GROEPSPSYCHOTHERAPIE MET PATIËNTEN
LIJDENDE AAN SCHIZOFRENIE

door Dra. A. VAN HILTEN
In de Tweede Psychiatrische Universiteitskliniek van Utrecht
loopt sinds twee jaar een groepspsychotherapie-project, waarvan
hier een kort beeld zal worden gegeven.
Vóór de opzet van de huidige vorm waren er al enige experimenten op dit gebied gedaan. Een tijdelijk op de kliniek werkzame
assistent *) kreeg de gelegenheid om een therapievorm, die zijn
belangstelling had, te beproeven. Zijn ervaringen hiermee waren
gunstig, en hij droeg zijn enthousiasme over op de vaste staf, die
eind 1963, zelf ook met een aantal groepen begon. Steeds ging het
hier om groepen met mannelijke óf vrouwelijke patiënten, en met
één therapeut.
Op basis van deze ervaringen en een oriëntatie in de literatuur,
waarbij vooral de bevindingen van de groep van Schindler in
Wenen richtinggevend waren, werd begin 1964 besloten om deze
therapievorm voor zoveel mogelijk patiënten toegankelijk te
maken. Er werden groepen gevormd met een qua sekse gemengde
samenstelling, en met twee therapeuten per groep, een man en
een vrouw. Er ontstonden zo vier groepen, elk van 8 á 9 patiënten,
die in februari 1964 startten, en althans in hun kern nog bestaan.
De groepen zullen in het vervolg worden aangeduid met romeinse
cijfers I t/m IV. De therapeuten, die voor een deel aan twee groepen meewerken, maar nooit in dezelfde combinatie, zijn als volgt
over de groepen verdeeld:
groepen: I I II IV II
therapeuten: A, B B, C C, D D, E
De groepen komen éénmaal per week bijeen, gedurende drie kwartier, in de ochtenduren. Er is een speciale groepskamer, tijdens de
zitting wordt koffie geschonken, er zijn sigaren en sigaretten.
De beslissing om groepen van gemengde samenstelling te vormen,
vond, voor een deel steun in de literatuur. Ook speelde een rol, in
het kader van de revalidatiegedachte, dat het sociale contact
tussen de seksen door het leven op gescheiden afdelingen zeer
weinig aandacht had. **)
De wijze van samenstelling van de groepen bracht grote problemen
*) F. G. I. Jennekes, leidde in de eerste helft van 1963 een groep mannelijke
patiënten.
*) In dit laatste is sinds begin '66 verandering gekomen; de patiënten gebruiken hun maaltijden in één vertrek.
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mee. De literatuur is op dit punt zeker niet eensluidend, bovendien
treft men bijna nergens een vergelijkbare groep patiënten aan.
Tenslotte werd er bij de indeling enigszins rekening gehouden met
niveau van ontwikkeling en mate van „ziek zijn", en werden er
op deze basis twee „betere" groepen gevormd, de groepen I en IV,
één tussengroep II, en één vrij „slechte" groep: III. Naast dit
indelingskriterium werd er voor gezorgd dat er in alle groepen
een paar „praters" zouden zitten. Dit laatste op grond van de ervaringen van de experimentele fase, toen het bijzonder moeilijk
bleek een groep met uitsluitend habituele zwijgers op gang te
brengen.
Het bijwonen van de groepen wordt voor de patiënten beschouwd
als een bindende afspraak, waarbij de verpleging er voor zorgt
dat men komt. Wil een patiënt per se niet deelnemen, dan kan
hij wegblijven. Zijn er aan het begin van een zitting patiënten
afwezig, dan informeren therapeuten bij de afdeling, of vragen
aan groepsleden om de ontbrekenden te zoeken.
Het besluit om twee therapeuten per groep te nemen vloeide voor
een deel voort uit de wens zoveel mogelijk de continuïteit van
samenkomst te garanderen, de groepen kunnen nu ook bij afwezigheid van één der therapeuten doorgaan. Daarnaast speelde een rol
de moeilijkheden die de therapeuten, alleen werkend, in de voorafgaande periode hadden ondervonden bij het op gang brengen
van een gesprek. Men hoopte dat dit samen makkelijker zou gaan.
De combinatie van een mannelijke en een vrouwelijke therapeut
wordt in de literatuur, voor zover men co-therapeuten nuttig
vindt, nogal eens aanbevolen.
De kern van de groepen, therapeuten en enige patiënten, is vanaf
februari 1964 gelijk gebleven. Het zijn echter open groepen:
nieuwe patiënten worden ingedeeld naarmate plaatsen openvallen
door overplaatsing van patiënten, ontslag, of gaan werken buiten
het ziekenhuis.
De deelnemende therapeuten hadden alle enige ervaring met
groepswerk, zij het in andere situaties. Hun theoretische oriëntatie
vertoonde verschillende accenten; psychoanalytisch, groepsdynamisch, of non-directief.
Over de doelstelling die men met dit groepswerk had bestond geen
duidelijke mening. Uit de literatuur en de ervaring in de kliniek
leek het dat er met dergelijke patiënten in een groepssetting iets
te bereiken viel. Hoe dit moest worden aangepakt, en waarheen
het moest gaan, was eigenlijk een, vraag.
Er bestonden dus bij de opzet van dit project een groot aantal
onzekerheden. Van het begin af aan hebben wij onx dan ook voor
ogen gehouden dat, als we er ondanks al deze vaagheden aan
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OVERZICHT VAN DE TIJDENS HET PROJECT
VERZAMELDE GEGEVENS

