8
Focusing en de experiëntiële aspecten van
psychotherapie
Ton Coffeng en Erwin Vlerick

1
2

3

4

5

6

Inleiding
De gestructureerde oefening van zes stappen
2.1 Informatie vooraf
2.2 De zes stappen
2.3 Toepassingsgebieden van focusing
Focusing binnen psychotherapie
3.1 Een flexibele aanpak van sturen en volgen
3.2 Experiëntiële fasen en focusingsuggesties
Het gebruik van focusing bij verschillende problematieken
4.1 Rouwtherapie
4.2 Vroege rouw
4.3 Trauma type I
4.4 Trauma type II en dissociatie
Focussen met kinderen en adolescenten
5.1 Luisteren naar het probleem
5.2 Aandacht naar binnen laten gaan
5.3 Het innerlijke verhaal tekenen, spelen of verwoorden
5.4 Resoneren
5.5 Vragen
5.6 Ontvangen en contact houden met de verschuiving die er komt
Slotbespreking: wat draagt focussen bij aan het therapeutisch effect?
6.1 Focusing maakt veranderingen zichtbaar
6. 2 Focussen geeft cliënten het stuur in handen
6. 3 Focusing versterkt het effect van technieken uit andere oriëntaties
6.4 Empirisch onderzoek

182

1

deel 1

kerndimensies

Inleiding
Focusing (Nederlands: focussen) werd door Gendlin ontdekt bij het bestuderen van therapiefragmenten. Het viel hem op dat sommige cliënten af en toe stil waren tijdens de therapie
om na te gaan of het klopte wat ze gezegd hadden. Ze toetsten de woorden aan wat ze innerlijk
voelden. Deze cliënten bleken later hun therapie met meer succes af te sluiten dan anderen
(Gendlin, Beebe, Cassens, Klein & Oberlander, 1968). Gendlin onderkende het belang van deze
vorm van introspectie die een aanzet leek te geven tot cruciale veranderingsprocessen. Hij ging
na wat de succesvolle cliënten precies deden en noemde dat ‘focusing’. Hij vroeg zich vervolgens af of anderen deze vaardigheid niet konden leren, en besloot een handleiding te schrijven
waarmee ze zich stapsgewijs focusing eigen konden maken (Gendlin, 1981).
Iemand die focust, richt de aandacht op iets wat midden in het lichaam voelbaar is. Dit gevoel,
door Gendlin de ‘felt sense’ genoemd, is de lijfelijke ervaring van ‘iets’. Het is de weerslag van
iets wat gebeurd is of van een probleem waar men mee zit. Het gevoel is vaag en tegelijkertijd
ook heel specifiek. Wanneer men de juiste woorden ervoor vindt, wordt dit gevoel duidelijker:
het wordt innerlijk bevestigd. Dit geeft opluchting en tevens treedt er verandering op in het
gevoel. We spreken dan van een gevoelsverschuiving of experiential felt shift. Hierna beziet men
het betreffende gebeuren of probleem met andere ogen. Bovendien heeft deze innerlijke verandering een breder effect waardoor ook andere problemen in een nieuw licht komen te staan.
In dit hoofdstuk wordt de techniek van focusing uitgelegd. Dat gebeurt aan de hand van de
zesstappenoefening. Vervolgens wordt beschreven hoe bevorderd kan worden dat cliënten in
psychotherapie focussen, zonder dat hun therapieproces verstoord wordt. Wij bespreken daarna
het gebruik van focusing bij cliënten met ernstige problematiek: mislukte rouw, vroege rouw
en trauma type I en II. Paragraaf 5 gaat over focusing bij kinderen. Dit is door collega Vlerick
geschreven. Aan het slot maken we de balans op met de vraag wat focussen toevoegt aan het
effect van psychotherapie en bespreken we het onderzoek.

2
2.1

De gestructureerde oefening van zes stappen
Informatie vooraf
Bij focusing is de aandacht naar binnen gericht. De focusser is aan de ene kant passief in die
zin dat hij ontvankelijk is voor wat innerlijk gebeurt, maar aan de andere kant actief omdat
hij de regie houdt over de hele oefening en zichzelf steeds vragen moet stellen. Het vereist een
bewustzijnsniveau dat het midden houdt tussen alertheid en diepe ontspanning. Hierbij helpt
een lichaamshouding, waarbij men niet te rechtop en ook niet te veel onderuitgezakt zit. Als de
focusser te alert is of wordt afgeleid door dingen van buiten, dan kan hij de ogen sluiten. Zakt
hij te diep weg of heeft hij het gevoel te zweven, dan opent hij ze weer. Men moet ook fit zijn
om zich voortdurend te kunnen concentreren. Daarnaast is een geschikte plek van belang (Coffeng, 2002b). Liefst gaat men niet zitten waar men gewoonlijk zit.
Vervolgens richt men de aandacht op het centrum van het lichaam: de voorzijde van de romp
(borst, buik), zo rond de maagstreek. Men gaat na wat men daar voelt. Hierbij moet duidelijk zijn
om welk soort gevoelens het gaat. Het zijn fysieke gevoelens die meestal vaag zijn. Het zijn niet
zomaar sensaties, maar ze hebben ergens mee te maken: een probleem, gebeurtenis of persoon.
Ze verschillen van gevoelens die een lichamelijke oorzaak hebben (buikpijn, griep) en van pure
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emoties (angst, woede). Deze laatste zijn duidelijker voelbaar (Gendlin, 1984, 1990b).
We beschrijven de oefening, waarbij de ene persoon focust en de ander helpt. Allereerst moet
worden uitgelegd wat van beiden verwacht wordt. De eerste regel is dat de focusser de hoofdpersoon is: hij bepaalt wat er gebeurt, in welk tempo er gewerkt wordt en wanneer hij wil
stoppen. Hij geeft aan hoe hij geholpen wil worden en maakt het de helper kenbaar als diens
instructies niet aansluiten. Afgesproken wordt met welk teken hij dat aangeeft. De helper laat
zich altijd corrigeren. Hij hoeft zich niet verantwoordelijk te voelen, want in feite doet de focusser alles zelf. De focusser bepaalt ook op welke afstand men van elkaar zit. De helper stelt de
vragen die bij de betreffende stap horen. De focusser herhaalt de vragen voor zichzelf en wacht
tot zijn lichaam reageert. Ten slotte moet vermeld worden dat focussen een innerlijk proces
is, waarover men geen verslag hoeft uit de brengen. Dit betekent niet dat de helper niets mag
doen. Hij kan bijvoorbeeld informeren hoe het gaat, als het lang stil is.
2.2

De zes stappen
De gestructureerde oefening bestaat uit zes stappen: stap 1 Ruimte maken; stap 2 Vragen naar
een felt sense; stap 3 Wachten op een handvat; stap 4 Resoneren van het handvat; stap 5 Vragen
stellen, en stap 6 Ontvangen. Daaraan is stap 0 toegevoegd, Contact met lichaam en grond,
waarmee men begint.
De stappen zijn ook beschreven en met voorbeelden geïllustreerd in Gendlin (1981, 1996), Leijssen (1991, 1995a) en Maas (1984).
Stap 0 Contact met lichaam en grond
Focussen wordt voorafgegaan door een inleidende oefening. Ik noem deze expliciet ‘stap 0’,
omdat zij belangrijk is voor de volgende stappen. Stap 0 heeft onze voorkeur boven ontspanningsoefeningen. De focusser maakt van binnenuit contact met zijn lichaam en de grond (Coffeng, 2002b; Olsen, 1982-83). De helper begint met de vraag of de focusser goed zit. Deze rekt
zich uit of gaat verzitten. Ook vraagt de helper of ze op de goede afstand van elkaar zitten. De
focusser kan zijn stoel verschuiven. Vervolgens wordt gevraagd of de focusser zijn tenen voelt.
Het kost tijd voordat de focusser de vraag voor zichzelf heeft herhaald, zijn tenen van binnenuit
voelt en antwoord kan geven. Dan wordt gevraagd of de focusser voelt dat zijn voeten de grond
raken en of hij zijn enkels voelt, zijn knieën en liezen. Ook gaat de focusser na waar zijn zitvlak
en rug contact maken met de stoel, en of hij voelt dat zijn gewicht op de stoel rust. De aandacht
wordt nu verplaatst naar het midden van het lichaam. Voelt de focusser zijn maag? En voelt hij
dat zijn borst en buik bewegen bij het ademen en dat er lucht in zijn longen komt? Hij heeft nu
contact met zichzelf en de grond en kan overgaan naar stap 1.
Stap 1 Ruimte maken
Bij ruimte maken zet iemand ‘dingen die dwarszitten’ op de grond. Hij schept ruimte tussen
zichzelf en die dingen. ‘Dingen’ zijn gevoelens over problemen of gebeurtenissen, die gevoelsmatig drukken: ‘het ligt zwaar op de maag’. Ze hebben een eigen wetmatigheid: zo kunnen
grote problemen niet zwaar drukken, terwijl een klein voorval irritant kan zijn. ‘Dingen’ zijn
niet de problemen die iemand aan zijn hoofd heeft. Om te voorkomen dat de focusser met dat
laatste aan de slag gaat, moet hij zichzelf niet afvragen of er problemen zijn, maar ‘of alles goed
gaat’ of ‘wat in de weg staat om zich uitstekend te voelen’. In plaats van te antwoorden, wacht
hij op een reactie van zijn lichaam. Dit kan reageren met een gevoel van spanning. De focusser
gaat dan na waar die spanning mee te maken heeft. Hij is bijvoorbeeld iets vergeten wat hem
nu te binnen schiet. Hij zet de spanning, met het probleem waar het op slaat, voor zich neer

