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De heer W., een man van bijna 55 jaar, heeft een afspraak gemaakt op 

advies van zijn huisarts. Deze huisarts schrijft mij het volgende: “De 

heer W. wordt naar u verwezen om eens te praten over problemen thuis 

rond (zijn opstelling bij) de opvoeding van en omgang met zijn 

kinderen. Een en ander leidt tot steeds meer conflicten die hij maar 

moeilijk kan hanteren.” Ook hijzelf vindt dat hij zich vaak te star, te 

autoritair opstelt en hij wil gaan zoeken naar de oorzaak daarvan. 

 Naast wie er, behalve hijzelf nog meer vindt dat hij zich te 

autoritair opstelt, vraag ik me bij het lezen van deze informatie 

natuurlijk ook af of er enige vorm van disfunctioneren en een 

dominante actieve vermijding in het spel is op grond waarvan zich deze 

klachten hebben ontwikkeld. In de eerste gesprekken ga ik uitvoerig in 

op zijn klachten, waarbij ik hem dus ook vraag naar momenten waarop 

hij de greep op zichzelf verliest en ‘het met hem als het ware op de loop 

gaat’.  De heer W. omschrijft zijn problemen als volgt. Hij raakt in de 

loop van de tijd steeds sneller in conflict met zijn vrouw en zijn 

kinderen. Hij vindt dat hij zich daarbij dan erg autoritair opstelt en dat 

hij onevenredig sterke uitingen van boosheid en woede kan hebben.  

Een enorme woede kan zich van hem meester maken, bijvoorbeeld als 

zich een discussie met zijn zoon ontspint naar aanleiding van diens 

nalatigheden. Hij heeft echter niet het gevoel in die situaties de greep op 

zichzelf kwijt te zijn. Ook kent hij geen andere momenten waarop hij 

als het ware in een gat valt. Door al die conflicten verslechtert de relatie 

met vrouw en kinderen gaandeweg en hij vreest dat een en ander wel 

eens ten koste van zijn huwelijk zal kunnen gaan. Zijn vrouw heeft er 

op aangedrongen dat hij iets aan zichzelf laat doen omdat ze de stellige 

indruk heeft dat er iets met hem niet in orde is. Zij heeft ook 
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gesuggereerd dat het iets te maken zou kunnen hebben met ervaringen 

die cliënt als kind in een interneringskamp in Indonesië gehad heeft. 

Een broer van cliënt zou daar namelijk ook problemen aan hebben 

overgehouden die nu en dan opspelen. Cliënt en zijn vrouw hebben 

beiden een baan die veel tijd in beslag neemt. Dat maakt dat er meestal 

weinig tijd is voor overleg over bijvoorbeeld de begeleiding van de 

enige nog thuis wonende, schoolgaande en in de ogen van cliënt matig 

presterende jongste zoon. Cliënt merkt dat met name deze zoon, maar 

ook de twee oudere kinderen (waarvan de een in militaire dienst is en 

de ander bezig is op zichzelf te gaan wonen) bij voorkeur naar zijn 

vrouw gaan als er iets geregeld moet worden of als er iets te vertellen 

valt. Hij krijgt het gevoel steeds minder greep en invloed te hebben op 

wat zich rond de nog noodzakelijke begeleiding van de kinderen 

afspeelt. Nu en dan, en met name als een discussie weer eens hoog is 

opgelopen, heeft hij het gevoel dat hij zelf ook beter op zichzelf kan 

gaan wonen. In zijn werk functioneert cliënt prima. Hij heeft een 

managementfunctie bij de overheid en het loopt doorgaans heel soepel 

tussen hem en zijn medewerkers. Hij is een ervaren voorzitter en met 

name het tot een goed einde brengen van tumultueuze vergaderingen 

doet hij met veel plezier. In zijn vrije tijd speelt hij graag een partijtje 

tennis, waarna hij nogal eens aan de bar wat blijft napraten en een 

biertje drinken.      