tijd

febr. '64 —

jan.

'65 —

A.
observatie
protocol
secretaresse
proefneming
kwantitatieve
methoden

observatie 1.
initiatief
onderwerp
participatie
observatie 2.
participatie
jan.

'66 —

SOORT GEGEVENS
C.
B.
nabespreking
beoordeling
door therapeuten
therapeuten
protocol
secretaresse

samenvatting
door therapeuten
op band

beoordelingsschaal A. 1

beoordelingsschaal A. 2

Een streep geeft aan dat de gegevens
systematisch zijn verkregen.
De pijlen duiden aan dat het onderzoek nog lopende is.

begonnen, het noodzakelijk zou zijn ons voortdurend rekenschap
te geven van wat er in onze interactie met de groepen gebeurde.
In de setting waren een aantal mogelijkheden om tot verheldering
te komen gegeven. Twee therapeuten per groep gaf gelegenheid
tot discussie achteraf. Het feit dat drie therapeuten meewerkten
aan twee groepen maakte het hun mogelijk hun ervaringen te vergelijken en zo hun belevingen in de groepen makkelijker expliciet
te maken. Van groot belang leek ook dat de groepskamer door de
aanwezigheid van een one-way screen en een geluidsinstallatie een
observatiemogelijkheid bood, waardoor de vier groepen van buitenaf konden worden geobserveerd.
Op basis van deze door de situatie geboden mogelijkheden hebben
we getracht materiaal te verzamelen, zodat het mogelijk zou worden toetsbare hypothesen op te stellen over dit groepsproces.
Een overzicht van de in de loop van deze twee jaar verzamelde
gegevens geeft de tabel bovenaan deze pagina. De gegevens zijn in
drie groepen onderverdeeld:
A. observaties van buitenaf via de spiegel.
B. nabesprekingen van een zitting tussen de therapeuten.
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C. beoordelingen van de zitting door de therapeuten afzonderlijk.
In de loop van de tijd is getracht te komen tot zo systematisch
mogelijk verkregen gegevens, die liefst direct kwantitatief bewerkbaar moesten zijn.
Deze gegevens vormen de basis van dit verslag van onze ervaringen met de groepen. Er zal eerst aandacht worden besteed aan de
ontwikkeling van het onderzoekprogramma zelf. De moeilijkheden
die daarbij ontstonden en de uiteindelijk gebruikte meetmethoden
konden ons achteraf iets duidelijk maken van de vooronderstellingen waarvan we uitgingen, en de bijzonderheden van dit soort
groepen in vergelijking met andere.
Daarna zullen we de gegevens over twee van de vier groepen met
elkaar vergelijken.
DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERZOEKPROGRAMMA

A. De observaties van buitenaf.
Van begin af aan werden delen van een zitting door een secretaresse van de kliniek verbatim geprotocolleerd. Deze methode
levert zelfs als het volledig gebeurt een vrij onoverzichtelijke hoeveelheid materiaal. Het is voor bewerking pas bruikbaar als men
er coderingssystemen voor kan vinden. Niet-verbale deelname en
zeer korte opmerkingen gaan verloren. In ieder geval is het zeer
arbeidsintensief. Gezocht is dan ook naar middelen om de observatiemogelijkheid zo efficiënt mogelijk te gebruiken, rekening
houdend met een beperkte mankracht.
In november 1964 werd begonnen met systematisch na te gaan
of in de literatuur vermelde instrumenten in deze setting konden
worden gebruikt, of eventueel aangepast. ''''") Het viel daarbij op
dat zelfs een zo eenvoudige observatiecategorie als „verbale interactie", d.w.z. „wie praat met wie", niet was te gebruiken, in vele
gevallen was het namelijk niet duidelijk óf, en zo ja, tot wie een
patiënt zich richtte.
De in de literatuur gevonden meer inhoudelijke categorieën bleken
ook niet bruikbaar, gedeeltelijk wel omdat de meeste onderzoeken
zijn verricht op decisiegroepen.
Tenslotte werd een observatieschema ontworpen, waarbij drie
aspekten van het groepsgebeuren zouden worden genoteerd:
1. verbale participaties, waaronder werd verstaan elke ononderbroken verbale deelname aan het gesprek, dat loopt dus van
een kort „ja" tot het houden van een heel verhaal achter elkaar.
** *) Deze onderzoeken zijn verricht door mijn collega Mej. M. C. A. Bonne.
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2. verbale initiatiefname door een groepslid, het beginnen met
een nieuw onderwerp van gesprek, tijdens het praten of na een
stilte.
3. onderwerpen waarover werd gesproken.
Dat in deze periode „initiatiefname" in een beoordelingsinstrument terecht kwam lijkt, achteraf gezien, een fase te weerspiegelen
in ons denken over de groepen. Ook uit andere gegevens blijkt dat
we in deze periode er vooral op gericht waren de activiteit van
de groepsleden te bevorderen, en dit als een norm voor het goed
functioneren van de groepen te hanteren.
In later gemaakte instrumenten (het opzetten van deze observatiemethode viel binnen een jaar na het begin van de groepen) komt
„initiatief" nog wel voor, maar staat het veel minder centraal.
Zo lijkt het dus achteraf mogelijk via een analyse van de gebruikte
instrumenten iets te zien van de ontwikkeling in het denken van
de therapeuten over de groepen, in dit geval over hun tussentijdse
doelstellingen.
Voor het werken met dit beoordelingsinstrument leek het een
eerste vereiste na te gaan of dit door meerdere beoordelaars eensluidend kon worden gehanteerd. Twijfel hierover, met name de
beoordeling van wanneer iemand een „initiatief" nam, was gerezen nadat enige stafleden, weliswaar incidenteel, dit parallel
aan de onderzoeker hadden getracht te beoordelen. De overeenstemming was toen niet erg groot. Vandaar dat het eerste systematisch opgezette onderzoek, de observatieperiode 1 in de tabel, erop
gericht was de betrouwbaarheid van het instrument te toetsen met
daarvoor speciaal aangetrokken studenten, die een behoorlijke
inwerktijd hadden gehad.
Tijdens de uitvoeringsperiode ontstonden echter andere moeilijkheden. De nieuwe observatoren bleken het een zware taak te vinden om gedurende 45 minuten op de drie aspekten tegelijk te letten, waarbij de vraag zich voordeed: wordt er misschien meer
gepraat dan in de periode van het vooronderzoek. Sommige
groepen gingen ook meer dan tot dusverre door elkaar praten,
waardoor zowel de opeenvolging van deelnamen, als het nemen
van initiatief moeilijk beoordeelbaar werden. Een voorlopige conclusie is, dat de ontwikkeling van de groepen de bruikbaarheid
van het instrument had achterhaald. Zo is er aan de toepasbaarheid van een instrument soms af te lezen of de situatie zich gewijzigd heeft, en in welke richting. Wat hypothesen ten aanzien
van het proces kan opleveren.
Het enige wat van het instrument nog bruikbaar leek, was het
scoren van verbale participaties alleen. Eind 1965 werd daarom
een eenvoudiger opgezette observatieperiode uitgevoerd, waarbij
alleen de verbale deelnamen aan het gesprek van de groepsleden
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per 5 minuten werden genoteerd. Op de gegevens die dit onderzoek
opleverde zal nog worden teruggekomen.
B. De nabesprekingen tussen de therapeuten onderling.
Deze werden in het begin door een bijzittende secretaresse samengevat; vanaf maart 1965 werden tijdens de nabesprekingen
samenvattingen door de therapeuten in een band gesproken. Dit
materiaal, een spontane neerslag van de ad hoc ondervonden
moeilijkheden, levert veel stof tot hypothesevorming. Als men het
over langere perioden beziet kan men bijv. het ontstaan, de ontwikkeling, en de oplossing van problemen wat betreft de te volgen
strategie, hierin terug vinden.
Deze nabesprekingen gaan in het begin vooral over de gedragingen
van individuele groepsleden, en over losse, in de groep ter sprake
gebrachte onderwerpen. Later blijkt de aandacht zich meer te
richten op de hele groep. Men gaat zoeken naar de thematiek van
een zitting, in het begin vaak zonder daar uit te komen; in sommige groepen is men daar de laatste tijd wel zeker over. Ook
komt geleidelijk de te volgen strategie ten aanzien van de groep
