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Inleiding

Patiënten die zich aanmelden voor psychotherapie hebben nogal eens
de illusie dat deze hun een onkwetsbaar en probleemloos bestaan kan
verschaffen. De vraag bij aanmelding is meestal 'help mij van m'n
problemen af'. In de verschillende definities van psychotherapie wordt
als belangrijkste doel de opheffing of althans vermindering van de
psychische problemen aangemerkt (Commissie De Vreeze 1983 ;

Blankstein 1976'). Het traditionele onderzoek naar het effect van psy-
chotherapie hanteert als belangrijkste maat voor verandering de ver-
mindering van de klachten bij aanvang van de behandeling. De keuze
en de wijze van operationalisering van dat criterium zijn echter voort-
durend onderwerp van discussie (vgl. Schagen 1983) en dat gebrek aan
eensgezindheid zal er toe hebben bijgedragen dat in het huidige effect-
onderzoek meer criteria tegelijkertijd worden aangelegd. Naast onder-
zoek naar effecten in termen van probleem- of klachtenvermindering
wordt vanaf de jaren zeventig in toenemende mate aandacht besteed
aan de wijze waarop patiënten met problemen omgaan: de zogenaamde
coping-strategieën. Deze aandacht voor de hantering van problemen
hangt naar ons inzicht samen met de belangstelling van psychoanalyti-

Schrijvers zijn respectievelijk verbonden als psycholoog aan de Subfaculteit
Psychologie van de RU te Leiden ; als psycholoog aan het Psychotherapeutisch
Centrum 'De Viersprong' te Halsteren en als psychologen aan de Subfaculteit
Psychologie van de RU te Leiden.

Deze publikatie vindt plaats onder auspiciën van de Stichting Wetenschappe-
lijk Onderzoek Psychotherapeutische Gemeenschappen (SWOPG). De auteurs
zijn dank verschuldigd aan de afdeling Veldwerk van de Dienst Sociaal-Weten-
schappelijk Onderzoek van de RU Leiden, die de gegevens van de bevolkings-
steekproef verzamelde. Hierbij danken wij tevens dr. W. Heiser voor zijn advie-
zen met betrekking tot de gebruikte methode van gegevensverwerking.

580



R.A. Visser e.a. Het Follow-up Project Psychotherapeutische Gemeenschappen

sche theoretici voor de ego-functies (Gleser & Ihilevich 1969) en de
interesse binnen de gedragstherapie voor cognitieve factoren (Kraai-
maat 1983). Hoe uiteenlopend de doelen van de verschillende psycho-
therapeutische benaderingen ook mogen zijn in termen van probleem-
of klachtenvermindering, een min of meer gemeenschappelijk doel zal
zijn het (doen) verwerven van andere manieren van omgaan met pro-
blemen. En dat 'omgaan met problemen' (coping) kan betrekking heb-
ben op gedragingen, cognities of belevingen. Nu wordt het begrip
'coping-strategie' in verschillende betekenissen gehanteerd.

Schreurs e.a. (1984) onderscheiden drie theoretische opvattingen
van coping-strategieën: (a) een defensiemechanisme (waarbij coping-
strategieën meestal worden beschouwd als 'gezonde' manieren van
probleemhantering en afweerprocessen negatief worden gewaar-
deerd), (b) een persoonlijkheidstrek, dat wil zeggen een min of meer
stabiele stijl, en (c) een transactioneel proces tussen persoon en omge-
ving. Met betrekking tot de laatste opvatting is er nog verschil van
mening over het belang van de situatie als determinant van de coping-
strategie. De opvatting dat coping-strategieën sterk situatie-afhanke-
lijk zijn, kreeg recent nog enige empirische steun (MacCrae 1984).
Tegelijkertijd concludeerden Juni & Yanishefsky (1983) dat, hoewel
sommige van de individuele defensiescores mede bepaald werden door
de stressconditie, de samengestelde score stabiel bleek ondanks mani-
pulatie van de situatie. De tegengestelde resultaten zijn overigens te
verklaren vanuit de onhelderheid van het begrip. Pogingen om de
strategieën theoretisch in te delen ('emotion-focused' versus 'problem-
focused' ; 'behavioral' versus 'cognitive', 'mature' versus 'immature')
lijken dan ook voorbarig (McCrae 1984).