 Tot nu toe geen aanwijzingen voor disfunctioneren dus. Het ziet er 

naar uit dat de huisarts min of meer volledig is geweest in zijn 

verwijsbrief en dat hier sprake is van een levensprobleem. Maar in de 

derde zitting meldt cliënt tot mijn verrassing dat hij nog eens over mijn 

vragen over het zichzelf niet in de hand hebben heeft nagedacht. Bij 

nader inzien denkt hij toch dat er momenten zijn geweest waarop hij de 

greep op zichzelf volkomen kwijt was. In het afgelopen weekend heeft 

hij namelijk een discussie gehad met zijn jongste zoon. Weer zo'n op 

een woordenwisseling uitdraaiende terechtwijzing. Op een bepaald 

moment maakte zijn daarbij aanwezige vrouw een kritische opmerking 

jegens cliënt, waarmee ze tevens partij trok voor hun zoon. Hierop 

kreeg cliënt het gevoel alle vaste grond onder de voeten kwijt te raken. 

Hij kon op dat moment niet anders doen dan de kamer verlaten, op de 

trap gaan zitten en wat verdwaasd heen en weer lopen totdat het gevoel 

van paniek en woede minder werd. Bij nader inzien blijken dit soort 

momenten toch zo nu en dan voor te komen volgens cliënt. En wel in 
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een frequentie van ongeveer eens per maand. Een ander voorbeeld was 

dat er op zijn werk iets niet volgens plan gelopen was. Toen op een 

bepaald moment daarover gesproken werd en een van zijn medewerkers 

een opmerking maakte met als strekking dat het zijn eigen schuld was, 

gebeurde ongeveer hetzelfde. Cliënt voelde zich volledig van slag en 

kon niets meer zeggen. Hij gooit zijn dossier woedend van zich af, 

beent de kamer uit en gaat op de wc zitten. Waar hij tien minuten min 

of meer radeloos blijft zitten voordat hij het gevoel krijgt zich weer 

enigszins onder controle te hebben. Toch disfunctioneren dus!  

 Ik besluit een functioneringsanalyse te gaan maken, wat mij gezien 

het ruim voorhanden zijn van functioneringsmomenten geen al te 

moeilijke opgave lijkt. Ik besteed vervolgens een veertiental zittingen 

aan het stellen van contrastvragen en het vaststellen van de 

invaliderende stimulus, de veiligheidssignalen en de garantiestimuli. 

Aanvankelijk krijg ik op de contrastvragen a-specifieke aversieve 

stimuli als ‘stom’ en andere, aanzienlijk minder parlementaire 

uitdrukkingen. Na enkele zittingen komt er echter toch een specifieke S
-
 

naar voren en komt het resultaat van de functioneringsanalyse er als 

volgt uit te zien. 
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1. (op handen zijn-                 actie       overeenstemming  

   de) onenigheid 

 

2. gebleken behoefte               actie        de ander kan verder     

 

3. nalatige ander                  actie  meedoen/ instemming 

 

Het bezoeken en met name ook het leiden van vergaderingen levert hem 

vaak het veiligheidssignaal ‘overeenstemming’ op. Verder levert het 

regelen van woonruimte voor zijn oudste zoon hem een gevoel van 

voldoening op als uit alles blijkt dat hij ‘onder dak’ is. En ten slotte 

scoort hij bijvoorbeeld een S
+
 als aan zijn verzoek om snel een brief 

over te faxen wordt voldaan. 
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 Eerlijkheidshalve moet ik er bij vertellen dat ik op het punt van de 

garantiestimuli niet verder ben gekomen dan de opties. Wat is namelijk 

het geval? Hoewel de functioneringsanalyse weinig problemen lijkt op 

te leveren wordt cliënt er intussen niet beter op. Een paar maal geeft hij 

aan dat de relatie tussen hem en zijn vrouw en kinderen steeds moei-

lijker wordt. Er blijken op een zeker moment ook geen  functionerings-

momenten meer in zijn thuissituatie voor te komen en hij besluit om 

voor het eerst in zijn inmiddels 25-jarig huwelijk met een ander op 

vakantie te gaan. Of dit laatste ook een teken is dat het slecht gaat met 

cliënt is natuurlijk de vraag. 