183

184

deel 1

kerndimensies

op de grond alsof het een koffer met bagage is. Voor het laatste kan hij ook een andere metafoor gebruiken. Het neerzetten geeft opluchting en ruimte. De focusser staat even los van het
probleem. Vervolgens wordt gevraagd of behalve dit probleem alles verder goed gaat en weer
wordt gewacht op een fysieke reactie. Als er een druk is, wordt nagegaan waarmee die samenhangt en ook dat wordt ‘op de grond gezet’. Dit wordt met andere ‘dingen’ herhaald, totdat er
innerlijk ruimte is.
Problemen moeten op de juiste afstand worden geplaatst, zodat ze in het brandpunt staan. Vandaar de naam focussen. De afstand moet zó ver zijn dat men er geen last van heeft, maar niet zo
ver dat ze uit het zicht zijn. De focusser neemt een positie in tussen wegrennen en erin duiken
(Leijssen, 1995b; Weiser, 1996). De helper vraagt telkens of iets op de juiste afstand staat en let er
tevens op dat de focusser niet in de problemen duikt die hij neerzet. Ten slotte wordt gevraagd
naar het ‘achtergrondgevoel’: een vaag gevoel van bijvoorbeeld onrust, neerslachtigheid of
angst, dat iemand dagelijks begeleidt en aanwezig is als een grauwsluier. De focusser kan zich
voorstellen dat dit achtergrondgevoel een ‘behang’ is, dat hij oprolt en ook op de grond neerlegt.
Wanneer het gevoel van ruimte compleet is geworden, laat de focusser de ruimte door zijn hele
lichaam trekken. Hij rust uit en geniet ervan dat hij op afstand naar zijn problemen kan kijken.
Het is een verademing voor cliënten dat ze even naast hun problemen kunnen staan. Als de
focusser moe is, kan hij het hierbij laten. Ik ben tevreden als iemand zover komt. Bij sommige
cliënten ga ik zelfs niet verder dan stap 0 (Coffeng, 1998). In andere gevallen kan worden overgegaan tot de volgende stap. Omdat men ruimte heeft dankzij stap 1, wordt het nu mogelijk om
de veel zwakkere en vage felt sense te voelen.
Stap 2 Het krijgen van een felt sense
Het tot ontwikkeling laten komen van een felt sense en het contact maken ermee, is de essentie
van focussen. De term ‘felt sense’ laat zich moeilijk vertalen. Maas (1984) probeert het met ‘ervaren gevoel’, Depestele (1995a en b) met ‘gevoelde zin’ en Leijssen (1995a) met ‘gevoelde betekenis’. Ik laat felt sense onvertaald, maar om duidelijk te maken wat ermee bedoeld wordt, geef
ik de eigenschappen ervan (voor een uitgebreide beschrijving, zie hoofdstuk 2). De felt sense is
anders dan de dingen die dwarszitten bij stap 1 en duidelijk voelbaar zijn. In tegenstelling tot
deze gevoelens, is de felt sense ook meestal niet direct aanwezig, maar moet zij zich nog vormen. Dat kost tijd. De felt sense is niet zomaar een gevoel, maar slaat op één bepaalde situatie
en is daarvoor kenmerkend. Het gevoel is weer anders ten aanzien van een andere situatie. De
felt sense bevat daarnaast als een groothoeklens alle aspecten ten aanzien van die situatie. Dat
is anders bij emoties, waar juist slechts één aspect de aandacht heeft (Gendlin, 1990b; Gendlin
& Wiltschko, 1999). Men kan bijvoorbeeld kwaad worden over de opmerking van iemand. Er
was één woord dat verkeerd viel en dat steeds terugkomt. Men vergeet de context waarin het
gezegd werd en vraagt zich ook niet af of het woord zo bedoeld is als men heeft opgevat. De
felt sense is tegelijkertijd ook heel specifiek en dat merken we straks bij de derde stap: slechts
één woord is de juiste uitdrukking voor dit gevoel (Depestele, 1995a). Voorts heeft de felt sense
een affectieve kant (men voelt zich bijvoorbeeld bedrukt na een bezoek) én een cognitieve kant
(een reden): men is er bedrukt over omdat daar iets is voorgevallen. De felt sense heeft ook een
richting: ze komt ergens vandaan en leidt ergens naar toe (Gendlin, 1996). Ze zoekt een uitdrukking. Eén bepaald woord past en daarna verandert de felt sense en is weer een ander woord of
handeling nodig om het uit te drukken. De felt sense is onderdeel van het experiëntiële proces;
ze is er de leidraad van. Pas als het probleem op deze specifieke manier is afgehandeld, voelt het
van binnen goed (Depestele, 1995c, 2000b).
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Nu de techniek van de tweede stap. We kiezen iets uit om op te focussen en gaan dan na welk
typisch gevoel (felt sense) we erover hebben. Volgens het boek van Gendlin (1981) kiest men iets
wat bij stap 1 op de grond is gezet. Hierbij moet erop gelet worden dat men niet opnieuw in dat
probleem duikt. Beginnelingen kunnen daarom beter iets neutraals kiezen. Men zet datgene
waarop men gaat focussen denkbeeldig voor zich neer, zo ver dat het in het brandpunt staat.
Men kijkt ernaar als naar een schilderij. Men vraagt zich af wat er kenmerkend aan is en wacht
op een innerlijke reactie. Men gaat na waar men een vage fysieke reactie voelt. Het zwakke
gevoel moet zich vervolgens uitkristalliseren. Dat kost tijd en het vergt geduld om hierop te
wachten. Het is het moeilijkste onderdeel van het focussen. Ten slotte vraagt de focusser aan
zijn lichaam op welke plek de kern zit van de felt sense, of waar hij het het duidelijkst voelt. Zo
kan een felt sense ontstaan als een ovale vlek in de borstkas, die een beetje weeïg aanvoelt. Op
de vraag waar de kern zit, wordt daarna rechts naast de hartstreek de kern voelbaar: het voelt
als een draaikolk.
Cursisten leren het onderscheid tussen emoties en de felt sense als volgt. Ze focussen op iets
waar ze gesteld op zijn. Direct aanwezige prettige gevoelens zijn meestal emoties. Ze moeten
zich daarom afvragen wat er karakteristiek is aan die prettige gevoelens. Dan komt de vagere
felt sense naar voren, wat bijvoorbeeld tot uiting komt in een omschrijving als: ‘het is een beetje
tintelend’ of ‘het is iets van warmte’.
Stap 3 Het handvat
Wanneer de felt sense duidelijk voelbaar is geworden, gaat men over naar de derde stap: ‘het
handvat’. Men vraagt of er een woord of beeld is dat dit gevoel omvat. Het zijn woord(en) of
beeld(en) die te binnen schieten en niet bedacht worden. Woorden die te binnen schieten
worden innerlijk herkend: de felt sense wordt sterker; bij bedachte woorden wordt het gevoel
juist zwakker. Woorden of beelden dienen als handvat om de felt sense later op te roepen. Ze
hoeven geen literaire beschrijving te zijn. Zo verbood ik een welbespraakte cliënt om woorden
te gebruiken. Hij kreeg het beeld van zijn moeder, die hem met een laken uitzwaaide vanuit het
raam. Dit had zij vroeger gedaan, toen hij met de trein reisde voor zijn studie. Als er geen woord
of beeld komt, kan men de felt sense omschrijven, zoals ‘plakkerig’, en dat als handvat nemen.
Als dat ook niet lukt, noemt men het voorlopig: ‘dit gevoel’. Meestal schiet dan later een beter
handvat te binnen , bijvoorbeeld bij de volgende stap ‘resoneren’.
Stap 4 Resoneren van het handvat
De vierde stap, oorspronkelijk checking handle genoemd, heeft de functie van toetsen en van
herhalen. Eerst gaat men na of het handvat klopt. Een woord dat klopt wordt innerlijk herkend:
de felt sense wordt sterker. Als zij zwakker wordt, dan klopt het woord kennelijk niet. Het moet
dan onmiddellijk losgelaten worden om te wachten op een beter woord of beeld. Als er een lauwe reactie is, bijvoorbeeld bij het woord ‘medelijden’, dan neemt men ‘het is iets als medelijden’
als handvat. Het juiste woord, bijvoorbeeld ‘zelfmedelijden’, komt dan later. Wanneer het handvat past, wordt het daarna nog enkele malen herhaald. Dit heeft een vergelijkbaar effect als het
refrein van een lied: vandaar de naam resoneren. Dit bevordert de gevoelsverschuiving. De felt
sense wordt sterker, losser, verliest zijn spanning, opent zich en verandert van karakter. Dit kan
gepaard gaan met fysieke of emotionele reacties – zoals zuchten, geeuwen, huilen, lachen – of
met een verandering van lichaamshouding. Meestal is de gevoelsverschuiving minder opvallend. Ervaren helpers zien het aan het gezicht van de focusser of horen het aan zijn stem. Zelf
merkt de focusser dat het probleem anders aanvoelt. Het probleem voelt lichter en de oplossing
lijkt dichterbij. Er is ook een nieuw handvat voor de felt sense nodig, omdat het oorspronkelijke
niet meer past.
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Stap 5 Vragen stellen
Als er geen verschuiving is opgetreden, kan de focusser deze bevorderen door de vijfde stap. Hij
stelt vragen aan de felt sense en wacht op een reactie. De reactie van de felt sense is fysiek en
preverbaal. Hij stelt open vragen over de aard van de felt sense en niet over de inhoud van het
probleem, want dan gaat hij antwoorden bedenken. Hij vraagt bijvoorbeeld niet ‘waarom ben
ik verdrietig?’, maar ‘wat is de kern van dit verdriet?’ of ‘wat is het ergste?’ Het is belangrijk de
juiste vraag te stellen. Het lijkt op het gesprek met een kind dat nog niet kan praten. De focusser kan met het handvat spelen en bijvoorbeeld bij het woord ‘plakkerig’ vragen: ‘wat plakt er
zo?’ Als het handvat ‘teleurstelling’ is kan hij vragen wat die teleurstelling nodig heeft of wat
er nodig is om zich weer helemaal goed te voelen over de situatie waar die teleurstelling op
slaat. Wanneer er geen verschuiving volgt, is het beter om de oefening te beëindigen met stap
6. De verschuiving komt dan vaak spontaan op een later tijdstip. Door een oplossing te forceren
houdt men de verandering tegen. Die is niet willekeurig op te wekken. Ook is het moment niet
te bepalen waarop het gebeurt. Met stap 5 schept men alleen de voorwaarden.
Stap 6 Verwelkomen
De oefening wordt afgesloten met de zesde stap: ‘verwelkomen’. Het doel is om wat juist
gebeurd is, een plaats te geven. Immers, zodra gedachten de overhand nemen en uitmaken wat
men had behoren te voelen, gaat het effect van focussen verloren. Bovendien is de focusser nu
kwetsbaar voor kritische gedachten, die we zo dadelijk zullen bespreken. Om deze storende
gedachten voor te zijn, gaat de focusser de gemaakte stappen nog eens langs, voelt ze na en
herhaalt hij het laatste handvat. De focusser verwelkomt wat er gebeurd is en beloont zo zichzelf. Dit versterkt het effect. Het is goed om daarna te pauzeren. Het focusingproces en de verschuiving hebben rust nodig om geïntegreerd te worden. De zesde stap voorkomt dat men gaat
verklaren wat er is gebeurd, of te snel overgaat tot de activiteiten van de dag. Aan het slot van
de oefening neemt de focusser tijd om weer over te schakelen van de innerlijke concentratie
naar het contact met de buitenwereld.
Bij deze zesde stap past een kort woord over ‘kritische stemmen’ of de innerlijke criticus (zie
hoofdstuk 19). Het zijn gedachten die commentaar geven. De kritiek is negatief, zoals ‘Ik moest
weer zo nodig …!’ Het zijn onder andere verinnerlijkte uitlatingen van vroegere opvoeders. Deze
stereotiepe gedachten kunnen tijdens de hele oefening parten spelen. Hierdoor duikt de focusser bij de eerste stap in de problemen die hij op de grond heeft gezet. Bij de tweede stap belemmeren ze de focusser om een felt sense te krijgen (‘dat lukt je toch niet’), of vullen ze in wat hij
voelt. Bij de derde stap kraken ze het gevonden handvat af. Na een gevoelsverschuiving kunnen
ze verraderlijk toeslaan. Dit stereotiep kritisch reageren treedt vooral op als men alleen is. De
helper komt hier van pas, omdat hij eerder dan de focusser merkt dat de focusser gaat denken
in plaats van voelen. Men kan leren de kritische stemmen op heterdaad te betrappen en hun
aanval te pareren. Voorbeelden hiervan zijn te vinden bij Gendlin (1996), Leijssen (1995b); Müller
(1995) en Stinckens (zie hoofdstuk 19).
2.3

