnen op-
leveren voor het proces van identificatie. Bovendien is er een toe-
nemende tendens te bespeuren om het kind reeds op zeer jonge
leeftijd te beschouwen als een individu met dezelfde rechten en
plichten als de volwassenen. De ouder-kind relatie groeit daarmee
reeds op veel vroegere leeftijd uit tot een symmetrische 'vriend-
schapsrelatie'. Dit heeft tot gevolg dat er een aantal kenmerken
van de 'holding-environment', het klimaat waarin het kind zich vei-
lig kan voelen, omdat het de verantwoordelijkheid voor een zeer
groot deel kan overlaten aan de ouderfiguren, erg vroeg verdwijnen
binnen de moderne gezinsstructuur. Het risico om vroegere stoor-
nissen in de vorming van stabiele zelf- en objectpresentaties en re-
laties te ontwikkelen zou hierdoor vergroot worden.
Ook in Nederland worden deze veranderingstendenzen in de ge-
zinsstructuur merkbaar. Dit zou een reden kunnen zijn waarom wij
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in de klinische praktijk, aansluitend bij de hypothese van Rinsley
steeds meer patiënten zien met vroegere stoornissen, met name
identiteitsstoornissen, narcistische stoornissen en borderline pa-
thologie.

Gevolgen voor de klinische behandeling

Welke gevolgen hebben deze veranderingen in de soort psychopa-
thologie voor de klinische behandeling? Een indicatie voor een
antwoord op deze vraag wordt gegeven wanneer we een aantal ver-
schuivingen die geleidelijk aan plaats hebben gevonden in de be-
handelaanpak van de therapeutische gemeenschap nader beschou-
wen.
Zoals gezegd was de therapeutische gemeenschap oorspronkelijk
gericht op het behandelen van neurotische patiënten. Geleidelijk
aan raakte Maxwell Jones er steeds meer van overtuigd dat de filo-
sofie van de therapeutische gemeenschap ook kan worden toege-
past op een breder terrein. In een van zijn latere werken (Maxwell
Jones, 1979) stelt hij dat '. . . the social movement, which, for me,
started as a therapeutic community in 1940, has an increasing rele-
vante to every day life and would be sonating the other emergent
social groups or values in the wider society'. Maxwell Jones propa-
geert aldus om vanuit de basisgedachte van de therapeutische ge-
meenschap antwoorden te vinden op behoeften van allerlei groepe-
ringen en instituten in de maatschappij, zoals gevangenissen, scho-
len, kerken etc.
Bij Maxwell Jones verschuift daarmee het focus van de behande-
ling van neurotische patiënten naar het verbeteren van interactie-
processen bij verschillende maatschappelijke groeperingen.
Uitgaande van de bovengenoemde veranderingen hebben we in de
klinische behandelpraktijk het focus moeten verschuiven van de
behandeling van neurotische patiënten naar die van patiënten met
vroegere stoornissen, en wel op de volgende wijze. In de praktijk
ziet men allereerst een steeds toenemende tendens om de psycho-
therapeutische inbreng binnen een therapeutische gemeenschap te
vergroten, alhoewel Maxwell Jones (1952) zich aanvankelijk een
therapeutisch behandelklimaat voorstelde '. . . without any ambi-
tious psychotherapeutic program'. Deze verandering brengt met
zich mee dat er binnen de therapeutische gemeenschap een groei-
end aantal staf-specialisten werkzaam is die een principieel onge-
lijke inbreng hebben in het reilen en zeilen van de therapeutische
gemeenschap, doordat zij zich, afhankelijk van de therapievorm,
min of meer in een meta-positie buiten de groep plaatsen (Kort-
mann, 1979). Vervolgens ziet men een groeiende tendens om de
invloed van de staf op het dagelijks leven van de therapeutische
gemeenschap te vergroten met het doel meer structuur binnen de
gemeenschap aan te brengen. Het initiatief komt hier duidelijk van
de kant van de staf. Ook dit verschijnsel is op te vatten als een ver-
schuiving ten opzichte van de originele opvattingen van Maxwell
Jones, omdat hierdoor de ruimte voor het gedeelde leiderschap en
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de consensus in de besluitvorming, twee van diens belangrijke pos-
tulaten, worden verkleind. De therapeutische gemeenschap 'Rijn-
land' in Santpoort gebruikt b.v. een model, waarin stapsgewijs de
invloed van de staf geleidelijk vermindert ten gunste van een groei-
end aandeel in de verantwoordelijkheid dat aan de patiënten wordt
gegeven. Een ander verschijnsel dat mogelijk hierbij aansluit is het
ontstaan van het verschijnsel 'hiërarchisch gestructureerde thera-
peutische gemeenschap', ook wel 'drugvrije therapeutische ge-
meenschap' genaamd.
Al deze fenomenen hebben dit gemeen, dat de staf haar invloed
duidelijker doet gelden en meer verantwoordelijkheid op zich
neemt dan door Maxwell Jones in eerste opzet gepland was.
Op de tweede 'Windsor Conferentie' besprak een aantal medewer-
kers uit therapeutische gemeenschappen in Engeland en Nederland
oorzaken voor: 'The illness and death of the therapeutic com-
munity'. Een van de conclusies was dat het uithollen van het gezag
binnen een therapeutische gemeenschap een ernstige bedreiging
vormt voor het voortbestaan van het instituut (Sheena, Rankin,
Grindberg, 1979). Het belang van een functionele leiding door de
staf werd daarmee benadrukt. Rose (1978) stelde: 'From time to
time . . . the group becomes overwhelmed with the weight of the
task . . . This is when they ask for inspiration and leadership. De-
mocracy, independence and adolescent power don't matter for a
while'.