Toch besluit ik op dat moment om over te stappen op de versterkings-

procedure Opportunity Scan, waarbij ik cliënt naar  mogelijkheden laat 

zoeken binnen een ‘redelijk’ lopend moment in de thuissituatie. Met de 

bedoeling het werk aan het functioneringsmodel voort te zetten zodra dit 

weer kan.  

 Rond die tijd word ik in een intervisiebijeenkomst door een collega 

er op geattendeerd dat er ook nog zoiets bestaat als stimulusgebonden 

disfunctioneren. En dat het overbodig is om een functioneringsanalyse te 

maken als alleen deze stimulusgebonden en niet de niet-stimulus-

gebonden vorm van disfunctioneren in het spel is. Het stimulus-

gebonden disfunctioneren zou kenmerkend zijn voor een levens-

probleem en niet voor een probleem waarbij een door dominante 

actieve vermijding beperkt functioneringsbereik een rol speelt. 

 U zult begrijpen dat ik in de volgende zitting nog eens bij cliënt ga 

navragen hoe dat zit met die disfunctioneringsmomenten. Daarbij, en 

trouwens ook bij het nog eens nalezen van de gegevens uit de eerste 

zittingen, blijkt dan dat cliënt geen momenten van gedragsontregeling 

heeft gekend die voor hem als het ware ‘uit de lucht kwamen vallen’. 

Hij kon ze weliswaar niet echt zien aankomen, maar het waren wel 

reacties op aanwezige stimuli die er altijd ongeveer hetzelfde uitzagen. 

Te weten: kritiek van voor hem belangrijke anderen op een cruciaal 

moment.  

 Vanaf dat ogenblik laat ik het functioneringsmodel voor wat het is 

en continueer ik de versterkingsprocedures waar ik al mee begonnen 

was. De Opportunity Scan voer ik nog een paar keer uit omdat cliënt 

nog behoorlijk in de knoop zit en er helemaal geen gat meer in ziet.  

Een paar zittingen en een vakantieonderbreking later meldt cliënt dat hij 

merkt dat hij anders is gaan optreden in verschillende situaties. Ook in 
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een discussie met zijn zoon. Escalaties van boosheid zijn uitgebleven en 

tussen hem en zijn vrouw loopt het ook duidelijk beter. Vanaf dat 

moment pas ik alleen nog discriminatietraining en indexering toe en de 

ingezette ontwikkeling van verbetering zet door. Zo laat cliënt een 

vergadering lopen waar hij twee maanden geleden zeker naar toe zou 

zijn gegaan en ziet hij af van een tweede spelletje tennis als hij er niet 

zo'n zin in heeft. Op zijn werk delegeert hij duidelijk vaker en zijn hele 

bestaan krijgt een meer ontspannen karakter. Irritaties zijn er nog wel 

maar ze leiden niet meer tot woede-uitbarstingen. Cliënt neemt meer de 

tijd in een gesprek met zijn zoon en stelt zich daarin genuanceerder op. 

Als deze bijvoorbeeld een goedbedoeld advies niet ter harte lijkt te 

willen nemen zegt hij dat hij het dan zelf maar moet weten. Iets wat hij 

voordien niet gauw zou doen. Intussen verdwijnen zijn klachten 

zienderogen. Na de eerst tekenen van verbetering is cliënt nog zeven-

maal geweest, inclusief een korte afbouwfase. 

 Het is voor het kiezen van de juiste behandeltechnieken van 

doorslaggevend belang vast te stellen of er bij de cliënt sprake is van 

een ‘levensprobleem’ of van een ‘bestaansprobleem’. Alleen aan de 

hand van het klachtendeel uit het bestaan van de cliënt kan bepaald 

worden of we met het een, dan wel met het ander te maken hebben. 

Alvorens uit te leggen hoe dat kan wil ik de kenmerken van het 

stimulusgebonden en het niet-stimulusgebonden disfunctioneren nog 

even noemen. Deze begrippen zijn namelijk essentieel voor het 

differen-tiëren tussen ‘bestaansprobleem’ en ‘levensprobleem’.  