Toepassingsgebieden van focusing
Focusing kan in feite gezien worden als een vaardigheid die ons helpt om op een zorgzame
wijze contact te houden met onze beleving; vanuit dit contact kan zelfontwikkeling vorm krijgen (Weiser, 2005). De houding bij het focussen – een vriendelijke en geduldige nieuwgierigheid
– heeft verwantschap met ‘mindfulness’ (Geller, 2003; Tophoff, 2005; Vermeir, 2005), maar focusing onderscheidt zich daarvan door het typische taalgebruik dat gericht is op de ‘felt sense’. Bij
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focusing is er ook een voortdurende wisselwerking tussen het vragen stellen aan de felt sense,
de reactie van de felt sense daarop en het wachten op de uitdrukking (symbolisatie) van de felt
sense. Gendlin (1981) wilde dat focusing ook buiten de psychotherapie gebruikt werd. Leken zijn
het gaan toepassen als zelfhulpmethode, of als ondersteuning bij creatieve processen zoals het
schrijven van een boek. Daarbij is duidelijk geworden dat het solistisch focussen niet eenvoudig
is; het lukt meestal beter met iemand anders als helper. Zo zijn de Changesgroepen ontstaan
waar men een helper kan vinden (Hendricks, 1984; McGuire, 1991). Ook wordt er wel gekozen
voor de formule van ‘focusing-partnerships’, waarbij twee personen geregeld met elkaar focussen en afwisselend de rol van focusser en helper op zich nemen (Gendlin, 1987). In dit kader
zijn de instructies bij het focussen en de didactiek om focusing aan te leren in de loop der jaren
verfijnd. Zo is de eerste stap van de focusingoefening uitgebreid (Grindler, 1982-83). Andere
didactische bijdragen zijn te vinden in McGuire (1995) en Weiser (1998). Buiten het veld van de
psychotherapie is een nieuwe ontwikkeling ontstaan, die ‘Thinking At the Edge’ heet en waarbij
focusing in dienst staat van het creatieve denken (Gendlin, 1992, 1997a; Hendricks, 2000-04).
In het kader van het therapeutische werk worden er cursussen ingericht voor therapeuten
(Gendlin, 1993, 1996; Coffeng, 1996a, 2000) en cliënten (Coffeng, 1985) om het focussen te leren
en om daarbij een helper te zijn. Het geleerde kan daarna in praktijk worden gebracht in de
gesprekstherapie. Focussen dient dan als invalshoek om het exploratieproces van de cliënt te
verdiepen (Depestele, 1995c, 2000b; Purton, 2004). Hoe dit gebeurt komt in paragraaf 3 aan de
orde. In paragraaf 4 geven we voorbeelden van bepaalde problematieken, zoals een mislukte
rouw en een posttraumatische stressstoornis, waarbij het gebruik van focusing enige aanpassing vereist.

3
3.1

Focusing binnen psychotherapie
Een flexibele aanpak van sturen en volgen
In gesprekstherapie verloopt focusing anders dan bij de gestructureerde oefening. Het gaat
vloeiender en de stappen komen minder expliciet naar voren. De therapeut probeert momenten te benutten waarop de cliënt zou kunnen focussen. Op focussen gerichte interventies voegt
hij zodanig toe, dat het therapieproces niet onderbroken wordt. Hij is alert om op het juiste
moment een aanzet tot focussen te geven én heeft oog voor het natuurlijke verloop van de
therapie. Zodra dat verstoord wordt, neemt hij gas terug. Het vergt een flexibele combinatie
van directiviteit en sensitiviteit. Om dit goed op elkaar af te stemmen is de rogeriaanse luisterhouding onmisbaar. Het is de basis waarnaar men telkens terugkeert om te toetsen wat
interventies teweegbrengen bij de cliënt: het is de rode draad van de therapeut (Gendlin, 1980;
1990a). Men begint met het herhalen van wat men hoort, liefst in de woorden van de cliënt en
zonder selectie. Men weet immers niet wat belangrijk is (Prouty, 1999). Wanneer men samenvat,
moeten vooral de woorden herhaald worden die opvallen en die kennelijk belangrijk zijn. Aan
de rogeriaanse luisterhouding voegt Gendlin (1968) het experiëntiele element toe: een gevoeligheid voor de felt sense. De therapeut probeert het onderliggende gevoel onder woorden te brengen van wat de cliënt vertelt. Daarbij hoort een typisch taalgebruik waar we nog op terugkomen. Wat Gendlin ook toevoegt, is dat de therapeut daarna let op het eerstvolgende antwoord
van de cliënt en het ter harte neemt. Hij laat zich corrigeren en komt zo dichter bij de felt sense
van de cliënt en bij diens proces. Een onjuiste reflectie kan, mits de therapeut sensitief luistert
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naar het eerstvolgende antwoord van de cliënt, even helpend zijn als een juiste reflectie. Als
een interventie niet aanslaat of niet herkend wordt door de cliënt, dan keert de therapeut terug
naar luisteren en samenvatten. Dat geldt vooral wanneer de cliënt iets steeds herhaalt. Het
kan erop duiden dat de therapeut iets niet heeft gehoord. Vervolgens benadrukt Gendlin dat de
therapeutische relatie op de eerste plaats komt. Als er iets voorvalt in de onderlinge interactie,
dient dat te worden besproken. Anders staat dit het therapieproces van de cliënt in de weg. De
mogelijkheden die Gendlin biedt om de afstemming te herstellen (terugkeren naar de luisterhouding, zich laten corrigeren, aandacht voor de interactie), maken dat de therapeut niet bang
hoeft te zijn om fouten te maken. Het betekent ook dat het procesdirectieve aspect van focusing
niet in de weg hoeft te staan van een rogeriaanse relationele grondhouding.
Na deze algemene richtlijnen moet aangegeven worden op welk moment en met welke interventie de cliënt tot focussen kan worden aangespoord. Hiervoor nemen we als richtsnoer het
fasemodel van Iberg (1990). Iberg ging na welke aansporingen tot focussen aansluiten op het
natuurlijke verloop van het therapiegesprek. Hij onderscheidt drie fasen of ervaringsstadia in
dat gesprek en doet in functie daarvan focusingsuggesties. Bij de bespreking laten we het type
cliënt buiten beschouwing. Zo hebben cliënten die overspoeld raken door gevoelens, andere
interventies nodig dan cliënten die slechts een vage beleving hebben (Elliott, Watson, Goldman
& Greenberg, 2004, hoofdstuk 9; Leijssen, 1993, 1995b; Weiser, 1996).
3.2