Zonder afbreuk te willen doen aan het belang van de theoretische
discussie hebben we hier door middel van empirisch onderzoek van
uitspraken van patiënten getracht inzicht te verkrijgen in de hantering
van coping-strategieën. We hebben daarbij drie vragen:

(a)hoe zijn de onderlinge verhoudingen tussen de coping-strate-
gieën, wanneer we letten op de frequentie waarmee ze worden
gehanteerd? Is hieruit een begrijpelijke structuur te destilleren ;

bijvoorbeeld in de zin dat bepaalde strategieën dikwijls door de-
zelfde personen worden toegepast, terwijl andere strategieën door
deze personen niet gehanteerd worden?

(b)zijn hierin veranderingen te constateren tijdens en na een psycho-
therapeutische behandeling? en

(c) hoe ligt het gebruik van verschillende strategieën bij een patiën-
tengroep in vergelijking tot een steekproef uit de bevolking?

Het gerapporteerde onderzoek is een onderdeel van het Follow-up
Project Psychotherapeutische Gemeenschappen, waarbij gebruik
wordt gemaakt van de Nieuwkoopse Vragenlijst (Wagenborg e.a.
1984).

Een beschrijving van demografische kenmerken van de patiënten-
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groep vindt men bij Wagenborg e.a. (1984). De bevolkingssteekproef
kon worden vergeleken met de patiëntengroep op de variabelen leeftijd
en geslacht. De bevolkingssteekproef is gemiddeld ouder (steekproef
gem. = 42 jaar, patiënten gem. = 27 jaar) ; de patiëntengroep is, zoals te
verwachten, homogener van leeftijd (90% van de groep tussen 15 en 35
jaar). In de bevolkingssteekproef was een groot percentage vrouwen
aanwezig (steekproef: 56% vrouw, patiëntengroep: 47% vrouw). In het
licht van deze verschillen moeten de onderstaande vergelijkingen tus-
sen bevolking en patiëntengroep met enige voorzichtigheid geïnter-
preteerd worden.

Methode

In de Nieuwkoopse vragenlijst is een aantal vragen, die betrekking
hebben op coping-strategieën of defensiemechanismen opgenomen
(tabel 1), in het vervolg aan te duiden als strategieën. In overeenstem-
ming met de algemene opzet van de vragenlijst zijn ook dit vragen naar
zelfbeschrijvingen, in tegenstelling tot waarneming door anderen. Dit
betekent dat de resultaten van dit onderzoek uitsluitend betrekking
hebben op de subjectieve waarneming door de personen zelf, waarvan
niet steeds voetstoots kan worden aangenomen dat die overeenkomt
met het feitelijk gedrag. Uitgangspunt bij de samenstelling van de lijst
van strategieën was onder andere de opsomming van defensief gedrag
die men in de literatuur vrij algemeen kan aantreffen, voor zover deze
begrippen in begrijpelijke taal konden worden geformuleerd. Boven-
dien zijn enige 'adequate' vormen van frustratieverwerking toege-
voegd. Voorts is gebruik gemaakt van meer of minder adequate vor-
ming van coping-strategieën zoals die gedurende de behandeling veel-
vuldig werden waargenomen (Tremonti en Wagenborg 1975). Ant-
woorden worden gegeven in de vorm van een schaal met vijf antwoord-
categorieën. Bij iedere strategie wordt aangegeven of deze 'nooit', 'zel-
den', 'nogal eens', 'vaak', danwel 'altijd' wordt aangewend. Antwoor-
den zijn beschikbaar van respondenten uit het Follow-up Onderzoek
Psychotherapeutische Gemeenschappen op het moment van opname,
ontslag en een jaar na ontslag. Daarnaast zijn antwoorden beschikbaar
van een steekproef uit de bevolking. Deze gegevens worden multiva-
riaat geanalyseerd, waarbij het doel is een overzicht te krijgen van de
mate van gebruik en de onderlinge samenhang in beeld te brengen die
bestaat tussen de verschillende strategieën. Aan de hand hiervan kan
dan de verandering van de patiënten worden bekeken. Om een beteke-
nisvolle samenvatting van de gegevens te vinden zijn deze opgevat als
preferentiedata, dat wil zeggen ieder antwoord geeft een indicatie van
de 'voorkeur' die een respondent heeft voor juist deze strategie. Met
behulp van het zogenaamde ontvouwingsmodel (Coombs 1964) kan
dan een eenvoudige ruimtelijke voorstelling worden gegeven van een
groot aantal voorkeursgegevens. (Een alternatief is het gebruik van
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factoranalyse ; hoewel hiertegen in dit geval bezwaren zijn aan te voe-
ren, bleek dit alternatief tot vergelijkbare conclusies te leiden.)