De Object-Relatie-Theorie van 0. Kernberg

In het voorafgaande werd een aantal praktische veranderingen be-
sproken die de therapeutische gemeenschappen in de laatste ja-
ren in hun werkwijze aangebracht hebben of aanbrengen om in
therapeutische zin hulp te kunnen bieden aan de patiënten die zich
momenteel aandienen voor een klinische behandeling. En wat geldt
voor de therapeutische gemeenschap geldt mijns inziens in grote
lijnen ook voor klinische behandelingsafdelingen die zich richten
op reconstructieve veranderingsprocessen bij patiënten.
Ik wil nu proberen een verband te leggen tussen deze veranderde
werkwijze en een aantal theoretische concepten van Kernberg.
Vanuit deze theorie wordt het mogelijk gemakkelijker om bepaal-
de processen binnen een behandelafdeling te herkennen en zich te
realiseren hoe men de problemen die zich voordoen bij de behan-
deling van de huidige soort patiënten op verantwoorde wijze kan
benaderen.
Hier volgen in zeer kort bestek enkele hoofdlijnen uit de Object-
Relatie-Theorie.
Kernberg gaat uit van de veronderstelling dat de basis-eenheden
van de intrapsychische structuren samengesteld zijn uit:
1. intrapsychische beelden die men over zichzelf heeft,
2. intrapsychische beelden die men heeft over de buitenwereld, en
3. de gevoelens die deze beelden kleuren.
Tijdens de ontwikkeling van het kind vindt er een geleidelijke rij-
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ping plaats van de intrapsychische representaties. Deze eenheden
groeien van zeer primitieve, verbrokkelde en onrealistische struc-
turen uit tot meer complexe, gedifferentieerde en realistische.
De pasgeborene kan nog geen onderscheid maken tussen het bele-
ven van zichzelf en het beleven van de wereld om hem heen. Wan-
neer het kind wat ouder wordt gaat het alle plezierige ervaringen
internaliseren. Zij gaan tot het 'Zelf' behoren. Alle onplezierige er-
varingen worden door het kind beleefd als 'niet-Zelf' en worden la-
ter in de ontwikkeling in de buitenwereld geprojecteerd. Er ont-
staat dan een hechte, zwart-wit scheiding tussen alles wat goed is
binnen en alles wat slecht is buiten hemzelf.
De volgende stap in de ontwikkeling van het kind bestaat hieruit
dat het op een meer realistische wijze gaat leren differentiëren tus-
sen het 'Zelf' en het 'niet-Zelf'. Het kind ontdekt dat wat het binnen
zichzelf ervaart zowel plezierig (de 'goede' zelf-representatie) maar
ook onplezierig (de 'slechte' zelfrepresentatie) kan zijn. Hetzelfde
onderscheid gaat het maken ten opzichte van de buitenwereld. Het
komt tot het besef dat er een slechte maar ook een goede wereld
buiten hemzelf bestaat. In dit stadium echter houdt het kind deze
twee werelden van uitersten nog strikt van elkaar gescheiden.
Wanneer het kind verder groeit komt het tot een integratie van de
goede en de slechte zelf-representaties met als resultante een steeds
realistischer zelf-beeld en de integratie van de goede en slechte
object-representaties, waardoor het ook de buitenwereld op een
reëlere wijze gaat ervaren. Wanneer het kind dit ontwikkelingssta-
dium heeft bereikt, heeft het het splitsen tussen ed goed (M slecht,
een mechanisme dat de perceptie van de realiteit sterk verstoort,
niet meer nodig. Het is dan in toenemende mate in staat om te
leven met realistische beelden van zichzelf, zijn ouders, broertjes
en zusjes. Het kind is nu zo ver dat het kan verdragen dat deze
mensen goede maar ook slechte eigenschappen hebben. Dat bete-
kent tevens dat er binnen hemzelf een blijvend en stabiel beeld van
de mensen uit zijn omgeving is gegroeid: de object-constantheid.
Vanaf deze tijd verandert of verdwijnt het beeld dat hij van hen
heeft niet meer radicaal in zijn psychisch beleven, ook op de mo-
menten dat het kind door deze mensen ernstig teleurgesteld wordt
omdat zij niet op elk gewenst tijdstip op zijn wensen en verlangens
ingaan.