Experiëntiële fasen en focusingsuggesties
Iberg onderzocht welke elementen van focusing hij herkende in een therapiegesprek. Hij zag
een patroon van ‘experiëntiële fasen’, die verschillen van de stappen van de focusingoefening.
De namen van de fasen ontleende hij aan het proces van zwangerschap en bevalling: 1) zwangerschapsfase, 2) baringsfase en 3) ontluikingsfase (Iberg, 1981, 1990, 1997). We bespreken de
fasen en beschrijven de interventies die bij elke fase passen.
3.2.1
Zwangerschapsfase
In de zwangerschapsfase is de cliënt vol van iets, zonder nog te beseffen wat het is. Hij praat,
maar het lijkt alsof dit niet datgene is wat hem echt bezighoudt of wat hij eigenlijk wilde gaan
zeggen. Er zit een persoonlijk verhaal achter, maar daar heeft hij nog geen contact mee. Hij
heeft ook geen contact met zichzelf. De cliënt is gespannen, spreekt met vlakke en monotone
stem, heeft weinig contact met de therapeut en reageert amper op wat die zegt. Hij heeft niet
in de gaten dat iemand luistert. Hij praat aan één stuk door. Als de therapeut iets zegt, spreekt
hij met luide stem verder alsof hij hinderlijk onderbroken wordt. Het kan ook zijn dat hij alleen
maar zwijgt. De uitingen van de cliënt zijn rationeel of juist zeer emotioneel. Zijn uitspraken
bevatten bovendien vaak zelfkritiek of ze zijn een verdediging tegen denkbeeldige kritiek van
anderen.
Interventies tijdens fase 1
In bovenstaande fase zijn weinig kenmerken van focussen te ontdekken en het lijkt juist nodig
dat de cliënt dat doet. Therapeuten zijn dan geneigd om de cliënt te onderbreken en hem in
contact met zichzelf te brengen. Pogingen om de cliënt op zulke momenten tot focussen aan te
sporen, slaan de plank echter mis. De cliënt schrikt en zal er meestal niets van begrijpen. Hoe
is de cliënt wel tot focussen te brengen? We moeten volgens Iberg deze fase zien als onderdeel
van een focusingproces waarnaar de cliënt onderweg is. Hij is ‘zwanger’ van wat hij gaat vertel-
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len of van het impliciete verhaal dat zich nog moet ontrollen. Interventies zijn erop gericht dat
hij zich kan oriënteren, zoals verkeersleiders een piloot assisteren bij het landen. Dit houdt in
dat de therapeut de cliënt helpt om contact te maken met de omgeving, met de therapeut en
met zichzelf, bijvoorbeeld door middel van de zogenoemde contactreflecties van Prouty (1994),
die we later zullen bespreken. Daarnaast luistert de therapeut, geeft terug wat de cliënt zegt,
vat samen en herhaalt de woorden die een emotionele lading hebben. Wanneer de cliënt amper
beseft dat de therapeut luistert, maakt deze duidelijk dát hij luistert. Hij onderbreekt de cliënt
en herhaalt wat hij heeft gehoord. Wanneer de cliënt luid spreekt, herhaalt de therapeut nog
luider, om de cliënt te laten merken dat hij niet tegen een muur praat. Als de cliënt snel spreekt,
herhaalt de therapeut langzamer, opdat de cliënt contact krijgt met wat hij voelt. Als de cliënt
corrigeert, herhaalt de therapeut de correctie.
De volgende interventies zijn nog meer gericht op het focussen. De therapeut verwijst naar het
impliciete gevoel van waaruit de cliënt spreekt: wat hem dwars zit. Hij benadert de felt sense
met een speciaal woordgebruik. Wat de cliënt vertelt, herhaalt hij als dingen die hem dwarszitten, zoals: ‘Oh, dat is er ook nog gebeurd’, of ‘Dat zat je ook nog dwars’. De therapeut geeft het
onderliggende gevoel weer, zoals: ‘Dat was een hele teleurstelling.’ De therapeut kan ook voorstellen om expliciet ruimte te maken met stap 1 van de focusingoefening. Als de cliënt daar
moeite mee heeft, keert hij terug naar luisteren, herhalen en samenvatten. Er is dan meer tijd
nodig. Men loopt niet harder dan de cliënt. Wanneer geluisterd wordt zonder haast, advies of
oordeel, krijgt de cliënt ruimte. Daarna zal blijken of hij even stil kan staan, vaart kan minderen
en over kan gaan naar de tweede fase.
3.2.2
Baringsfase
In de tweede fase begint het gesprek te haperen; de cliënt aarzelt alsof hij het spoor kwijt is.
Hij twijfelt aan wat hij zojuist vertelde. Tot zijn verbazing blijkt hem iets anders dwars te zitten
dan wat hij dacht. De woorden van de therapeut, die hij eerder afwees, lijken hem toch te raken.
De vaart van het gesprek neemt af en de stem verandert. Ze klinkt niet meer zo monotoon. De
stem ‘breekt’ (Iberg, 1981). De cliënt praat zachter, zijn gelaat wordt kwetsbaar en zijn blik is naar
binnen gericht. Het is het kenmerkende moment van focusing: de client krijgt contact met zijn
felt sense.
Interventies tijdens fase 2
De therapeut volgt de cliënt en schakelt ook terug. Hij vermindert zijn interventies, praat langzaam, met zachte stem en gebruikt weinig woorden om de cliënt, die zich concentreert, niet te
storen. De therapeut gaat niet praten als er een stilte valt, zoals helaas vaak gebeurt. Stiltes zijn
kenmerkend voor experiëntiële psychotherapie en bepalen het typische ritme ervan. De stilte
is nodig voor het innerlijke proces van focussen. Men weet dat de cliënt daarna uit zichzelf zal
gaan praten. De therapeut vraagt ook niet naar gevoelens, omdat de cliënt daar juist naar op
zoek is en het antwoord nog niet kan geven. Hij vraagt ook niet om te focussen, omdat de cliënt
daar al mee bezig is. Wat de therapeut wel doet is zachtjes en langzaam weergeven wat de cliënt zegt of wat hij ziet: ‘Het lijkt alsof je het kan voelen’. Gendlin zegt vaak op zulke momenten:
‘Let’s keep it company’ (Gendlin, 1990a, p. 216): we assisteren de cliënt om er contact mee te
houden, zonder dat er wat moet. De cliënt heeft weinig directieven nodig: de therapeut hoeft
alleen maar af en toe blijk te geven van zijn aanwezigheid. Later zal de cliënt er wat over zeggen. Immers, het juiste woord komt vanzelf bij een goede focusinghouding: een vriendelijke en
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geduldige nieuwsgierigheid. Als het juiste woord te binnen schiet, is er opluchting en gaat de
cliënt over naar de derde fase.
3.2.3
Ontluikingsfase
In de ontluikingsfase is er iets op zijn plaats gevallen. Er is opluchting. Het gezicht ontspant en
wordt natuurlijker, evenals het stemgeluid. Er is weer oogcontact met de therapeut. De cliënt
stopt telkens om na te gaan wat hij voelt. Ook laat hij de woorden van de therapeut bezinken,
voordat hij reageert. Het gesprek verloopt spontaner en vloeiender. Er zijn verrassende wendingen. De interactie met de therapeut is flexibel en misverstanden worden snel rechtgezet. De
cliënt is innerlijk aan het veranderen. Wat hij tevoren dacht, komt op losse schroeven te staan.
Hij praat vanuit zijn directe en nieuwe ervaring. Er verandert van alles: nieuwe gedachten en
inzichten. De cliënt valt van de ene verbazing in de andere. Ook emotioneel verandert er veel,
wat hem kwetsbaar maakt. Soms schrikken cliënten van wat er in beweging komt en gaan ze
actief meedenken om het snelle proces te sturen. Ze draven dan door en raken zo verstrikt. Te
vroege interpretaties van de therapeut kunnen eveneens dit effect hebben.
Interventies tijdens fase 3
Twee typen interventies zijn van belang in de derde fase: bevestigen en afremmen. Ook al is de
therapeut enthousiast door de nieuwe inzichten, hij bevestigt vooral dát er iets veranderd is. Hij
herhaalt wat de cliënt zegt, maar gaat niet in op de inhoud. Hij bevestigt de verandering van de
stem, het gelaat of de lichaamshouding van de cliënt. Hij herhaalt wat er tevoren gebeurd is en
voorkomt dat de cliënt gaat denken en op hol slaat. Als de cliënt gaat redeneren, brengt hij hem
terug naar het moment dat er iets veranderde: het woord dat op zijn plaats viel. De gevoelsverschuiving heeft prioriteit. Die heeft ook rust nodig. Daarom is het vaak beter hier te stoppen.
Het integreren van de nieuwe ervaring heeft tijd nodig.
De drie fasen vertonen een samenhang. Iemand heeft de ‘zwangerschapsfase’ nodig om daarna
‘barend’ te kunnen worden. Hij moet eerst zijn verhaal kwijt. Ook kan hij de tweede fase niet
overslaan. Hij kan alleen maar veranderen nadat hij zijn felt sense heeft geraadpleegd met de
vriendelijke focusingattitude. Wat onduidelijk was, kan dan naar voren komen en met het juiste
woord op zijn plaats vallen. Pogingen om iemand vanuit de eerste fase tot verandering te brengen, forceren het proces. Pas als de cliënt heeft stilgestaan (tweede fase), kan iets veranderen.
3.2.4
De toepassing van fasen op microniveau
Nu we de fasen besproken hebben, gaan we kijken wat zich afspeelt op microniveau. We hebben het over korte momenten waarop iemand zich in een bepaalde ervaringstoestand bevindt
tijdens het therapiegesprek. Deze experiential states werden door Iberg in vroegere publicaties
beschreven (Iberg, 1981, 1982-83). Ook bij de states (toestanden) is er een zwangerschapstoestand, baringstoestand en ontluikingstoestand. De toestanden hebben dezelfde kenmerken
als de fasen. Zo zijn er tijdens de zwangerschapsfase vaak momenten van een zwangerschapstoestand en tijdens de baringsfase veel momenten van een baringstoestand (Iberg, 1990). Voor
de toestanden geldt dezelfde wetmatigheid als voor de fasen: toestand 3 (ontluiking) kan
alleen maar op toestand 2 (baring) volgen, enzovoort. Maar anders dan bij de fasen, kunnen de
toestanden elkaar in korte tijd afwisselen. Zo kan iemand vanuit toestand 3 (ontluiking) even
terugvallen naar toestand 2 (baring), of zelfs naar 1 (zwangerschapstoestand), terwijl hij zich
nog steeds in de ontluikingsfase bevindt.
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Door deze fluctuaties op de voet te volgen kan de therapeut zijn interventies hierop afstemmen
(Iberg, 1996a). De wisseling van toestand kunnen we namelijk gebruiken als een indicator, die
aangeeft of onze interventies aansluiten. Wanneer de cliënt bijvoorbeeld gedurende de zwangerschapsfase even overgaat naar een baringstoestand (contact krijgt met zijn felt sense), geeft
dit aan dat we goed volgen. Het hoeft niet te betekenen dat de cliënt al toe is aan de tweede
fase. Dit wordt even later bevestigd als hij weer terugkeert naar de zwangerschapstoestand. Als
hij tijdens de derde fase even terugvalt in een zwangerschapstoestand, betekent dit dat onze
interventie niet aansloot of dat iets anders stoorde. Vaak zijn cliënten zich dat zelf nog niet
bewust en zullen ze deze feedback niet geven. De wisseling van toestand is dan een signaal
voor de therapeut, die bijvoorbeeld kan zeggen: ‘Kennelijk klopt het niet wat ik zei. Kun je teruggaan naar het moment waarop je voelde dat iets op zijn plaats viel bij het woord.…’ (Coffeng,
1988, 1991, 1992, 1994; Iberg, 1996a).
Het fasemodel van Iberg kan echter ook uitvergroot worden in de tijd en gebruikt worden
om het verloop van de hele therapie te bezien. Het dient dan als richtsnoer om interventies te
plaatsen in het kader van de begin-, midden- of eindfase van de therapie. Het model is eveneens
bruikbaar bij groepspsychotherapie waarbij de therapeut informatie krijgt over het al dan niet
aansluiten van zijn interventies bij de fase van de groep (Coffeng, 1996a, 2000; Iberg, 1982-83).
In dit verband willen we ook de Ervaringsprocessschaal van Klein, Mathieu-Coughlan & Kiesler (1986) vermelden. Deze onderzoeksschaal wordt door een aantal auteurs gehanteerd als
leidraad voor het afstemmen van hun interventies op het ervaringsniveau van de cliënt (Hendricks, 1986; Leijssen, 1991; Mathieu-Coughlan & Klein, 1984; zie ook hoofdstuk 14).
Bij de zojuist besproken focusinggerichte interventies is ervan uitgegaan dat de cliënt al kan
focussen. In andere gevallen wordt hij geadviseerd dit alsnog te leren in een cursus of bij een
andere therapeut, naast de therapie. De therapeut kan ook zelf de cliënt leren te focussen. Daarvoor moet aparte tijd worden ingelast in de therapie. Deze constructie kan problemen geven en
heeft dan ook niet onze voorkeur (Coffeng, 2000).

4
4.1

Het gebruik van focusing bij verschillende problematieken
Rouwtherapie
Een rouwtherapie is nodig voor cliënten die vastlopen in hun rouwproces. Dit kan verschillende
oorzaken hebben zoals het onverwachte van het verlies of een complexe relatie met de overledene. Daarnaast verschilt de gestagneerde rouw voor elk individu, zoals ook de verwerking
van een verlies voor elke persoon weer anders is. Dit vereist een individuele benadering (Rando,
1993). Er bestaan dan ook verschillende rouwtherapieën waarvan de aanpak varieert van confronterend/openleggend tot steunend/toedekkend (Van der Hart, 1987; De Keijser, 2004). Bij
focusing wordt de cliënt noch geconfronteerd noch ontzien, maar er wordt nagegaan hoe hij
nog over het verlies kan praten. Daarvoor wordt de rouwtherapie van Ramsay (1977) aangepast
en diens techniek van exposure vervangen door focusing. Met de cliënt wordt de juiste afstand
gezocht, waarop hij de overleden persoon voor zich kan zien: ver genoeg zodat hij niet overspoeld raakt door emoties en ook weer niet zover dat hij niets voelt. In feite neemt focusing een
positie in tussen confronteren en vermijden. Immers, wanneer iemand geholpen wordt om bij
een angstverwekkende gebeurtenis stil te staan, geeft dat opluchting (Gendlin, 1970a). Daarvoor moet men voldoende afstand hebben. Die wordt gemaakt met de eerste stap van de focu-
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singoefening. Daarna gaat de cliënt na of hij een felt sense krijgt over de overleden persoon. Hij
wacht op een handvat, bijvoorbeeld wat hij nog tegen de overledene had willen zeggen of wat
hij van hem had willen horen. Focusing past beter bij het specifieke van rouwgevoelens dan
het louter uiten van emoties. Zo heeft elke cliënt een unieke band met de overledene en heeft
elk verlies een eigen context. Die kwaliteit is belangrijker dan de emoties van verdriet, angst of
woede. Bovendien zijn er verschillende oorzaken voor het stagneren van een rouw, waardoor
elke therapie weer anders is (Rando, 1993). De felt sense van cliënten bevat die context en kleur.
Een rouwproces hoeft ook niet gepaard te gaan met heftige emoties. Op geleide van focusing
rouwt de cliënt met kleine experiëntiële stappen (Gendlin, 1990a). Als iets met het juiste woord
op zijn plaats valt, is er opluchting. Soms moet de cliënt daarna huilen, maar dat doet hij dan
zonder de heftige ontlading zoals bij exposure (Coffeng, 1986, 2000).
Een cliënt verloor zijn vrouw door een slopende ziekte. De symptomen openbaarden zich kort nadat ze

besloten hadden te scheiden. De cliënt keerde direct terug om haar te verzorgen. Hij zette zijn gevoelens
opzij, wat niet eenvoudig was gezien hun moeizame relatie. Bovendien ontkende zijn vrouw haar ziekte.
Na het overlijden en de begrafenis was de cliënt in een roes. Hij was zichzelf kwijt en verkeerde in een

toestand van depersonalisatie. Hij klaagde dat niets hem raakte. Bij het leren van focussen ontdekte hij
tot zijn opluchting dat hij nog gevoelens had. In de therapie probeerde hij aanvankelijk zich zijn overleden vrouw dichtbij voor te stellen. Hij schreef haar positieve eigenschappen toe en meende verdrietig
te moeten zijn. Toen hij haar op grotere afstand zette, kwam er ook ruimte voor negatieve gevoelens.