We geven nu eerst een korte beschrijving van deze methode (voor een
uitgebreide behandeling zie Meerling 1981, p. 113-121). In het ontvou-
wingsmodel worden zowel respondenten als strategieën weergegeven
door punten in een (meestal tweedimensionale) figuur. Deze afbeel-
ding wordt zo gekozen dat de afstand van een respondent-punt tot een
strategie-punt de voorkeur weergeeft: hoe kleiner de afstand, hoe vaker
de strategie door deze respondent wordt gekozen. Een klein voorbeeld
kan dit verduidelijken.

O
O 	 O

O

In figuur 1 zijn twee respondenten (A en B) weergegeven, en drie
strategieën (1, 2 en 3). Respondent A bevindt zicht dicht bij de punten 1
en 2 en ver van punt 3, dit betekent dat A de strategieën 1 en 2 (even)
vaak 'kiest' en 3 minder. Respondent B daarentegen kiest het meeste 3,
daarna 2 en daarna 1. Wanneer dit voor een aantal strategieën en
respondenten wordt gedaan, verkrijgen we enig inzicht in de gelijkenis
tussen respondenten (meer of minder dezelfde voorkeuren), en, wat
belangrijker is, we krijgen enig inzicht in de wijze waarop in de groep
respondenten de strategieën zijn gestructureerd. Strategieën die vaak
een sterke voorkeur bij dezelfde respondenten hebben zullen dicht
bijeen in de figuur komen te liggen. De constructie van een dergelijke
afbeelding van de verzamelde gegevens in een plat vlak zal in het
algemeen niet perfect mogelijk zijn, doch de beste benadering blijkt
ook in het onderhavige geval goed bruikbaar.

Om technische redenen is gekozen voor de zogenaamde 'metrische'
variant van het ontvouwingsmodel (vgl. Heiser 1981) ; hierbij worden
de gekozen coderingen voor de antwoordcategorieën direct opgevat als
indicatie voor de afstand tussen de punten in de te vormen figuur. Het
bleek daarbij nodig de coderingen met verschillende tussenruimte te
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kiezen. De keuze van de codes 1, 2, 9, 18 en 25 voor de categorieën
'altijd' t/m 'nooit' bleek een goede oplossing te geven. Deze arbitraire
codering is in zoverre verantwoord dat in het algemeen bij opgave van
preferenties dikwijls blijkt dat oordelen genuanceerder zijn voor de
items die grote voorkeur genieten dan bij items die een lage preferentie
hebben. Dit verschil in nuance is hier in de codering terug te vinden
doordat de categorieën 'altijd' en 'vaak' dichter bijeen liggen dan de
categorieën 'zelden' en 'nooit'. Voor de praktische uitvoering van de
analyse is gebruik gemaakt van het computerprogramma SMACOF III
(vakgroep Datatheorie, RU Leiden). Dit programma heeft geen moge-
lijkheid om ontbrekende waarden te behandelen. Om deze reden is de
analyse uitgevoerd bij respondenten die op geen van de 21 vragen een
ontbrekend antwoord hadden. Bij controle bleek deze selectie van het
totale respondentenbestand niet noemenswaard af te wijken van het
totale bestand op achtergrondvariabelen als leeftijd, behandelings-
duur, opleiding en dergelijke, terwijl ook de verdelingen van de onder-
zochte items voor zover deze niet ontbraken voor beide groepen vrijwel
identiek bleken.