meer ter sprake, en het laatste jaar ook meer en meer de problemen
rond de samenwerking van de therapeuten.
C. Reacties van de therapeuten na afloop van een zitting d.m.v.
een beoordelingsschaal.
De eerste pogingen om een schaal hiervoor te ontwerpen waren
erop gericht informatie over de patiënten afzonderlijk te verkrijgen, in navolging van wat in die tijd ook in de nabesprekingen
vooral aan de orde kwam. We wilden per patiënt een aantal
aspekten laten beoordelen. De invulling van een dergelijke schaal
zou echter, wilde men alle relevant geachte aspekten opnemen,
vrij veel tijd kosten. Afgezien van dit praktische bezwaar kwam
de gedachte op dat de therapeut ook een directe beleving van zijn
interactie met de groep kan weergeven. Dit was tegenover de
mogelijkheid van observatie van buitenaf wel het meest specifieke
wat de therapeut aan de objectivering van het groepsproces zou
kunnen bijdragen. In gezamenlijk overleg werden een 21 items geformuleerd. Voorbeelden van items uit deze beoordelingsschaal
(A 1 in de tabel) zijn:
De groep was in beweging
Ik voelde me opgenomen in het geheel
Ik had een sterk gevoel van opluchting achteraf.
Het werd een 6-punts-schaal, die door de therapeuten direct na
de zitting, vóór de nabespreking, moest worden ingevuld.
Deze schaal is gebruikt van mei tot augustus 1965, en was als een
voorlopige bedoeld. Bij de opzet van een meer definitieve versie
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werd gebruik gemaakt van de kritiek die de therapeuten in de
nabesprekingen over de schaal hadden neergelegd, en de suggesties
die in de loop der tijd over nieuwe items waren gedaan.
De tweede beoordelingsschaal voor therapeuten (schaal A 2 van
de tabel) handhaaft een deel van de items van A 1, waardoor vergelijking met de eerste beoordelingsperiode mogelijk zou zijn. In
de aangebrachte wijzigingen zien we weer een weerspiegeling van
een veranderde kijk op het gebeuren in de groepen. Zo werd bijv.
een item uit de eerste schaal: „er waren veel breuken in de stroom"
— oorspronkelijk bedoeld om er een bij de therapeuten voorkomend gevoel van leegte, het „gat" zoals het wel eens werd genoemd, in kwijt te kunnen — nu unaniem als niet meer ter zake
beschouwd. Het lijkt dat er in de tussenliggende periode een zekere
mate van groepscohesie in alle groepen was ontstaan, waardoor
dit gevoel bij de therapeuten niet meer kon opkomen. Een nieuw
item was nu bijv. ook: „ik had het gevoel de aansluiting te missen", een oordeel dat de aanwezigheid van een continu groepsgebeuren vooronderstelt. Ook was nieuw: „in de thematiek was
een samenhang te onderkennen", waaruit mogelijk valt te concluderen dat in deze periode, herfst 1965, althans in enkele groepen zoiets als een „focal conflict", een centraal thema was te
onderkennen.
Deze nieuwe schaal telt 30 items, en neemt aan invultijd niet
meer dan 2 á 3 minuten. Het ligt in de bedoeling om de schaal
zeker tot augustus '66 mee te laten draaien. Over de periode
december '65 tot en met maart '66 is wel al een eenvoudige bewerking uitgevoerd. Het is verder mogelijk geweest enige therapeuten, die met andersoortige groepen werken, bereid te vinden
de schaal regelmatig in te vullen. Dit kan een voorlopige vergelijking tussen onze vorm van groepstherapie en andere vormen
mogelijk maken.
Dit onderzoekprogramma was, ook waar systematisch gegevens
werden verzameld, geheel exploratief bedoeld. Waarbij in eerste
instantie is gedacht aan het scheppen van mogelijkheden om de
parallel lopende groepen met elkaar te vergelijken, iets van het
proces in de tijd te achterhalen, en vergelijking met andersoortige
groepen mogelijk te maken. Het effect van deze vorm van therapie
voor de individuele patiënten heeft niet op de voorgrond gestaan.
Dit mede gezien het feit dat de groep slechts één van de bemoeienissen met de patiënten is, en daardoor moeilijk te isoleren.
Aan de ontwikkeling van het programma zelf lijken verder al
een aantal hypothesen over deze vorm van groepstherapie af te
lezen. Zo zegt het al dan niet hanteerbaar zijn van een in de literatuur gevonden instrument iets over wat er in een groep gebeurt.
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Veranderingen in de bruikbaarheid van een instrument vertellen
over het proces. Aspekten van het groepsproces, die men voor
onderzoek selecteert, verwijzen waarschijnlijk naar vaak impliciete normen en doelstellingen van de therapeuten. Men wil iets
weten over wat men op een bepaald moment relevant acht. Als
voorbeeld werd genoemd de nadruk die enige tijd werd gegeven
aan het nemen van initiatief door de groepsleden afzonderlijk.
De opzet van de beoordelingsschaal voor de therapeuten waarbij
hun interactie met de groep als geheel uitgangspunt werd, leek
een neerslag van de overgang van de aandacht voor de groepsleden afzonderlijk naar een bezigzijn met de groep als geheel.
Het is goed er hier de nadruk op te leggen, dat een onderzoekprogramma zoals hier werd beschreven, alleen mogelijk is als alle
medewerkers aan het project er achter staan, hun actieve medewerking willen geven, en bereid zijn de resultaten van een dergelijk onderzoek, die ook hun eigen bezigzijn objectiveren, onder
ogen te zien. Alleen het feit dat aan al deze voorwaarden is voldaan maakt dit project mogelijk.