De ambivalentie had hij in één felt sense. De complexiteit van zijn gevoelens, die te wijten was aan de

ingewikkelde situatie, kwam naar voren. We stonden stil bij haar ziekbed en focusten op wat hij gedaan
had en nog meer had willen doen en op zijn schuldgevoelens. Het luchtte op toen al die aspecten een
plaats kregen. Als afscheidsritueel koos hij de herinnering aan een gezamenlijke vakantie en focuste

op dit beeld. Toen kon hij haar loslaten. Later bezocht hij het graf en raadpleegde zijn felt sense om te

controleren of het afscheid voltooid was. Het voelde nog niet compleet: er moest iets aan de grafsteen
veranderen. Toen dat gedaan was, voelde hij dat het klaar was.

4.2

Vroege rouw
Focussen is eveneens te gebruiken bij een onverwerkt verlies uit de kindertijd. Kinderen lopen
vast als ze geen hulp krijgen bij hun verdriet. De rouw wordt afgebroken en gaat dan interfereren met hun ontwikkeling, waarmee ze ook verweven raakt. Deze kinderen krijgen later psychische klachten, die ze niet meer in verband brengen met het vroege verlies. Therapeuten kunnen
dat verband wel leggen. Ze dienen kennis te hebben van de manier waarop kinderen rouwen
en van wat mis kan gaan. Het vereist een combinatie van psychotherapie met rouwtherapie
(Coffeng, 1995). Vanwege de verwevenheid is de rouw niet direct toegankelijk en komen andere
problemen eerst ter sprake. Maar telkens als iets wijst op het vroege verlies, vestigt de therapeut daar de aandacht op. De therapeut is actief in het verwoorden van gevoelens en het bieden
van steun, zoals volwassenen dat bij kinderen doen. Ook is hij actief bij het reconstrueren van
wat vroeger gebeurd is. Cliënten hebben hiervan amper herinneringen, terwijl ze vaak wel
lichamelijke sensaties ervan hebben, of uitingen ervan in hun gedrag: behavioral memory (Terr,
1994). Via focussen proberen cliënten hiermee contact te krijgen, terwijl hun therapeut zich
hardop voorstelt wat er gebeurd kan zijn. Cliënten toetsen zijn reconstructie aan hun felt sense.
Cliënten hebben ook gebrekkige herinneringen, omdat ze als kind weinig informatie kregen
over het gebeuren rond het overlijden. Die informatie hebben ze nodig om het zich voor te stel-
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len. Zij worden aangemoedigd alsnog na te vragen wat er gebeurd is. Zo was een cliënte destijds bij haar dode zusje weggehouden. Ze vond een oude lerares die nog wist hoe haar zusje lag
opgebaard. De cliënte zag het nu voor zich en kon afscheid nemen.
Reconstructie heeft ook nog een andere betekenis. Het is niet voldoende om te weten wat er
gebeurd is. Ook moet rechtgezet worden wat verkeerd is gegaan. Een kind begrijpt niet waarom
het gestraft wordt als het verdrietig is, of waarom hem niets verteld wordt. Gendlin (1993)
spreekt van de ‘blauwdruk’. Het is een innerlijk gevoel, dat weet wat juist is en wat hoort. Dit
innerlijke weten wordt geraadpleegd met focussen. Wanneer de therapeut uitspreekt wat had
behoren te gebeuren, toetst de cliënt de woorden aan zijn blauwdruk om te voelen of het klopt.
Dit uitspreken geeft helderheid. Zo wil een cliënte, die niet bij de begrafenis van haar vader
mocht zijn, alsnog een denkbeeldige begrafenis. Nu neemt zij de regie: ze laat muziek spelen
waarvan haar vader hield.
Omdat er destijds geen ouderfiguur was die aandacht had voor het verdrietige kind, krijgt de
therapeut die rol en krijgt het verdriet alsnog erkenning. Rouwgevoelens zijn nieuw voor kinderen. De therapeut helpt ze onder woorden te brengen zoals een ouder dat doet en de cliënt
toetst of de woorden kloppen. Dat geeft lucht en ruimte. De gestagneerde emotionele ontwikkeling komt dan weer op gang. De wisseling van thema’s geeft de therapie een cyclisch beloop.
Ook andere factoren zijn bepalend voor dit beloop, zoals het mechanisme van splijten en verdringen en de korte emotionele spankracht van kinderen (zie Coffeng, 1995). Door het cyclische
patroon komt de rouw geleidelijk naar de oppervlakte. Men heeft er niet direct toegang toe, ook
niet met focussen. Dit lukt alleen wanneer vertrouwen ontstaat en de cliënt begint te geloven
dat er plaats is voor zijn verdriet. Focusing is dan ook ondergeschikt aan het therapieproces en
de therapeutische relatie.
4.3

Trauma type I
Net zoals bij de rouw neemt focusing ook bij een posttraumatische stressstoornis (PTSS) een
tussenpositie in tussen confronteren en steunen (Cook, Schurr & Foa, 2004; Van der Kolk, McFarlane & Van der Hart, 1996; Shapiro, 1995). De cliënt focust op de essentie van het trauma, die
als felt sense voelbaar is. Hiervoor moet hij de juiste afstand hebben, anders schiet hij in een
herbeleving. Het is een afstand tussen exposure en vermijding. Met de eerste stap van focussen
zet de cliënt de traumatische gebeurtenis zo ver weg, dat hij deze gebeurtenis zonder angst kan
zien; maar ook weer niet zo ver dat het hem niets meer doet (Leijssen, 1993; 1995b). Vanuit die
positie is hij in staat erop te focussen. Dat gaat met kleine stappen. Telkens wordt nagegaan wat
de essentie was van het trauma en worden woorden gezocht die het gevoel uitdrukken.
Een meisje was getuige geweest van de suïcide van een familielid. Hij had dreigend met een geweer
door het huis gelopen, waar de familie bijeen was en had zich daarna door het hoofd geschoten.

Cliënte had er herbelevingen van en meende ook dat de dader nog rondspookte. Het lukte om een veilige
afstand te scheppen. Ze legde een steen die op haar maag drukte, voor zich op de grond (stap 1). Dat gaf
lucht. Ze ging na wat er typisch was aan het hele gebeuren (stap 2). Het was iets wat haar toen irriteerde: ze had de jas willen oprapen die van haar schoot was gegleden, maar dorst zich toen niet te ver-

roeren (stap 3 en 4). In de therapie nam zij zelf de regie: ze raapte de jas denkbeeldig op (stap 5). Dat

luchtte op. In de volgende sessie stond ze op en sprak de familie toe. Ze kreeg weer macht over zichzelf.
Tot slot stuurde ze, als afscheidsritueel, de dader weg en beval hem haar met rust te laten.
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PTSS-cliënten hebben vaak moeite met de juiste afstand: ze duiken erin of hebben amnesie.
Daarom gebruikt McGuire (1984a en b) imaginatie om stap 1 te ondersteunen. Cliënten worden
gevraagd of ze ooit een positieve ervaring hebben gehad. Ze moeten die herinnering oproepen
en het zich weer voorstellen. In gedachte gaat de therapeut met de cliënt terug naar die plek.
Dit geeft niet alleen ruimte, maar ook houvast om op afstand naar het trauma te kijken.
Een cliënte was in shock na een traumatisch verlies. Haar positieve herinnering was de boomgaard waar
ze als kind had gespeeld. We gingen in gedachten terug naar die plek. Toen ze die weer voor zich zag,

vroeg ik wat ze voelde. Na een stilte begon ze te schokken. Daarna opende ze haar ogen, ging anders zitten en zei: ‘Zo…, dat voelt stukken beter’. Ze had ruimte. Thuis herhaalde ze de oefening en kreeg telkens
lucht. De PTSS-klachten verdwenen, waarna het rouwproces op gang kwam. Het ruimte maken had dit
mogelijk gemaakt (Coffeng, 2004).

Sommige cliënten willen juist naar het trauma terug. De therapeut moet dan volgen en kan
daarbij focusing en imaginatie gebruiken.
Een vluchteling wilde getuigen van zijn traumatische tocht door oorlogsgebied, alsof hij terug moest

keren om het mij te laten zien. Ik stelde voor om zijn tocht denkbeeldig samen over te doen. Ik vertelde
iets over focussen, zodat we het onderweg konden gebruiken. Als er gevaar was of geschoten werd,
moest hij een teken geven. Dan stonden we stil en verbrandde ik een papier dat het gevecht moest

voorstellen. Vervolgens focuste hij om na te gaan of er nog wat gedaan moest worden en ook om te

controleren of de angst gezakt was. Daarna verzorgden we denkbeeldig de slachtoffers en begroeven we
de doden. Daarvoor was toen geen tijd geweest. We hielden een plechtigheid en hij focuste om te kijken
of het zo goed was. Aan het eind van elke zitting hielden we halt. Ik gaf hem de suggestie dat we een

oorlogsfilm hadden gezien en dat we de bioscoop verlieten om buiten koffie te drinken. In feite maakten
we ruimte. Vervolgens liet ik hem expliciet nog eens focussen om na te voelen wat we gedaan hadden.

Hij vertelde dat hij lucht gekregen had. Na tien sessies was de tocht voltooid. Hij had geen nachtmerries
meer en sliep beter. De prikkelbaarheid was weg, evenals de drang om elke morgen te rennen (Coffeng,
2004).