In het Follow-up Project Psychotherapeutische Gemeenschappen
zijn longitudinale gegevens verzameld. Dit stelt ons in principe in staat
om de plaats van een individu-punt in de bovengeschreven analyses,
van tijdstip tot tijdstip te volgen. Op deze wijze komen individuele
veranderingen in beeld. Tussen deze veranderingen bleken echter zul-
ke grote, onsystematische verschillen te bestaan dat voor de totale
patiëntengroep een longitudinale aanpak geen extra informatie ople-
vert boven de hier gepresenteerde dwarsdoorsnedebenadering.

Resultaten

Een eerste indruk van de gegeven antwoorden op de vragen geeft tabel 1.
Bij iedere vraag is de gemiddelde score over de respondenten gepresen-
teerd ; dit gemiddelde is verkregen door de categorieën 'nooit' t/m
'altijd' te scoren met de getallen 1 tot 5. Deze gemiddelden geven ook
een goede indicatie van de meest voorkomende categorie. Voor alle
items bij alle afnamen blijken de standaarddeviaties stabiel op onge-
veer .9. Zo duidt een gemiddelde van 3.2 er bijvoorbeeld op dat de derde
categorie ( 'nogal eens') het meeste voorkomt, terwijl de volgende
( 'vaak') ook veel aangestreept is.
Bij veel items valt een aanzienlijk verschil tussen de patiënten en de
bevolking te constateren. Met name geldt dit voor (2) verwarring, (4)
verdriet, (8) fantaseren, (10) nuchter redeneren, (18) isoleren en (20)
dingen worden vreemd. Wel zien we bij alle items de gemiddelde score
verschuiven in de richting van het bevolkingsgemiddelde. Een uitzon-
dering wordt hier gevormd door item 11 (boos worden), waarbij de
verschuiving van de bevolking afgaat.

Ondanks deze verandering in de richting van de bevolkingssteek-
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proef blijken bij de vervolgmeting, één jaar na ontslag, bij de meeste
items aanzienlijke verschillen in gemiddelden te bestaan in vergelij-
king tot de bevolkingssteekproef. Slechts enkele items die reeds bij
opname gemiddeld gelijk gescoord worden aan die in de bevolkings-

Tabel 1: Overzicht van de geanalyseerde items uit de Nieuwkoopse Vragenlijst
met in de figuren gebruikte labels, en gemiddelde score (1 = nooit, 5 = altijd)
voor drie meetmomenten en een steekproef uit de bevolking.

nr. item	 label

gemiddelde score

op-
name

ont-
slag

verv. bevol-
king

Bij moeilijkheden reageer ik door:
1 logisch te redeneren	 logisch 3.1 3.3 3.3 3.7
2 in de war te raken	 idwar 3.0 2.6 2.5 2.0
3 de mening van een ander te

vragen	 mening 2.9 3.1 2.9 2.8
4 verdriet of neerslachtigheid	 verdriet 3.5 2.9 3.0 2.4
5 een nieuwe, andere oplossing

te zoeken	 nopl 2.9 3.3 3.4 3.7
6 ruzie te maken	 ruzie 2.0 2.1 2.1 1.9
7 hulp in te roepen van een ander om

samen tot een oplossing te komen hulpvr 2.7 3.0 2.8 2.5
8 te fantaseren of dagdromen 	 fantas 2.8 2.5 2.4 1.7
9 doordouwen	 doord 2.6 2.9 2.9 2.9

