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Is stimulusdiscriminatie functioneringsversterkend?
1
 

 

Bart Bruins 

 

De heer G. is een 38-jarige man, die reeds jaren bij mij in behandeling 

is. Hij meldde zich indertijd met ernstige angst- en spanningsklachten. 

Na een vakantie was hij volledig ontregeld, waarna vooral angst voor 

tremoraanvallen hem in beslag ging nemen. Deze klachten bleven 

hardnekkig voortduren. Bij de start van de behandeling was cliënt al 

bijna een jaar in de ziektewet. Die behandeling betreft de func-

tioneringsversterkende variant van de constructionele gedragstherapie.  

 Zoals u bekend zal zijn, kent functioneringsversterking twee fases.  

De eerste fase is herstel van functioneren. De rode draad uit cliënts 

bestaan moet weer worden opgepakt. Toestandsdiscriminatie en 

Response Search zijn hierbij de behandelprocedures.  

De tweede fase van de functioneringsversterking is verbreding van 

functioneren. De rode draad uit cliënts bestaan wordt verstevigd, zodat 

de bestaansbasis breder wordt. De procedure daarvoor is Opportunity 

Scan.  

 In de eerste periode van de behandeling van de heer G. is er een 

behoorlijk herstel van functioneren te constateren. Cliënt pakt 

langzamerhand zijn oude leven weer op en worstelt zich uit de WAO 

die inmiddels is ingegaan. Daarna stagneert het functioneringsherstel. 

Cliënt blijft veel klachten houden en deze klachten verzieken nog 

steeds zijn leven. Hij klaagt vooral over energieverlies: het loopt 

allemaal zo moeizaam. Het lukt cliënt nu wel zijn dagen te 

volbrengen, maar hij voelt zich, zoals hij zelf noemt, 'afgestoffeerd'. 

Afhankelijk van de mate waarin hij klachten heeft gehad, maak ik 

afwisselend gebruik van toestandsdiscriminatie en Response Search.  

Cliënt ervaart zelf een zeer langzame verbetering, maar die progressie 

is alleen over langere perioden te bemerken. Zowel cliënt als therapeut 

raken geleidelijk aan de trage voortgang gewend. Begin 1996 ervaar 
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ik steeds sterker de druk om er nu maar eens een punt achter te zetten. 

De heer G. is echter met het resultaat niet tevreden. Hij heeft nog 

teveel klachten en wil de behandeling pertinent voortzetten. Ik besluit 

daarom nog één poging te wagen. Doorgaan met afwisselend 

toestandsdiscriminatie en Response Search lijkt niet erg hoopvol. Er 

moet iets anders worden verzonnen. Een geval voor intensief overleg 

dus. Beata Bakker oppert de ontstane impasse eens anders op te 

vatten: niet als een stagnatie in het functioneringsherstel, maar als het 

maximaal bereikbare herstel. Herstel impliceert immers altijd een 

zeker plafond. Misschien is dit plafond al lang bereikt. Want het 

herstel kan niet verder gaan dan het oude niveau. Dus het niveau van 

functioneren, voordat de klachten de cliënt dermate in beslag gingen 

nemen, dat behandeling noodzakelijk werd. Waarschijnlijk heeft de 

heer G. voorheen ook niet klachtenvrij gefunctioneerd. Misschien 

waren de klachten toen alleen minder invaliderend. Ik moest het 

antwoord schuldig blijven. Dat had ik niet voldoende uitgevraagd. Ik 

had mij vooral gericht op  het nauwkeurig vaststellen van de aard en 

ernst van de klachten op het moment van aanmelding.  

 De gedachte, dat niet zíjn herstel van functioneren was 

gestagneerd, maar míjn behandeling was verzand, bood weer 

perspectief. Er kon een nieuwe behandelstrategie worden uitgezet.  

Als het functioneren maximaal is hersteld, moet de volgende stap ver-

breding van dat functioneren zijn: de tweede fase van functionerings-

versterking. De standaardtechniek daarvoor, Opportunity Scan, kon 

echter niet worden gebruikt. Deze procedure kan alleen worden 

ingezet als er sprake is van een zodanig functioneringsherstel, dat de 

cliënt tenminste enkele zittingen een behoorlijk aantal functionerings-

momenten kan noemen. Momenten dus, waarop de cliënt iets heeft 

gedaan, dat hem een goed gevoel over zichzelf opleverde. Aan dat 

criterium werd in het geheel niet voldaan. De toestand van de heer G. 

wisselde sterk en varieerde tussen door klachten in beslag genomen 

worden en maar een matig gevoel over zichzelf op basis van eigen 

acties. Het sluit dan niet aan de cliënt als onderdeel van de 

Opportunity Scan te vragen naar een topmoment uit zijn bestaan. Er 

waren in het bestaan van de heer G. helemaal nog geen topmomenten. 