Belangrijker dan de focusingtechniek zijn de basiscondities (Coffeng, 2004; Elliott, Davis &
Slatick, 1998; Smith, 2003). Zo vergt het bereidheid van de therapeut om in de traumatische
situatie te stappen (Van Dantzig, 1999; Dasberg, 1991). Ook is het bieden van contact van belang.
De traumatische ervaring wordt immers verergerd door de afwezigheid van een empathische
andere persoon (Laub & Auerhahn, 1993). Wanneer het slachtoffer naderhand wel contact
geboden wordt als hij zijn trauma onder ogen ziet, maakt dat een groot verschil (Gendlin, 1990a;
Prouty, 1994, 2002). Het bieden van contact helpt ook bij het verdragen van heftige emoties
(Coffeng, 2002b; Pesso, 1988). De rogeriaanse attitudes (zie hoofdstuk 3 en 4) gelden hier bij
uitstek. Slachtoffers moeten gezien worden als experts. Zij lopen schade op als anderen menen
het beter te weten (Keilson, 1979). Ze zijn ook gevoelig voor echtheid, omdat ze meestal komen
uit een situatie van bedrog. Empathie impliceert begrip van de therapeut dat ze uit een traumatische situatie komen waar ze moeilijk over praten. Acceptatie is nodig, omdat slachtoffers zich
vaak schamen voor wat hun is overkomen (Van Ravesteijn, 1978).
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Trauma type II en dissociatie
We spreken van trauma type II bij langdurige of opeenvolgende schokkende ervaringen. Vaak
zijn er negatieve gevolgen die bijkomend ook een traumatisch effect hebben (Coffeng, 1996b;
Keilson, 1979). Dit laat sporen na van PTSS en dissociatie. In ernstige gevallen is er een dissociatieve identiteitsstoornis, waarbij het zelf van cliënten gesplitst is in deelidentiteiten of ‘alters’
(Warner, 2000a). Hun herinneringen aan de traumatische gebeurtenissen zijn ook gefragmenteerd door dissociatie. De herinneringen zijn bovendien meerlagig (Van Ravensteijn, 1978; Coffeng, 2005), waardoor tijdens de therapie steeds nieuwe herinneringsfragmenten naar boven
komen. Langdurige traumatisering tast ten slotte de ontwikkeling van de persoonlijkheid aan,
met persoonlijkheidsstoornissen als gevolg (Herman, Perry & Van der Kolk, 1989). Herman
(1992) spreekt dan ook van ‘complexe traumatisering’. De complexiteit vereist een procesmatige
benadering, waarbij de cliënt eerder wordt gevolgd dan gestuurd (Roy, 1993). In het therapiebeloop kunnen twee fasen onderscheiden worden, die elk een eigen proces en taal hebben. De
eerste fase noem ik pre-experiëntiëel en presymbolisch, de tweede experiëntieel en symbolisch
(Coffeng, 2002a).
De eerste fase is gekenmerkt door fragmentatie. Het bewustzijn van cliënten wisselt telkens
wanneer een andere alter op de voorgrond komt. Dit wisselen helpt de cliënt om het evenwicht
te bewaren. Het wordt al verstoord als de cliënt de stap naar de therapie zet. Focussen is in dit
stadium nog niet mogelijk. Cliënten raken ervan in de war. Ze splitsen bij stap 1 en zetten een
deel van zichzelf opzij. Ze krijgen geen felt sense omdat ze innerlijk verdeeld zijn (Coffeng, 1998).
In publicaties wordt soms de indruk gewekt dat focussen wel mogelijk is (Baljon, 1999; Santen,
1995; Scharwächter, 2001; Van Vliet, 2002). Deze artikelen gaan echter over cliënten die al verder
in de behandeling zijn, of die een trauma type I hebben. De therapie van type II vordert slechts
langzaam en met kleine stapjes. Kenmerkend is de herhaling: de terugkeer van een alter met
hetzelfde gedrag, of van dezelfde herinnering. Het is alsof niets verandert. Dit langzame en zich
herhalende proces lijkt op het pre-experiëntiële proces van Prouty (1994). Pre-experiëntiëel wil
zeggen dat het ervaringgerichte focussen nog niet mogelijk is. De benadering van Prouty past
hier beter. Door letterlijk en langzaam terug te zeggen, laat de therapeut merken dat hij volgt.
Hij ondersteunt het geheugen van cliënten, die vergeten wat ze gezegd hebben. De contactreflecties van Prouty geven hierbij houvast (Coffeng, 2002 a en b, 2005; Prouty, van Werde & Pörtner, 2001). Ze herstellen het contact met de realiteit, dat verstoord is door dissociatie. Cliënten
wanen zich op een andere plek en in een andere tijd. Hun verbrokkelde identiteit wordt ondersteund, zodat ze weer contact krijgen met zichzelf (zie hoofdstuk 18).
De eerste fase is ook presymbolisch. Uitingen van cliënten kunnen niet geduid worden. De fragmenten van het trauma en de alters zijn stukjes waarvan het verband nog onduidelijk is. Cliënten zijn ook nog te kwetsbaar om hun trauma onder ogen te zien. De therapeut respecteert het
fragiele evenwicht door als een archeoloog de stukjes op te rapen. Hij herhaalt details van het
trauma, zonder erop in te gaan. Dit herhalen maakt een presymbolisch proces mogelijk (Prouty,
1994). Geleidelijk komen fragmenten van de traumaherinnering bij elkaar en neemt de noodzaak tot dissociëren af. Cliënten beginnen over gevoelens te praten. Als deze ontwikkeling zich
voortzet, naderen we de tweede fase van de therapie.
De tweede fase is experiëntieel en symbolisch van aard. Het contact met zichzelf, de omgeving
en de therapeut is verbeterd. Er is een basis om de traumatische herinnering onder ogen te
zien. Die moet veranderen van een herbeleving in een narratieve herinnering. Focussen komt
van pas en dat is nu ook mogelijk geworden. We helpen de cliënt de juiste afstand te vinden
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met stap 1. Dan wordt nagegaan wat de essentie was van het trauma. De eerdergenoemde
‘blauwdruk’ wordt geraadpleegd en daarbij hoort erkenning. Het is immers ontkenning waar
cliënten last van hebben. De ontmaskering van de leugen herstelt het vertrouwen in zichzelf.
Men kan hier imaginaire technieken gebruiken, zoals een rechtbank waar wordt uitgesproken
wat fout was. De traumaverwerking gedurende de tweede fase lijkt in drie emotionele etappes
te verlopen. Meestal roept de herinnering eerst angst op. Daarna volgt de pijn en vervolgens is
er verdriet en rouw over wat er gebeurd is. Voor meer details verwijs ik naar vorige publicaties
(Coffeng, 1996b, 1998, 2002a, 2002b, 2005).

5

Focussen met kinderen en adolescenten
Focussen is bij de behandeling van kinderen in aangepaste werkvormen goed toepasbaar. Net
als volwassenen, gebruiken kinderen en adolescenten de focusingstappen. Anderzijds reikt de
therapeut kinderen vaak deeltjes van het focusingproces – zogenoemde microprocessen – aan.
Voorbeelden hiervan zijn ‘ruimte maken’, ‘vriendelijk zijn voor een gevoel binnenin jezelf’ of
‘hoe wil het gevoel zich uitdrukken’. Met dergelijke focusinginstructies heeft de therapeut een
directieve, structurerende inbreng. Hij leert het kind op een specifieke manier met zichzelf in
relatie te staan. Steeds met als doel het experiëntiële proces bij het kind vooruit te helpen. Door
hun concrete manier van denken, hebben kinderen echter meer houvasten nodig om hun aandacht te behouden. Een actieve houding van de therapeut is daarom wenselijk. Hoe jonger het
kind, hoe meer het behoefte heeft aan actievormen (Santen, 1999). De therapeut kan het kind
uitnodigen om vanuit een bepaalde felt sense te schrijven, te tekenen of te schilderen, of om
poppen of voorwerpen te kiezen om het verhaal van de felt sense uit te spelen. Hij kan het verhaal op band opnemen en het kind er nadien opnieuw naar laten luisteren. De therapeut kan
voorstellen om een gevoel in bepaalde houdingen of bewegingen uit te drukken. Wanneer we
kinderen zo de kans bieden om te focussen, merken ze dat er bij hen vanbinnen iets gebeurt dat
opluchting geeft, hen beter in hun vel doet voelen of een nieuwe richting aangeeft. De meeste
kinderen zijn natuurlijke focussers, omdat ze vertrouwd zijn met het lichamelijke ervaren. Ze
leven en reageren vanuit dit lichamelijke ervaren en uiten dit in beweging, in tekeningen, in
hun spel. Later komen er meer woorden aan te pas of gaat hun denken er meer tussenkomen.
Kenmerkend is dat ze leven in het hier en nu. Dit is dezelfde toestand die ook geldt tijdens het
focussen. We focussen op iets dat nu in onszelf aanwezig is, ook als het gaat om een voorval uit
het verleden. Kinderen en jongeren kunnen net als volwassenen door allerlei levenservaringen
dit natuurlijke contact met zichzelf verliezen.
Voor het ontwikkelen van een focusinghouding naar zichzelf zijn kinderen sterk afhankelijk
van de begeleiding van volwassenen. Dit speelt reeds mee vanaf de geboorte. In de eerste
maanden van hun leven ontwikkelen kinderen een experiëntiële luisterhouding ten aanzien
van zichzelf wanneer de ouders een empathische relatie met hun kind aangaan. Dit gebeurt
als de ouders zich affectief afstemmen op hun kind en via verbale en lichamelijke reflecties de
ervaringen en reacties van hun kind reflecteren (Boukydis, 1990; Coyle, 1987; Stern, 1985; Vliegen
& Cluckers, 2001). Een goede luisterhouding van de volwassenen naar kinderen (Gordon, 1970;
Verliefde & Stapert, 2003) blijft ook na de eerste levensmaanden essentieel. Daarbij staat de
attitude om lief, vriendelijk, geduldig en zorgend aanwezig te zijn bij ‘lastige’ gevoelens centraal. Het is vooral deze houding die door de therapeut tijdens het focussen wordt aangeboden
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aan kinderen. Voor kinderen en adolescenten is dit stilletjes wachten op wat er dan komt een
belangrijke stap in het leren bij zichzelf te zijn.
Focussen met kinderen bouwt voort op het fundament van de basiscondities uit de cliëntgerichte therapie, maar voegt er een procesdirectief aspect aan toe. Daarbij krijgt de werkrelatie
steeds voorrang op de techniek. Focussen met kinderen gebeurt veelal door als begeleider
het experiëntiële proces bij het kind te volgen en hier en daar een focusingstap in te voegen.
Neemt een kind een bepaalde focusingsuggestie niet op, dan stemt de therapeut zich opnieuw
af op waar het kind zit. Hij helpt het kind vooral om te wennen aan deze manier van omgaan
met zichzelf. Focusing met kinderen en adolescenten is evengoed mogelijk in groepen en kent,
zowel op school als in een hulpverleningscontext, een aantal interessante toepassingen (Cornway, 1997; McGuire, 1986; Heintz, 1997; Vlerick, 2008).
In wat volgt beschrijven we bondig hoe de methodiek bij de verschillende focusingstappen
aangepast kan worden voor kinderen en jongeren.
5.1