10 de werkelijkheid nuchter onder
ogen te zien	 nuchter 2.8 3.3 3.3 4.0

11 boosheid	 boos 2.5 2.6 2.7 2.4
12 erop te rekenen dat anderen mij

wel zullen helpen	 rekand 2.5 2.5 2.2 1.9
13 er niet over te praten	 npraat 3.0 2.5 2.5 2.4
14 te proberen alleen tot een op-

lossing te komen	 allopl 3.3 3.1 3.1 3.2
15 op andere gebieden voldoening te

zoeken	 eldvold 2.8 2.7 2.8 2.4
16 er zo weinig mogelijk aan pro-

beren te denken	 ndenk 2.6 2.3 2.3 2.4
17 lichamelijke klachten en symp-

tomen	 somatic 2.8 2.5 2.5 2.1
18 mijzelf te isoleren van anderen	 isol 3.3 2.7 2.6 1.8
19 de schuld aan anderen te geven	 andsch 2.3 2.2 2.1 1.8
20 het gevoel te krijgen dat de

dingen vreemd voor mij worden	 vreemd 2.9 2.3 2.2 1.7
21 gebruik te maken van alcohol 	 alcohol 2.6 2.1 2.0 -

N.B. In de analyse zijn alleen personen betrokken die geen ontbrekende ant-
woorden vertoonden (patiëntengroep N 408, bevolking N = 525). Item 21 was
niet opgenomen in de bevolkinggenquête.
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steekproef, veranderen vrijwel niet bij ontslag en bij vervolg na een jaar.
Dit zijn de items (3) opinie van anderen vragen, (6) ruzie maken, (14) zelf
een oplossing zoeken. Ook hier is (11) boos worden een uitzondering ;

bij opname is het gemiddelde vrijwel gelijk aan de bevolkingssteek-
proef, maar gaat daarna omhoog.

Over het algemeen is de gemiddelde score bij de bevolking meer
'uitgesproken', in de zin dat hoge en lage gemiddelden vaker voorko-
men, terwijl het gemiddelde van de patiëntengroep vrijwel steeds
tussen 2.5 en 3.5 ligt.

Samenvattend constateren we aanmerkelijke verschillen tussen de
patiëntengroep bij opname en de doorsnee bevolkingsgroep, alsmede
een duidelijke verandering van de patiëntengroep tijdens de behande-
ling in de richting van de bevolkingsgroep, zonder overigens hetzelfde
niveau te bereiken in de meeste gevallen. Eenzelfde algemene trend
was in dit onderzoek te zien ten aanzien van 'welbevinden', zie Wagen-
borg e.a. 1984. De grootste verschillen zijn te vinden bij vragen die
gerelateerd zijn aan psychotische reacties (verwarring, dingen worden
vreemd) en depressie (verdriet, isoleren). Bovenstaande samenvatting