Toepassingen van de Object-Relatie-Theorie in de
klinische praktijk

Kernberg maakt in diagnostische zin een onderscheid tussen neu-
rotische patiënten en patiënten met vroegere stoornissen op grond
van het rijpingsniveau van hun zelf- en object-representaties.
Hij onderscheidt twee niveaus:
1. een basaal niveau dat gekenmerkt wordt door de aanwezigheid

van een veelheid van los van elkaar staande zelf- en object-re-
presentaties, met vaak tegengestelde emotionele ladingen; ze
stammen uit de tijd van de primitieve fantasieformaties en zijn
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verbonden met vaak zeer heftige agressieve en libidineuze be-
levingen;

2. een rijper niveau dat gekenmerkt wordt door de aanwezigheid
van meer geïntegreerde stabiele en realistische zelf- en object-
representaties.

Stoornissen op basaal niveau geven al naar gelang hun ernst aan-
leiding tot identiteitsproblematiek, narcistische stoornissen of bor-
derline psychopathologie. Vooral bij de laatste soort patiënten ziet
men het splitsingsmechanisme nog sterk de overhand hebben. Ook
andere primitieve afweermechanismen worden veelvuldig in stel-
ling gebracht, zoals projectie, projectieve identificatie, primitieve
idealisering, ontkenning en almachts- of nihilistische fantasieën.
Dit zijn afweermechanismen die als gemeenschappelijk kenmerk
hebben dat ze het contact met de realiteit ernstig verstoren.
Stoornissen op het rijpere niveau ziet men bij patiënten die lijden
aan neurotische karakterstoornissen. De afweermechanismen die
hierbij centraal staan zijn de verdringing, de neutralisatie en de
sublimatie.
Deze twee rijpingsniveaus in de zelf- en de object-representaties
zijn ook terug te vinden in twee vormen van overdracht. Aan de
ene kant kennen we de primitieve overdrachtsfenomenen. Ze ko-
men vooral naar voren bij de behandeling van borderline patiënten.
Vroege vormen van zelf- en object-relaties worden gemakkelijk ge-
activeerd, met als kenmerk de los van elkaar staande veelvormige
onrealistische zelf- en object-beelden. In deze overdrachtsvormen
kunnen allesoverheersende en zeer massale libidineuze en agres-
sieve gevoelens naar voren komen. Het splitsingsmechanisme heeft
een zeer belangrijke functie in het psychisch beleven. Het heeft tot
doel de heftige tegenstrijdige gevoelens uit elkaar te houden. Aan
de andere kant kennen we de zogenaamde overdrachtsneurose die
zichtbaar wordt in de klassieke psychoanalytische behandeling. In
deze overdrachtsvorm zijn de sporen terug te vinden van de wijze
waarop het individu in de oedipale fase met zijn ouders en andere
mensen die hem nabij stonden is omgegaan. Door zijn realistischer
karakter is deze overdrachtsvorm gemakkelijker herkenbaar en
beter invoelbaar.
Naast deze kenmerken zijn er volgens Kernberg nog enkele andere
verschillen tussen deze beide vormen van overdracht, die vooral
voor de klinische behandeling van groot belang zijn. De over-
drachtsneurose ontwikkelt zich langzaam en geleidelijk. Het duurt
soms maanden voordat zulke overdrachtsvormen zich gaan afte-
kenen in de relatie tussen de patiënt en de therapeut. Daartegen-
over staat dat de primitievere vormen van overdracht zeer snel
zichtbaar kunnen worden, vooral in interacties binnen groepen.