EEN VERGELIJKING VAN TWEE GROEPEN

Hiertoe werden gekozen de groepen III en IV, groep III, oorspronkelijk als „slechtere" groep gedacht, groep IV, als één van
de „betere".
In de periode van het tweede observatie-onderzoek, eind '65,
waarbij alleen de deelnamen van de groepsleden per 5 minuten
werden gescored, verschillen deze groepen significant van elkaar
in totaal aantal participaties; groep III heeft er minder dan groep
IV. Anderzijds ligt de relatieve bijdrage van de therapeuten hieraan voor groep III hoger dan voor groep IV. In de „slechte"
groep is het percentage van de deelnamen van de therapeuten
samen op het totaal hoger dan in de „goede" groep, terwijl tussen
de andere groepen op dit punt geen significante verschillen bestaan. Overigens moet de mate van deelname van de therapeuten
in alle groepen waarschijnlijk groot genoemd worden. Met de
door ons gebruikte meetmethode loopt het percentage van de
deelnamen van de therapeuten samen van 38 47"/o. Helaas is
geen vergelijking mogelijk met analoge gegevens uit andersoortige
groepen.
Een tegenstelling tussen de beide groepen zien we ook in de oordelen van de therapeuten zoals die in de beoordelingsschaal werden neergelegd. Bij het laatste onderzoek, dus in het begin van dit
jaar, werden er voor therapeut C., die aan beide groepen deelneemt, op een achttal items significante verschillen tussen de
-
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groepen gevonden. Bij de andere therapeuten, B. en D., die ook
aan twee groepen deelnemen, zijn er maar op één of twee items
verschillen tussen de groepen. Dit uiteenlopen van de groepen is
waarschijnlijk maar van recente datum. In het eerste beoordelingsonderzoek, nu bijna een jaar geleden, vinden we voor therapeut C.
alleen een significant verschil in zijn oordelen over de groepen
III en IV op het item „gevoel van onmacht hebben", dit werd
meer beleefd in groep III. In die tijd is er nog geen duidelijk verschil tussen de groepen in het oordeel over het goed of slecht gaan;
in het begin van dit jaar is ook hier tekening in gekomen. Voor
dit uiteengaan van de groepen in de beleving van de therapeut
is waarschijnlijk het feit verantwoordelijk dat groep III relatief
stil is blijven staan ten opzichte van groep IV. Dat overigens na
ruim een jaar, in de eerste beoordelingsperiode, de groepen nog
zo weinig verschillen te zien gaven, pleit waarschijnlijk voor de
in de literatuur vaak vermelde verhoudingsgewijs lange „eerste
periode" van groepen met psychotische patiënten.
Tenslotte zou ik op basis van wat er in de nabespreking tussen
de therapeuten over de twee groepen is neergelegd iets willen weergeven van wat er op het ogenblik in te zien valt.
Allereerst dan groep III. Volgens de therapeuten gebeurt er heel
weinig. Steeds weer komt de klacht van „verveling". De groep
duurt lang. Men is dan zo nu en dan blij met een dode mus: er
is eens spontaan een onderwerp uit de groep gekomen en even op
doorgepraat, maar de volgende keer gebeurt er weer niets. De
therapeuten zijn dan ook in het algemeen en vooral de laatste
maanden ontevreden. Het lijkt eigenlijk alsof door de ontwikkeling die andere groepen in meerdere of mindere mate te zien geven,
de therapeuten, die beiden ook aan andere groepen deelnemen,
de groep willen opjagen. Steeds weer besluiten zij de nabespreking
met het plan: meer agressie uit de groep te laten komen. Het lijkt
alsof dit iets is waar de andere groepen wel aan toe zijn, wat als
een volgende stap wordt gezien, en het de therapeuten hindert
dat deze groep er niet aan wil.
Opmerkelijk is, dat als men de nabesprekingen over de vier laatste maanden bekijkt, toch ook deze groep wel met iets bezig is,
met name om aandacht en geborgenheid vraagt, hoewel op een
zeer brokkelige manier. Dit is echter door de therapeuten een
hele tijd niet opgemerkt, en werd pas zeer onlangs ook hi.ln duidelijk, nadat een van hen enkele keren niet aanwezig had kunnen
zijn, en mede daardoor waarschijnlijk wat opener was voor het
gebeuren in de groep.
Uit het overzicht van een langere periode die deze neerslag van
de nabesprekingen biedt, bleek het mogelijk deze grote lijn te zien,
die voor de therapeuten in de concrete situatie onopgemerkt bleef.
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Van buitenaf lijkt het merkwaardig dat er gedurende een zo lange
tijd een misverstand kan bestaan tussen groep en therapeuten,
die toch na elke zitting een vrij uitgebreide nabespreking houden,
en zich terdege bewust zijn van de geborgenheidsverlangens van
dit soort patiënten.
Toch is het, nog afgezien van de verwachtingen die door de andere
groepen waren gewekt, alleszins begrijpelijk. Immers, in een dergelijke zeer zwijgzame en moeizame sfeer, zijn de therapeuten
wel gedwongen in sterke mate stimulerend bezig te zijn, waardoor