Luisteren naar het probleem
Veelal hoeft er geen rondje ‘ruimte maken’ te worden gedaan. De meeste kinderen geven direct
aan waar ze last van hebben (al kunnen het ook positieve gevoelens zijn). Als therapeut nodig
je het kind uit om in een paar zinnen te vertellen wat het probleem is. Je reflecteert dan wat het
kind vertelt.
Kinderen kunnen zich net als volwassenen echter overspoeld voelen door gevoelens. Ze kunnen meerdere grote of kleine problemen tegelijk meedragen, wat zich uit in gedragsproblemen,
verminderde aandacht voor leertaken, internaliserende en somatische klachten, enzovoort.
Ze reageren dan op een structuurgebonden wijze, zonder dat ervaringen procesmatig worden
verwerkt. ‘Ruimte maken’ kan dan als microproces kinderen helpen wat los te komen van hun
moeilijkheden en zich minder bedrukt en vrijer te voelen. Deze processtap werkt op zich al
krachtig en leidt snel tot veranderingen. Waar volwassenen en adolescenten dit eerder denkbeeldig doen, doen kinderen dit graag met materialen of via tekeningen. Zo kan de therapeut
kinderen uitnodigen om het gevoel bij een probleem te tekenen of te schilderen en het vervolgens ergens in de kamer neer te leggen, het op een – voor hen – goede plek op te bergen, er
eens van op afstand naar te kijken, er eens van weg te stappen. Het tekenen op zich is reeds een
vorm van externaliseren die enige afstand creëert en opluchtend werkt. De kinderen krijgen
steeds de boodschap dat het geen mooie tekening hoeft te zijn, maar eerder een die toont hoe ze
zich voelen.
In een toneelspelletje kan de therapeut het kind voorstellen dat het naar een bureau komt waar
het al zijn klachten kan melden. Elke klacht wordt opgenomen op een geluidsbandje en even
beluisterd. Zo krijgt het kind de kans om na te gaan ‘ hoe het aanvoelt’. Later kan een van de
klachten worden geëxploreerd.
Jonge kinderen vinden het leuk om op een groot stuk papier hun lichaam te (laten) tekenen.
Men kan het kind ook vrij laten om een andere vorm te kiezen – een bloem, een boom, een
dier – die weergeeft hoe ze zichzelf ervaren. Vervolgens worden ze uitgenodigd in die afdruk
te tekenen, te kleuren of te schrijven wat in hun leven nu prettig of lastig voelt. Ze staan stil bij
waar ze dit ervaren en met welke kleur ze dit bijvoorbeeld willen tekenen op de plattegrond
van hun lichaam. Oudere kinderen kunnen dit doen via voorgedrukte lichaamskaarten op A4/
A3-formaat. Santen (2008) gebruikt deze werkvorm met levensgrote lichaamskaarten bij jongeren met dissociatieve stoornissen.
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Een tastbare manier van ‘ruimte maken’ bestaat in het gebruik van kleine post-itbriefjes. Elke
voelbare zorg of probleem wordt op een briefje genoteerd. Daarna kiest het kind waar hij dit
briefje neerlegt, hoe ver of hoe dichtbij hij een bepaalde zorg wil neerleggen. Soms worden de
briefjes in een vaste ‘probleemdoos’ of ‘schatkist’ gestopt of aan een ‘zorgenboom’ gehangen.
Kinderen die nog weinig taalvaardig zijn, kunnen geholpen worden in het weergeven van een
handvat door hen een knuffel of speelgoedje te laten kiezen als symbolisering van iets dat hen
bezighoudt. Door middel van een aantal uitgeknipte taartstukken kan het kind aangeven hoeveel last iets hem bezorgt. Oudere kinderen kunnen goed op een schaal van 1 tot 10 de draaglast
aangeven.
5.2

Aandacht naar binnen laten gaan
Een kind kan reeds een thema klaar hebben of er eentje selecteren na een rondje ruimte maken.
De therapeut volgt het kind daarbij en kan vervolgens vragen waar in zijn lichaam het lastige/
positieve gevoel zit. Bij jonge kinderen wordt hiervoor soms de metafoor gebruikt van ‘een reis
met een lift in je lichaam maken’. Ook ‘lichaamskaarten’ zoals hiervoor beschreven, zijn een
handige leidraad.
Sommige kinderen vinden het moeilijk zich te ontspannen of blijven de therapeut afwachtend
aankijken. Dan kunnen enkele lichaamsgerichte oefeningen zeer helpend zijn om hen bij hun
lichaam te brengen. Na het richten van hun aandacht op hun lichaam – hoe ze zitten en ademen – kan de therapeut dan het kind vragen waar het een gevoel ergens vanbinnen kan voelen.
In een eigen groepstraining voor adolescenten met een negatief zelfbeeld gebruikte ik bewegingsoefeningen uit een dansimprovisatie om die gevoeligheid voor hun lichaam te activeren
(Vlerick, 2008).
Om een kind te helpen de goede afstand tot het probleem te behouden, is het soms wenselijk
het kind eerst een veilige plek voor zichzelf te laten opzoeken van waaruit het kind dit voelen in
zichzelf kan aanvangen. Een knuffeldier, een foto, terugdenken aan iets waar het kind goed in
is, kunnen die veilige plek helpen vinden. Op die manier kunnen moeilijke dingen die opkomen
tijdens het focussen vanuit de veilige plek benaderd worden. Het kind kan dan ook steeds terug
naar de veilige plek wanneer het dit wenst. Een gedoseerd verwerken van wat moeilijk is, wordt
mogelijk.
Bij deze stap nodigt de therapeut het kind uit om lief en vriendelijk te zijn voor dat gevoel in
zichzelf en te luisteren welk verhaal het te vertellen heeft. ‘Kun je lief, vriendelijk zijn voor dat
boze binnenin?’ Of: ‘Kun je het eens vriendelijk goedendag zeggen?’ En: ‘Hoort er een kleur of
een tekening bij? Wil die plek jou iets vertellen?’
Wanneer de innerlijke criticus van het kind tussenbeide komt met allerlei bedenkingen, vraagt
de therapeut het kind om deze eveneens vriendelijk te verwelkomen en die bedenkingen tijdelijk op te bergen of opzij te zetten. Dit kan door de innerlijke dialoog tussen wat voortvloeit
uit de beleving enerzijds en de kritische uitlatingen anderzijds, in twee kolommen neer te
schrijven, door het kritische stuk te objectiveren in een knuffeldier, pop of speelgoedje, of door
het kritische stuk neer te zetten op een lege stoel en het dan verder weg te plaatsen. Vervolgens
brengt de therapeut het kind weer met zijn aandacht bij zijn felt sense.

5.3

Het innerlijke verhaal tekenen, spelen of verwoorden
‘Neem rustig de tijd om te zeggen, te tekenen, te spelen hoe het daar voelt in je lichaam’ of ‘luister eens welk verhaal je buik te vertellen heeft’ of ‘wat wil dat gevoel in je buik nu doen’. Soms
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kan het kind zich het gemakkelijkst uitdrukken door middel van beelden. Andere kinderen
drukken hun felt sense gemakkelijker uit in een (spel)verhaal. Soms zijn een dansje of een liedje
goede handvatten. Het aanreiken van literatuur (Santen, 1995) of filmbeelden kan een bruikbaar
handvat zijn om jongeren in contact te brengen met hun diffuse binnenwereld.
Het is aan de therapeut om een uitdrukkingswijze voor te stellen. Hierin ligt zijn actief structurerende tussenkomst. Hij reikt een kader aan dat verder geheel door het kind wordt ingevuld.
Het blijft echter belangrijk kinderen voldoende tijd te gunnen om heen en weer te gaan tussen
innerlijk voelen en symboliseren.
Wat het kind vertelt of doet reflecteert de therapeut zo getrouw mogelijk, daarbij gebruikmakend van zijn eigen resonantieproces. Die reflecties werken resonerend voor het kind.
5.4

Resoneren
De focusingstap ‘resoneren’ maakt bij kinderen impliciet deel uit van het vinden van een
handvat. Zodra ze een gevoel kunnen toestaan, gebruiken veel kinderen deze stap spontaan.
Dit komt bijvoorbeeld tot uiting tijdens het in een spel uitspelen van een felt sense. Daar ziet
men letterlijk hun gedrevenheid om hun spel uit te werken volgens wat ze binnenin ervaren.
De therapeut kan hierop zijn interventies afstemmen. Hij doet dit door tijdens het spelen te
‘empathiseren’ met de spelobjecten, zijn empathisch begrijpen van het spel te verwoorden en
zo ‘in’ het spel te blijven zoals in speltherapieën gebruikelijk is. Bijvoorbeeld: ‘Hoe hard de rode
auto ook wegrijdt, de anderen blijven hem volgen… Hoe moet die zich wel voelen… Wat heeft hij
nu nodig…’ Door dichtbij het experiëntiële proces te blijven, helpt hij het kind bij zijn ervaring
te blijven. De spelmaterialen en de reflecties van de therapeut houden de aandacht bij wat er
binnenin gebeurt en voelbaar is. Zonder expliciete focusinginstructies expliciteert het kind zo
aspecten van zijn beleving, brengt het zijn ervaring in proces en vindt het zelf de gepaste oplossingen vanuit zijn lichamelijk weten. In die zin verlopen de stappen ‘resoneren’, ‘vragen’ en
‘ontvangen’ bij kinderen min of meer in een vloeiende beweging.
Bij een aantal kinderen echter gebeurt dit verloop niet spontaan. Ze blijven steken in repetitieve
spelthema’s, reageren angstig, door emotie overspoeld of juist emotievermijdend. Dergelijke
kinderen zullen met focusinginstructies eerst geholpen moeten worden om vanuit een veilige
plek – zie voorgaande – resonerend aanwezig te zijn bij wat ze spelen. De therapeut zal soms
moeten tussenkomen door het spel te onderbreken en het kind te vragen vanuit zijn veilige
plek op een zekere afstand naar het gespeelde te kijken. Die reële afstand is soms nodig om
het resoneren mogelijk te maken zonder overspoeld te worden. Vervolgens kan het kind verder
spelen.
Wanneer kinderen en adolescenten hun felt sense tekenen/schilderen, kan het resoneren actief
vorm krijgen door hen te vragen enkele stappen achteruit te zetten en na te gaan of datgene
wat getekend/geschilderd is, overeenkomt met wat ze binnenin ervaren. Tegelijk blijft daarmee
de juiste afstand ten aanzien van het probleem gewaarborgd.

5.5

Vragen
Kinderen kunnen, wanneer ze in contact staan met hun felt sense, er open vragen aan stellen.
‘Wat is de kern van dit gevoel?’ ‘Wat maakt mij hierbij het meest boos?’ ‘Wat heeft het nodig?’
‘Wat moet er gebeuren?’ ‘Wat wil mijn lichaam gaan doen?’ De vragen mogen niet te snel na
elkaar gesteld worden. De reflecties tussendoor blijven belangrijk.
Om niet in rationalisaties terecht te komen en hun aandacht bij de innerlijke beleving te hou-
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den, helpt het om hier opnieuw actieve werkvormen voor te stellen (spel, beweging, schilderen).
Bijvoorbeeld, als een jongere zijn felt sense heeft geschilderd, kan de therapeut hem vragen om
‘de kern ervan’ te schilderen, of het ‘duizend keer vergroot’ te schilderen (Santen, 1988, 1990,
1995, 1999). Zo ontstaat er een serie gevoelsmatig met elkaar verweven schilderijen waarop de
jongere focust en waarmee verschuivingen in de belevingswijze in gang gezet worden.
5.6

6

Ontvangen en contact houden met de verschuiving die er komt
Kinderen moeten de tijd krijgen (en nemen) om dat wat uit hun ervaring komt te beschermen
en te versterken. De therapeut beschermt het kind tegen de gewoonte om meteen verder te
praten of te spelen, te reageren op datgene wat duidelijk is geworden of het te bekritiseren. Zo
nodigt hij het kind uit om de nieuw gevonden woorden op te schrijven en ze bij zich te houden,
te herlezen en de gevoelde beleving erbij in het hele lichaam aanwezig te laten zijn. Kinderen
kunnen uitgenodigd worden een spelverhaal nogmaals te spelen. De nieuwe felt sense kan
opnieuw getekend worden om het gevoel zo te versterken.