 Kenmerkend voor het niet-stimulusgebonden disfunctioneren is, 

dat: 

1. de gedragsontregeling optreedt zonder aanwijsbare situatieve  

‘oorzaak’, en 

2. het moment van optreden van de gedragsontregeling dus voor de  

cliënt onvoorspelbaar is: het overvalt hem.  

 Kenmerkend voor het stimulusgebonden disfunctioneren is dat: 

1. de gedragsontregeling alleen optreedt in reactie op aanwezige  

stimuli, en 

2. het moment van optreden van de gedragsontregeling dus voor de  

cliënt in zekere mate voorspelbaar is. 

Hoe bepalen we nu of we met een ‘bestaansprobleem’ of met een  

‘levensprobleem’ van doen hebben? 

Van een bestaansprobleem spreken we als: 
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a. er disfunctioneren in het klachtendeel van het bestaan van cliënt  

voorkomt, èn 

b. deze disfunctioneringsmomenten niet stimulusgebonden zijn. 

Is dit het geval, dan is de theorie van de dominante actieve vermijding 

wèl van toepassing en heeft het wèl zin een functioneringsanalyse te  

maken. 

Van een ‘levensprobleem’ spreken we als: 

a. in het klachtendeel van het bestaan van cliënt geen dis- 

   functioneren voorkomt, of  

b. de disfunctioneringsmomenten in het klachtendeel van cliënt alleen 

een stimulusgebonden karakter hebben. 

Is dit het geval, dan is de theorie van de dominante actieve vermijding 

niet toepasbaar, op grond waarvan het zinloos is een functione-

ringsanalyse te maken. 

 Conditioneringstheorethisch gezien kan men stellen dat bij de cliënt 

met een levensprobleem het ‘kijken naar zichzelf’ te veel in de plaats is 

gekomen van het ‘van zich af kijken’. ’Ik weet er geen raad mee’, ‘ik 

doe het niet goed’ en ‘ik kom er niet uit’ heeft de plaats ingenomen van 

‘wat vind ik daarvan’ en ‘hoe is dat voor mij’. De blik is relatief te veel 

naar binnen en daarmee te weinig naar buiten gericht geraakt. 

Consequentie hiervan is dat de behandeling van levensproblemen het 

beste met behulp van de procedure stimulusindexering kan worden 

uitgevoerd. Stimulusindexering beoogt n.l. dat de cliënt weer van zich 

af leert kijken. De diverse omgevingsaspecten krijgen daardoor weer 

meer invloed op het doen en laten van de cliënt. 

 Stimulusdiscriminatie heeft een vergelijkbaar effect, maar is in dit 

opzicht niet effectiever. Bij stimulusdiscriminatie wordt evenals bij 

indexering de aandacht gericht op de omgevingsaspecten, doch hierbij  

wordt de cliënt gevraagd naar de specifieke kleur ‘prettig’ of  

‘onprettig’. Bij indexering wordt de aard van de inkleuring van de 

omgevingsaspecten helemaal aan de cliënt overgelaten. 

 Of de versterkingsprocedure Opportunity Scan een speciale bij-

drage kan leveren in de behandeling van levensproblemen staat nog ter 

discussie. Het is de vraag of het uitbreiden van het cliënt-specifieke, 

klachtvrije gedragsrepertoire zinvol kan zijn als er sprake is van  

levensproblemen. Met het opwerpen van deze vraag wil ik deze 

bijdrage besluiten.   
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Bijlage: 

 

 

DISFUNCTIONEREN 

 

Niet-stimulusgebonden.  

 

Gedragsontregeling 

zonder aanwijsbare 

oorzaak,  

En dus 

 

Gedragsontregeling 

onvoorspelbaar.   

Stimulusgebonden. 

 

Gedragsontregeling in reactie 

op aanwezige stimuli,  

 

En dus 

 

Gedragsontregeling voorspel-

baar. 

 

 

BESTAANS- OF LEVENSPROBLEEM  
 

Bestaansprobleem   Levensprobleem 

 

Disfunctioneren aanwezig,     Geen disfunctioneren 

én                         aanwezig, óf 

Disfunctioneren    Aanwezige disfunctioneren is    

niet stimulusgebonden  stimulusgebonden 

 

 

 