aandacht voor datgene wat er dan toch zo nu en dan wel degelijk
door de groepsleden zelf, en op verbaal niveau wordt ingebracht,
overspoeld wordt door het bezig zijn, en de continuïteit van een
thema niet kan worden onderkend.
Dit stimulerend bezig zijn, onderwerpen inbrengen, proberen alles
op te pikken wat maar even wordt aangeduid, min of meer letterlijk het rijtje afgaan om iedereen aan het spreken te krijgen, is
een taktiek die in alle groepen in het begin werd gehanteerd. Hoewel sommigen van ons misschien geneigd waren om in eerste
instantie een afwachtende houding aan te nemen, bleek al snel
dat in de beginperiode dit veel te beangstigend werkte. Patiënten
trokken zich op allerlei manieren uit de groep terug, gingen min
of meer openlijk hallucineren, sloten zich geheel af, begonnen
hoogstens een informatief gesprek met de therapeut, in zijn rol
van arts, of bleven als ze maar enigszins konden weg. Allemaal
gedragingen, die ook nu nog bij beangstigende situaties kunnen
ontstaan, hoewel in de betere groepen nu ook meer gestructureerde
uitwegen worden gevonden, zoals: een nieuw onderwerp aansnijden, of het gesprek een andere wending geven.
In het begin waren we dan ook in de groepen naar ons eigen idee
vooral bezig met het activeren van patiënten tot spreken en liefst
tot groepsdiscussies, tot een verbale communicatie met meerdere
mensen tegelijk. Dat we daarbij vanuit een ander gezichtspunt
bezien, ook bezig waren, door de grote mate van actieve aandacht
die we aan alle leden schonken, te voorzien in een basis-behoefte
van elke groep en van een groep schizofrene patiënten waarschijnlijk in, het bijzonder, was ons toen zeker niet duidelijk. Zo werd
zes maanden na het begin van de huidige opzet het doel van de
groepen nog uitsluitend geformuleerd in termen van een revalidatie-strategie: herstel van de verbale communicatiemogelijkheden
van de patiënt.
Een adstructie voor het behoeftebevredigingsaspekt van het stimulerend bezig zijn op de manier zoals ik u beschreef, kan men
bijv. vinden in een min of meer toevallige uitkomst uit het tweede
observatie-onderzoek, dat dus de participaties van deelnemers
tot onderwerp had. In de periode waarin dit onderzoek liep waren
,
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beide therepcuten van groep III éénmaal alleen. Ze bleken toen
wat participaties betreft op dubbele kracht te werken, en zo qua
deelname het niveau van twee therapeuten samen te halen. Het
lijkt alsof de therepaut in deze groep reageert op een behoefte van
de groep om een bepaald evenwicht te bewaren. Dit spreekt temeer
daar bleek dat in een andere groep waar deze situatie zich ook
had voorgedaan (groep II), de therapeuten alléén weliswaar iets
meer deden dan gemiddeld, maar significant beneden het niveau
van de som van hun bijdragen bleven, die verkregen werd als ze
allebei aanwezig waren. "-**")
Zo kunnen we op het ogenblik in ons denken over de groepen
een aantal benaderingen onderscheiden:
1. revalidering, bevorderen van de communicatiemogelijkheden
2. interactie tussen therapeuten en groep
3. onderliggende thematiek
en waarschijnlijk zullen er hier nog wel een aantal bijkomen.
Het revalideringsaspekt blijft een groot deel van onze taktieken
bepalen. Als voorbeeld nog het hanteren van hallucinaties en
waaninhouden. Waren we in het begin misschien geneigd hier inhoudelijk op in te gaan, of het te negeren, al snel volgde iedereen
de taktiek: op begrijpelijkheid voor de groep aan te dringen, en
daarbij ook te helpen. Opvallend was hoe een op deze manier
door de leiding opgedrongen groepsnorm werkzaam was. Als
voorbeeld een patiënt, die boeiend over zijn wanen kan uitweiden.
Deze ervoer, waarschijnlijk vooral door het stoten op deze norm,
de groep als sterk frustrerend, en bleef herhaaldelijk weg. Nu hij
echter tot regelmatige deelname is gekomen, weet hij, als er aanduidingen zijn dat hij in zijn wanen zal belanden, bijna ongemerkt
het verhaal om te buigen naar de realiteit.
Merkwaardig is overigens dat de therapeuten, die er geen been
in zien op de inadequaatheid van hallucineren te attenderen, de
grootste moeite hebben iets te zeggen van ander sociaal minder
aangepast gedrag, zoals geluiden maken, handtastelijkheden, of
de patiënt die vaak een brandende sigaret omgekeerd in zijn mond
stopt totdat het sist. Gelukkig wordt dan de normerende rol de
laatste tijd nog wel eens door de patiënten overgenomen.
Als we nu overstappen naar groep IV om te zien wat daar in de
laatste tijd is voorgevallen, dan blijken de therapeuten in de nabesprekingen bijna steeds tevreden, maar ook nogal eens verbaasd.
In deze groep krijgen thema's vorm die tot voor kort slechts werden aangeduid, leden van de groep associëren rond een centraal
thema. De stimulerende functie die de therapeuten ook in deze
groep aanvankelijk hadden wordt veel minder nodig en kan mis,