Slotbespreking: wat draagt focussen bij aan het therapeutisch effect?

6.1

Focusing maakt veranderingen zichtbaar
Therapeuten zien graag dat hun cliënt verandert. Dat is duidelijk wanneer iemand met een
fobie weer op straat durft. Ook bij evaluaties komen veranderingen naar voren (Bloemsma,
1999). Dit zijn constateringen achteraf. Het is interessanter om al in de sessie zelf veranderingen te zien. Soms is een kleine verandering de aanzet van een doorbraak. Bij nauwkeurige
observatie ziet men iemand die focust van moment tot moment veranderen. Dat gebeurt al bij
de oefening met de zes stappen. Er is opluchting als de cliënt iets op de grond zet: een zucht en
ontspanning. Bovendien kijkt hij anders tegen zijn probleem aan. Dat is aan zijn gezicht te zien.
Dat is ook het geval wanneer hij contact heeft met de felt sense, bij de tweede stap. Als hij de
juiste woorden vindt, is dat aan de stem te horen: die komt van binnenuit. Bij een gevoelsverschuiving is het nog duidelijker. In de gesprekstherapie kunnen kleine veranderingen van de
cliënt relevante signalen zijn. We bespraken het model van Iberg waarmee we informatie krijgen over de fase waarin de cliënt verkeert en waarop we interventies kunnen afstemmen. We
vermeldden ook de moment tot moment wijzigingen in experiëntiële toestand, die informatie
geven over het al dan niet aansluiten van onze interventies. Door deze signalen als verkeersborden te gebruiken, volgt de therapeut nauwgezet het proces van de cliënt. Immers, aan sommige
therapeuten ontgaat het effect van hun interventie. Ze wachten het ook niet af, maar voegen er
andere interventies aan toe, waardoor het effect van de eerste interventie helaas verloren gaat.

6. 2

Focussen geeft cliënten het stuur in handen
Focusing geeft cliënten een instrument om hun eigen therapie te sturen. Ze gaan steeds na of
wat ze vertellen datgene is wat hen bezighoudt en of de woorden hun gevoel precies weergeven. Met elke volgende zin proberen ze het nog nauwkeuriger te omschrijven. Soms merken ze
dat wat ze verteld hebben, eigenlijk niet is wat er dwarszat. Pas als ze dát verteld hebben gaan
ze opgelucht weg. Op dezelfde wijze luisteren ze of het klopt wat de therapeut zegt. Zo niet, dan
corrigeren ze de therapeut. Therapeut en cliënt die bekend zijn met focusing, weten dat er stiltes vallen. Die zijn nodig om contact te krijgen met de felt sense, of om te wachten op de juiste
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woorden. Er is vertrouwen in het proces, waarover de cliënt de regie voert. Door het focussen
durven cliënten ook sneller te vragen wat ze nodig hebben en merken ze ook tijdig of ze bij de
goede therapeut zitten.
6. 3

Focusing versterkt het effect van technieken uit andere oriëntaties
Gendlin (1961, 1970a) benadrukt het universele karakter van experiencing bij verschillende therapiescholen en het experiëntiële effect van allerlei interventies. Hij staat open voor alle technieken die effect hebben. Concrete handelingen (actiestappen) of directieve technieken kunnen
nodig zijn. In zijn boek van 1996 bespreekt hij welke technieken (invalshoeken) uit verschillende
scholen experiëntieel bruikbaar zijn, los van hun theoretische context. Hij heeft kritiek op therapeuten die effect verwachten binnen hun eigen kader en als dit uitblijft, toch doorgaan met
dezelfde interventies. Ze missen veranderingen die niet op hun landkaart staan. Hij beklemtoont daarom het belang van de rogeriaanse luisterhouding. Hiermee staan therapeuten open
voor de reactie van de cliënt op iedere interventie. Indien de therapeut alert is voor deze processignalen, kan hij adequaat reageren. Als er niets verandert, staat hij stil bij de impasse. Vandaar
de paradox: Gendlin is onorthodox in het gebruik van allerlei methoden, maar houdt vast aan
de rogeriaanse luisterhouding. De therapeut geeft eerst aandacht aan de eerstvolgende reactie
van de cliënt, voordat hij met nieuwe interventies komt. Hij volgt de cliënt en niet zijn eigen
gedachtegang.
Allerlei technieken – zoals geleide fantasie, werken met dromen, lichaamsgericht werk of vrije
associatie – kunnen met focusing gecombineerd worden. Ze sluiten dan beter aan bij de lichamelijk gevoelde beleving van cliënten. Dit geeft houvast. Het voegt ook een verfijning toe, waardoor deze technieken effectiever worden: meer geneesmiddel, minder bijwerking. Het werkt
als een katalysator en het effect is ook breder: veranderingen ontstaan op meer dimensies
dan de therapeut verwacht. Zo worden beelden lichamelijk verankerd bij geleide fantasie. Het
procesaspect wordt versterkt, waardoor verrassende wendingen mogelijk worden. In plaats van
onderhevig te zijn aan reeksen beelden of emoties, staat de cliënt stil bij de gevoelde betekenis
van zijn geleide fantasie en vanuit dit gevoel ontstaan andere en nieuwe beelden. De beelden
zijn anders dan degene die de cliënt zich herinnert of die hij verwachtte. Dankzij het contact
met zijn felt sense voelt de cliënt bovendien dat de volgende stap de meest juiste is.
Dat focusing ook met andere therapievormen gecombineerd kan worden, werd in paragraaf
4 geïllustreerd aan de hand van rouwtherapie. Dan is er nog de mogelijkheid van een cursus
focussen naast een psychotherapie. Dit ondersteunt de therapie en geeft soms ook een aanzet
tot verandering, zoals het volgende voorbeeld illustreert.
Een cliënte werd naar de cursus verwezen omdat ze geen contact had met gevoelens en alles rationeel

onder controle hield. Ze was zo gespannen dat haar hoofd boven haar romp leek te zweven. De therapie
liep vast. Tijdens het oefenen van de eerste stap werd haar hoofd weer één geheel met haar romp. In de

daaropvolgende therapiesessie toonde ze voor het eerst verdriet en werd de dood van haar zus bespreekbaar.

6.4

Empirisch onderzoek
Het empirisch onderzoek over focusing is nauw verweven met het onderzoek over het ervaringsproces in brede zin; het focusingproces situeert zich immers binnen de schaalstappen 4
tot 7 van de Ervaringsprocesschaal. Wij beperken ons hier tot het onderzoek over aspecten van
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de focusingprocedure in stricte zin, met bijzondere aandacht voor de publicaties vanaf 1990.
Onze voornaamste bronnen hierbij zijn de overzichtspublicaties van Elliott, Greenberg & Lietaer
(2004), Greenberg, Elliott & Lietaer (1994), Jaison & Lawlor (1996-97), Hendricks (2002) en Purton
(2004, pp. 155-162). Een overzicht van het bredere onderzoek over ervaringsgerichte aspecten
van het zelfexploratieproces vindt u in hoofdstuk 7.
Grosso modo wordt in deze overzichten – met als voornaamste studies deze van Durak, Bernstein & Gendlin (1996-97), Leijssen (1996) en Sachse, Atrops, Wilke & Maus (1992) – bevestigd
dat in succesvolle therapieën en therapiesessies het aantal episodes met focusingkenmerken
duidelijk hoger ligt dan in niet-succesvolle therapieën en sessies. Focusingprocessen blijken
echter niet ‘het enige goud’ te zijn van een vruchtbaar therapieproces. Zo wordt er ook soms
vooruitgang vastgesteld bij cliënten die geen focusinggedrag vertonen en zijn er cliënten met
een hoog focusingniveau die in hun interpersoonlijke problemen van elke dag toch weinig
vooruitgang maken.
Wat betreft het outcome-onderzoek inzake specifieke problematieken vermeldt Hendricks
(2002) studies waaruit blijkt dat focusing – op zich of als bijkomende procedure – met succes
wordt toegepast bij de behandeling van zwaarlijvigheidsproblemen, stress, intrapsychische
conflicten, psychose, gewelddadige mannen, kankerpatiënten tijdens een herstelfase en ouderen; we kunnen hieraan een nog lopende studie toevoegen van Müller (2007; Müller & Feuerstein, 1999) die een focusingprotocol heeft uitgewerkt voor de behandeling van pijnpatiënten
en dit op zijn effectiviteit toetst.
In verband met het aanleren van de ‘focusingvaardigheid’ blijkt dat afzonderlijke leersessies
effect hebben, maar dat dit effect verloren gaat wanneer cliënten het geleerde niet in praktijk
brengen tijdens hun therapie. In dat geval dient de therapeut met focusinggeoriënteerde interventies de cliënt te herinneren aan wat hij geleerd heeft. Verder blijkt ook dat problemen in de
werkrelatie in de weg kunnen staan van het zich engageren in een focusingproces (Leijssen,
1996). Schalen voor het meten van de mate waarin focusing heeft plaatsgevonden in een sessie,
werden – zowel voor cliënt als voor therapeut – uitgewerkt door Iberg (1991, 1996b, 2002).

Aanbevolen lectuur
Voor hen die niet bekend zijn met focussen, is Gendlin’s boek Focussen (1981) een goede inleiding. Didactische aspecten komen aan bod in het boek De kracht van focussen (1998) van Weiser. Psychotherapeuten krijgen handreikingen in het boek Focusing-oriented psychotherapy
(1996) van Gendlin en ook in het boek van Leijssen, Gids voor gesprekstherapie (1995a). Purton
benadert dit onderwerp meer filosofisch in zijn boek Person-centred therapy, the focusing-oriented approach (2004).
Verder verwijzen we naar de website van het Focusing Institute, www.focusing.org, waar allerlei documentatie verkrijgbaar is, zoals het tijdschrift The Folio, handleidingen, diverse publicaties (waaronder het hele oeuvre van Gendlin), audio-/videobanden en dvd’s. Ook is er informatie
over cursussen, focusingcentra en contactpersonen. In Europa is er onder meer het DAF-centrum van Wiltschko (Würzburg), dat zeer leesbare boekjes uitgeeft: www.daf-focusing.de.
Heel wat artikelen over focussen met kinderen zijn te vinden in de ‘children’s corner’ van de
website van het Focusing Institute (www.focusing.org/chfc); meerdere artikelen ervan behandelen het ‘ruimte maken’ in bijvoorbeeld een schoolcontext. In een casus van een 10-jarige
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jongen worden de drie fasen van focusing volgens Iberg toegelicht (Iberg, 1997). Santen (1999)
geeft een mooi overzicht van focussen met kinderen vanuit een therapeutische context. Ook
voor het gebruik van focusing bij getraumatiseerde kinderen en adolescenten verwijzen we
naar Santen (1988, 1990, 1995, 2007). Verliefde & Stapert (2003) schreven een laagdrempelige
Nederlandstalige handleiding voor het focussend luisteren naar kinderen. Voor een voorbeeld
van een focusingtraining in een groep voor adolescenten met een negatief zelfbeeld, verwijzen
we naar Vlerick (2008).
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