Fig. 2: Voorkeursuitspraken van patiënten over de strategieën ten tijde van
opname
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Fig. 3: Voorkeursuitspraken van patiënten over de strategieën ten tijde van
ontslag
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Fig. 4: Voorkeursuitspraken van patiënten over de strategieën één jaar na
ontslag
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Fig. 5: Voorkeursuitspraken van de bevolkingssteekproef over de strategieën
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van de gegevens geeft een goede indruk van de verandering per item,
maar biedt geen informatie over het totaalbeeld van de items in hun
onderlinge samenhang. Zulke relaties kunnen wel worden weergege-
ven door middel van een ontvouwingsanalyse. Figuren 2, 3, 4 en 5 geven
de tweedimensionale representatie van de gegevens van patiënten-
groep respectievelijk bij opname, ontslag en een jaar na ontslag, en van
de steekproef uit de bevolking. In iedere figuur zien we een configuratie
van labels die de item-punten aanduiden, en een groot aantal persoons-
punten. Door clusters van de labels en hun onderlinge positie te be-
schouwen krijgen we een beeld van de mate waarin de groep responden-
ten (als gehele groep) de strategieën zegt te hanteren. Bij de opnamege-
gevens (figuur 2) is relatief weinig structuur te herkennen. In feite
worden onderscheiden een cluster 'nuchtere zelfhandhaving' (zelf een
oplossing zoeken, logisch redeneren, nieuwe oplossing, nuchter onder
ogen zien, doordouwen) en alle andere items op een hoop rechtsboven,
waarbij alleen agressieve reacties (ruzie maken, anderen de schuld
geven, boos worden) links boven in de figuur nog enigszins van de
andere afgescheiden zijn. In figuur 2 ligt een aanzienlijk deel van de
persoon-punten in de nabijheid van het cluster van minder adequate
strategieën.
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De structuur van de item-punten en de onderlinge verhouding is veel
gedifferentieerder bij de weergave in de ontslag- en vervolggegevens
(figuren 3 en 4). Dit duidt op een genuanceerder geheel van antwoorden
op de vragen, wat een gevolg kan zijn van het feit dat patiënten een
duidelijker beeld hebben gekregen van de betekenis en het effect van de
verschillende strategieën. Dit zou op zich al een therapie-effect ge-
noemd kunnen worden. De structuur heeft dezelfde kenmerken als bij
opname, maar met veel meer detail. Het cluster 'nuchtere zelfhandha-
ving' onderaan links, agressieve reacties bovenaan links. Nieuw is hier
de positie van 'hulpvragen' en 'opinie anderen vragen', tussen de twee
genoemde clusters. Rechtsonder zien we meer 'naar binnen gekeerde'
strategieën (niet over praten, elders voldoening zoeken, zelf een oplos-
sing zoeken). Hieraan grenzen rechtsboven isoleren en fantaseren.

Zeer globaal kunnen we een algemene ordening van de items zien
door in figuren 3 en 4 twee diagonalen te denken. Gaande van linksbo-
ven naar rechtsonder gaan de strategieën van sociaal, op anderen ge-
richt, over in individueel, naar binnen gericht. Gaande van linksonder
naar rechtsboven veranderen de strategieën van nuchter en adequaat in
gedesoriënteerd en inadequaat. Zeer globaal is deze algemene struc-
tuur ook te herkennen bij de vervolggegevens en bij de bevolkings-
steekproef. Waarbij echter de positie van enkele reacties zoals het
'doordouwen' nogal instabiel is. De positie van de individupunten
geeft tussen opname en ontslag een duidelijk verschil te zien in de
richting van grotere preferentie voor de nuchtere, adequate strate-
gieën. Deze verschuiving wordt gedeeltelijk te niet gedaan bij de ver-
volgmeting, in die zin dat voor een deel van de patiënten de persoons-
punten zeer dicht bij de gedesoriënteerde reacties liggen. Bij de repre-
sentatie van de bevolkingssteekproef zien we nog duidelijker de schei-
ding in nuchtere, adequate strategieën (onderaan in figuur 5) en de
overige. Vrijwel alle respondenten worden hier weergegeven in de
nabijheid van die adequate strategieën, hetgeen niet verwonderlijk is,
de lijst is tenslotte ontworpen voor een patiëntengroep.

Al met al kunnen we constateren dat de ontvouwingsanalyse van de
hier voorhanden zijnde gegevens het volgende oplevert. Er is een globa-
le structuur die is gebaseerd op twee achterliggende dimensies, name-
lijk sociaal-individueel en nuchter-gedesoriënteerd/inadequaat. De-
ze globale structuur is te herkennen op verschillende momenten en bij
verschillende groepen respondenten, zij het dat niet alle items een
stabiele positie in deze structuur innemen. Iedere respondent heeft een
plaats in deze structuur afhankelijk van welke (combinaties van) stra-
tegieën naar zijn of haar mening het meest voorkomen. We zien een
aantal verschuivingen in de totale wolk van individupunten tussen
verschillende momenten en we zien duidelijk een verschil tussen de
positie van patiënten en niet-patiënten.
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Samenvatting en conclusie

De voorkeuren van respondenten, die een klinisch psychotherapeuti-
sche behandeling kregen en van een steekproef van de bevolking wer-
den met behulp van het ontvouwingsmodel vereenvoudigd weergege-
ven.