****) In groep IV waren in deze periode beide therapeuten steeds aanwezig.
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schien wel geheel achterwege blijven. Autoriteitsconflicten worden
niet alleen besproken, maar ook uitgeageerd tegen de therapeuten.
Er ontstaat soms zelfs zoiets als een spontane partijvorming.
Op het tot nu toe ontbreken van sub-groepvorming waren we
geattendeerd, doordat therapeuten van de groepen neurotische
patiënten, die zich bereid hadden verklaard om de beoordelingsschaal in te vullen, een item hierover misten. We waren toen
unaniem van mening dat onze groepen dit niet kenden. Wel kan
men eventueel subgroepen onderscheiden in de zin van een groep
die praat en één, de zwijgt, maar daarbij is er geen sprake van een
onderlinge tegenstelling. Een andere vorm van groepjes binnen de
groep zijn een soort onder-onsjes, meestal rond de therapeuten
— er ontstaan dan dubbelgesprekken — maar de groepen komen
ook hier niet tegenover elkaar te staan. In groep IV echter schijnt
er wel van een zekere partijvorming, zij het zeer kortdurend, te
kunnen worden gesproken.
De positieve geluiden over deze groep nemen echter niet weg,
dat de groep ook weer heel makkelijk kan terugvallen; met sommige gebeurtenissen niets weet te doen, en vervalt in een afwachtend zwijgen, waarin de therapeuten geneigd zijn — na eventueel
in het begin dit gedrag geduid te hebben — ook terug te vallen op
oude patronen van onderwerpen proberen en zelfs het rijtje afvragen.
Een voorbeeld kan dit verduidelijken: Onlangs bood een patiënte
aan koffie te schenken en rond te delen, op een ogenblik struikelde
ze over een tas, en viel met koffie en al door de kamer — de
groep was verbijsterd, of beter, deed niets. De therapeuten waren
de enigen die opsprongen en de noodzakelijke redderij verrichtten.
Het kwartier dat de groep nog duurde leek het alsof ze was lamgelegd.
Dit verschijnsel van snel „gestoord" zijn door gebeurtenissen binnen en buiten de groep, was ons al eerder opgevallen, en is als een
item opgenomen in de tweede beoordelingsschaal voor therapeuten. Het is een misschien voor dit soort groepen specifiek aspekt;
bij de bewerking van deze beoordelingsschaal die een tijd door
trainers van groepen in het kader van een sensitivity-trainingprogramma waren ingevuld, bleek dit item nooit gescored.
Het feit dat de groepen III en IV op het ogenblik op een groot
aantal van punten van elkaar zijn gaan verschillen neemt niet weg,
dat gedurende een lange periode, zeker wel anderhalf jaar, de verschillen eigenlijk alleen gradueel waren: in groep IV werd wel
wat meer en wat samenhangender gepraat, was het minder nodig
om de groep constant te stimuleren, maar de inhoud bleef meestal
vlak, en onderliggende thematiek was moeilijk te onderkennen.
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SAMENVATTING