Voorwaarde is dan wel dat de groep weinig of geen structuur van
buitenaf krijgt aangeboden. Deze moet dus als het ware aan zijn lot
worden overgelaten. Deze laatste voorwaarde is van buitengewoon
groot belang voor het verdere betoog. De kern van Kernberg's op-
vattingen over de klinische behandeling komt naar voren in de vol-
gende citaten. 'There exists a potential in everybody for an activa-
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tion of both higher level object-relations, leading to transferrance
neurosis in individual treatment and primitive-level object-rela-
tions leading to regressive situations in groups'. Het gegeven dat
deze beide overdrachtsvormen bij iedereen naar voren kunnen ko-
men, dus zowel bij gezonde mensen, alsook bij mensen met neuro-
tische, narcistische of borderline stoornissen, is van buitengewoon
groot belang voor de klinische praktijk. 'It permits the development
of the theory of treatment combining individual and group modal-
ities to deal simultaneously with different levels of intrapsychic
conflicts, with the combination of these two modalities in different
proportions or at different times according to the nature of the in-
dividual patient's psychopathology'. Kernberg wijst hierop de mo-
gelijkheid om de beide overdrachtsvormen naar voren te laten ko-
men om ze therapeutisch te kunnen bewerken met behulp van een
combinatie van individuele behandelingsvormen en een groepsbe-
nadering. Men kan hierin 'gedoseerd' te werk gaan al naar gelang
de fase van de behandeling en de soort pathologie van de patiënt.
Kernberg probeert vanuit een aantal theoretische vooronderstellin-
gen te komen tot de beschrijving van een gemeenschappelijk refe-
rentiekader voor de behandeling van verschillende soorten patho-
logie. Naast de Object-Relatie-Theorie gebruikt hij hiertoe con-
cepten uit de theorie van Bion betreffende regressiepatronen bin-
nen een groep en concepten uit de theorie van Rice waarin het be-
grip 'open systeem' centraal staat.

Basic-assumption-groups

Bion (1961) beschrijft een aantal primitief gekleurde regressiepa-
tronen, de zgn. basic-assumption-groups, die kunnen ontstaan in
kleine relatief ongestructureerde groepen. Het zijn emotionele
reactiepatronen die, in aanleg, binnen elke groep leven, maar die
in het bijzonder geactiveerd worden op die momenten dat de groep
weinig structuur van binnenuit bezit of van buitenaf krijgt aangebo-
den. Het tot bloei komen van deze primitieve reactiepatronen is,
naast de mate van structurering, ook afhankelijk van het niveau
van rijpheid van de object-relaties van de groepsleden. Bion be-
schrijft het 'fight-flight', het 'dependent' en het 'pairing' gedrag als
de meest voorkomende patronen. Van groot belang is op te mer-
ken dat men in deze patronen allerlei regressieverschijnselen naar
voren ziet komen die overeenstemmen met het door Kernberg be-
schreven primitieve niveau van zelf- en object-representaties. Met
name ziet men een opleving van primitieve afweermechanismen,
waaronder het splitsingsfenomeen, de projectie, de projectieve
identificatie, de ontkenning en de zeer intense en primitieve libidi-
neuze en agressieve gevoelens en fantasieën.