Het blijkt dat patiënten ten tijde van opname verschillen van de
bevolkingssteekproef in hun voorkeur voor strategieën (meer verwar-
ring, verdriet, isolement ; minder nuchtere realiteitszin). Ten tijde van
ontslag zijn de voorkeuren van patiënten meer genuanceerd en ze
vertonen meer overeenstemming met de bevolkingssteekproef, maar
ze bereiken niet het niveau van de bevolking. Een uitzondering op de
verschuiving in de richting van de bevolkingssteekproef is het item
'boos worden'. Daarbij gaat de verschuiving van de bevolking af. Wel-
licht is dit een gevolg van de aandacht die in therapie is gegeven aan het
opheffen van de blokkering van de agressie. Over het algemeen beklijft
het effect na ontslag (meetmoment: één jaar na ontslag) afgemeten aan
de gemiddelde scores op de afzonderlijke items ; de onderlinge samen-
hang van de items vertoont een lichte terugval, dat wil zeggen de
verschuiving tussen opname en ontslag blijkt een jaar na ontslag ge-
deeltelijk te niet te zijn gedaan.

In de structuur van de patiënt- en de bevolkingsgegevens zijn twee
globale dimensies te onderscheiden: ten eerste, de mate waarin men-
sen zeggen alleen een oplossing te zoeken tegenover een oplossing met
anderen. En ten tweede, — naar eigen zeggen — met een koel hoofd (o.a.
logisch, nuchter) de problemen aanpakken tegenover reageren met
'symptomen' (o.a. verwarring, somatiseren). Deze laatste indeling lijkt
aan te sluiten bij de theoretische indeling van Lazarus en Launier in
probleem- versus emotiegericht coping-gedrag: 'de eerste vorm is ge-
richt op verandering van de relatie tussen personen en omgeving, de
tweede heeft betrekking op het reguleren van de bij dit proces optreden-
de emotionele spanningen' ( Schreurs 1984).

Psychotherapie kan worden opgevat als het (doen) verwerven van
andere, meer adequate manieren van omgaan met problemen en rela-
ties. Jongerius (1974) ziet psychotherapie 'als het begeleiden van men-
sen die op zoek zijn naar een nieuwe, meer authentieke, meer bij hen
passende, oplossing voor hun levensproblematiek en wel bij mensen
die zijn vastgelopen in een tot op heden inadequate oplossing voor deze
levensproblematiek'. Nu is op grond van deze onderzoeksgegevens
niets te zeggen over de authenticiteit van de manieren van omgaan met
problemen. Die zijn immers, per definitie, individu-specifiek. Ook de
mate waarin strategieën adequaat zijn zal—voor een onbepaald gedeel-
te — afhankelijk zijn van de individuele personen en de specifieke
situatie. De hier gepresenteerde resultaten zijn niet bedoeld om zulke
individu-specifieke uitspraken te doen, maar om enkele tendensen aan
te gevent. Daarbij is het uiteraard onjuist te veronderstellen dat voor
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iedere individuele patiënt het volgen van het patroon van coping-
strategieën van de doorsnee bevolking een bijdrage vormt tot optimaal
functioneren. Veeleer is het onze bedoeling om door het presenteren
van frequenties waarmee patiënten zeggen strategieën te hanteren en
het aangeven van de onderlinge relaties zoals beschreven door de
patiënten, aangrijpingspunten te bieden voor het formuleren van doel-
stellingen en kwaliteitscriteria van het psychotherapeutisch hande-
len. Hopelijk kan dergelijk empirisch materiaal tevens een bijdrage
leveren aan de theoretische discussie over de status en indeling van
coping-strategieën.

Noten

1. Daarnaast noemt Blankstein als doel ook het vergroten van de mogelijkhe-
den tot zelfrealisering.

2. Het gehanteerde ontvouwingsmodel zou zich overigens wel kunnen lenen
voor het volgen van één individu tussen een vastgesteld patroon van coping-
strategieën.
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