Getracht werd een indruk te geven van het project groeps-psychotherapie, zoals dat nu gedurende twee jaar met de patiënten van
onze kliniek loopt.
Centraal in onze aandacht heeft gestaan de noodzaak, om bij het
ontbreken van op onderzoek gebaseerde richtlijnen in de literatuur, een dergelijk project te begeleiden met pogingen tot systematisch onderzoek, om daarmee te verhelderen wat we doen en kunnen doen in een dergelijke situatie.
Daarbij bleek dat dit onderzoek-proces zelf ons al iets kon vertellen over het object dat werd onderzocht. Analyse van de ondervonden moeilijkheden bij het vinden van instrumenten, en de keuze
van de te onderzoeken aspekten, vertelden iets over het gebeuren
in de groepen en over de ontwikkeling in het denken van de
therapeuten hierover.
Via een vergelijking van de gegevens over twee groepen werd
tenslotte getracht enig inzicht te geven in de concrete ervaringen
die wij tot nu toe met deze vorm van groeps-psyschotherapie hebben opgedaan.
SUMMARY
A survey is given of a group psychotherapy project running for two years with
the patients of the Second Psychiatric Hospital of the University of Utrecht. Four
groups with two therapists each were formed. The groups met once a week for
a 45 minute period.
The project was accompanied by attempts at systematic investigation. Analysis
of the problems encountered in finding suitable instruments provided hypotheses
with regard to character and developments of the group-process.
A comparison of the findings in two of the f our groups made it possible to
present some of the actual experiences with the groups.
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