Open systemen

Kernberg gebruikt ook de theorie van Rice betreffende 'open syste-
men'. Het kenmerk van een open systeem is dat dit taken uitvoert
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in wisselwerking met zijn omgeving. Taken die zo'n systeem moet
uitvoeren om zijn voortbestaan veilig te stellen worden 'primaire
taken' genoemd. Om dit met succes te kunnen doen moet het sys-
teem beschikking hebben over een omschrijving van de primaire
taken. Tevens moet het beschikken over de kennis hoe deze taken
kunnen worden uitgevoerd. Bovendien is er een controle op deze
uitvoering noodzakelijk. Een open systeem moet voortdurend op
de hoogte blijven over zowel wat er in de buitenwereld gebeurt,
alsook wat er binnen het systeem zelf gebeurt en of en zo ja, welk
verband er tussen deze gebeurtenissen bestaat. Deze controle richt
zich dus vooral op de grens tussen het systeem en de buitenwereld.
Het falen van deze grensbewaking kan uitlopen op een vervagen
van de grenzen, waardoor het voortbestaan van het systeem in ge-
vaar komt. Psychopathologie zou men, aldus Kernberg, kunnen
opvatten als een falen van de grenscontrole. Deze metafoor zou
dan niet alleen toegepast kunnen worden op de individuele patiënt
(zijn intrapsychische wereld in wisselwerking met de buitenwereld)
maar ook op de groep patiënten die op een behandelafdeling of
in een therapeutische gemeenschap is opgenomen (het groepspro-
ces in wisselwerking met de buitenwereld, bijv. het ziekenhuis waar
deze afdeling of therapeutische gemeenschap een onderdeel van
uitmaakt).
Het is mogelijk om vanuit een gemeenschappelijk referentiekader
de uitvoering van de primaire taken waaronder een grenscontrole
van zowel de individuele patiënt alsook van de groep te bestude-
ren. Van een gezonde volwassene, opgevat als zijnde een open sys-
teem, mag men veronderstellen dat hij of zij in staat is zijn/haar
primaire taken en de controlefunctie voor een zeer aanzienlijk deel
zonder hulp van buiten uit te voeren. Voor zowel de individuele
patiënt die een klinische behandeling nodig heeft, alsook voor een
groep patiënten, kan de behandelaar beschouwd worden als
iemand die tijdelijk als 'alter ego' of als consulent fungeert om de
patiënt of de groep te helpen of te leren hoe deze de primaire taken
op een meer bevredigende manier kan uitvoeren.

Therapeutische gemeenschap

De therapeutische gemeenschap is, aldus Kernberg, een fraai mo-
del waaraan men kan demonstreren hoe deze drie theorieën gecom-
bineerd toegepast kunnen worden in de klinische praktijk.
Voorop staat dat de therapeutische gemeenschap op zich geen pa-
nacee is. Er zijn duidelijke voordelen aan te wijzen voor een behan-
deling binnen zo'n setting, maar er zijn ook beperkingen aan ver-
bonden. Deze laatste zijn mede afhankelijk van de ernst van de
psychopathologie, oftewel het niveau van rijping van de object-re-
laties. Wat betreft de voordelen ligt er een grote therapeutische
waarde in de dagelijkse patiënt-stafontmoetingen. Het nut van deze
zittingen ligt in de vrije en open discussie over thema's als leider-
schap, autoriteit, democratische besluitvorming, het feed-back ge-
ven op elkaars gedrag en het onderzoek naar ieders rol in dit inter-
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actieproces. In de termen van Rice kan dit opgevat worden als één
van de primaire taken van de therapeutische gemeenschap. De
grenscontrole van het individu in relatie tot de groep, de groep in
relatie tot de staf en de relatie van de hele therapeutische gemeen-
schap ten opzichte van de buitenwereld zijn voortdurend focus
voor onderzoek en discussie. Het proces van 'social learning' wordt
hiermee geactiveerd.
Een ander therapeutisch instrument, vooral in de groepstherapeu-
tische zittingen, is de reactivering van allerlei vormen van primitie-
ve object-relaties (de zogenaamde basic-assumption-groups). Deze
verschijnselen komen, zoals gezegd, vooral naar voren wanneer de
groep toegestaan wordt in regressie te gaan. Dit doet men door de
groep weinig of geen structuur van buitenaf aan te bieden. Maar
ook deze verschijnselen moeten voortdurend onderwerp zijn van
therapeutisch onderzoek. Wat voor gedrag laat het individu in zo'n
toestand van groepsregressie zien? Hoe reageert de groep als ge-
heel op de therapeut of de staf? Dit zijn belangrijke thema's die de
patiënt zowel op cognitief alsook op emotioneel niveau kunnen
helpen om zichzelf beter te leren kennen en verder te ontplooien.
Wat de beperkingen van een behandeling binnen een therapeuti-
sche gemeenschap betreft, geldt dat elke patiënt in voldoende mate
het overzicht moet kunnen blijven houden over wat hij doet en wat
er met hem gedaan wordt binnen dit zeer ingewikkelde patroon van
interacties. Is dit niet meer het geval, dan ontaardt deze behandel-
methodiek tot een vruchteloze chaos. De patiënt, die in regressie
gaat, moet dus in staat zijn om te blijven deelnemen aan het zeer
belastende proces van onderzoek naar de oorzaken van het falen
van de grenscontrole en aan de discussie over nieuwe wegen waar-
langs deze grenscontrole kan worden hersteld of verbeterd. Als de
patiënten in een therapeutische gemeenschap daar niet meer aan
toe komen is de gemeenschap therapeutisch onwerkzaam gewor-
den, omdat zij haar primaire taak niet meer ten uitvoer kan leggen.

Het optimale niveau van regressie

Zoals uit het voorgaande moge blijken is een van de voornaamste
voorwaarden voor een vruchtbare klinische behandeling het zorg-
vuldig bepalen van het niveau van regressie. Daarmee wordt zorg
gedragen dat de patiënten voortdurend kunnen blijven beschikken
over een voldoende groot 'observing part of the ego'. Om dit te be-
reiken moet men op de eerste plaats zorgen dat de patiënten die op
een behandelafdeling worden opgenomen zich bevinden op onge-
veer gelijk niveau wat betreft het niveau van rijpheid van hun ob-
ject-relaties. Als hieraan voldaan wordt kan de staf toezien dat aan
de afdeling zoveel structuur wordt aangeboden dat een optimaal
regressieniveau bereikt wordt. Structureert men teveel dan komen
de patiënten niet toe aan het herbeleven van vroegere traumatische
ervaringen, met daarop aansluitend het zoeken naar nieuwe wegen
om deze op te lossen. Structureert men anderzijds te weinig, dan
ontaardt het afdelingsgebeuren tot een vruchteloze onontwarbare
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kluwen van interacties. Hoe meer de patiënten de beschikking heb-
ben over eigen controlefuncties, des te minder structuur moet een
afdeling worden opgelegd. Daartegenover staat dat, naarmate pa-
tiënten meer chaotisch zijn in hun gedrag en manier van omgang
met elkaar, dus een gebrek vertonen aan controlefuncties, aan hen
des te duidelijker structuur moet worden aangeboden om het ni-
veau van regressie zo in de hand te houden dat reflexie op eigen
gevoel en gedrag mogelijk blijft. Voor het scheppen van een zo op-
timaal mogelijk niveau van regressie is vooral de staf verantwoor-
delijk.
In zijn oorspronkelijke opzet van een therapeutische gemeenschap
stond bij M. Jones een aantal democratische principes, zoals het
gedeelde leiderschap en de consensus bij de besluitvorming, hoog
in het vaandel geschreven. Dat was mogelijk omdat hij zich richtte
op de behandeling van neurotische patiënten, mensen met relatief
rijpe zelf- en object-relaties, die vanuit zichzelf reeds vrij goed in
staat zijn tot grenscontrole en zelfreflexie. Het delegeren van macht
dient echter te geschieden op een functionele basis en niet op een
ideologische. Immers, wanneer men vroeger gestoorde mensen gaat
behandelen dan is vanuit de praktijk bekend dat een andere thera-
peutische aanpak noodzakelijk is.
Hoe deze aanpak vanuit een theoretisch referentiekader gereali-
seerd moet worden, is mij duidelijker geworden door bestudering
van de denkbeelden van Kernberg.
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