Als redmiddel werd daarom een techniek ingezet, die ik zelden of 

nooit had gebruikt en daarom bij mij wat in vergetelheid was geraakt: 

discriminatietraining op stimulusniveau, algemeen, op globale 
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dimensie. Een hele mond vol, maar zo wordt deze vierde 

versterkingstechniek aangeduid in het eerste geschrift over 

functioneringsversterking, een A4 van de hand van Beata Bakker uit 

augustus 1992. In het vervolg van mijn betoog zal ik deze procedure 

'stimulusdiscriminatie globaal' noemen. Evenals de Opportunity Scan 

beoogt deze procedure verbreding van functioneren.  

 Hoe verloopt stimulusdiscriminatie globaal als procedure? De 

therapeut vraagt de cliënt een situatie te noemen, waarin hij niet of 

minder door klachten in beslag genomen werd. De procedure start dus 

met de zogenaamde 'omslagvraag'. Als de cliënt een situatie noemt, 

laat de therapeut de cliënt er wat meer over vertellen, zodat de cliënt 

de situatie weer voor zich gaat zien. “Wat gebeurde er zoal?” of “Hoe 

verliep die situatie eigenlijk?” is hier de standaardinstructie. De 

therapeut let er overigens goed op dat de betreffende situatie niet te 

smal is, dus een behoorlijke tijdspanne omvat.  Als de cliënt 

vervolgens iets over de situatie heeft verteld, volgt de discriminatie-

vraag: “Ja, en hoe was die situatie voor jou? Stond 't je aan of stond 't 

je tegen?  De therapeut houdt zijn vraag met opzet algemeen. Hij 

spreekt dus over 'het', 'dat allemaal' of 'de situatie'. “Hoe was die 

situatie voor jou?” De inhoud van de situatie wordt dus niet 

gespecificeerd. Alle aspecten uit de situatie die voor de cliënt van 

belang zijn geweest, kunnen bij het antwoord worden meegewogen. 

De therapeut benoemt zelf beslist geen concreet aspect uit die situatie. 

Dus nooit: “Dat Jan binnen kwam: stond dat je aan of stond dat je 

tegen”. Vervolgens moet de cliënt tussen één van beide categorieën 

kiezen: het stond (meer) aan of het stond (meer) tegen. Het wordt dus 

in het antwoord óf het een óf het ander. Daarna wordt de procedure 

aan de hand van een andere situatie herhaald.  

 Bij de heer G. was er al vrij snel na de start van deze procedure 

een verschuiving te bemerken. De eerste vier zittingen meldt hij nog 

slechte weken. De vijftien weken daarna rapporteert hij nog maar vier 

keer een slechte week, terwijl hij in de periode daarvoor het merendeel 

van de weken er slecht aan toe was. Misschien geen spectaculaire 

verandering, maar ik moet zeggen, dat het resultaat mij toch enorm 

heeft verrast. Eindelijk weer progressie. Misschien zou de 

verschuiving bij een andere cliënt niet zo zijn opgevallen, maar bij 

deze behandeling, waarbij voortgang eigenlijk al zolang uitbleef of 
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nauwelijks was vast te stellen, heb ik het functioneringsversterkende 

effect van de procedure als opzienbarend ervaren.  

 Waarom is stimulusdiscriminatietraining globaal functionerings-

versterkend? Laten wij eens kijken of wij deze kwestie wat kunnen 

verhelderen. Iemand functioneert als hij houvast heeft, dat wil zeggen, 

als zijn doen en laten gestuurd wordt door discriminatieve stimuli. 

Vanuit de theorie van de dominante actieve vermijding weten wij dat 

het bij mensen met klachten om een bepaalde categorie discrimi-

natieve stimuli gaat, de garantiestimuli (Bakker - de Pree, 1987). Deze 

garantiestimuli zijn per persoon inhoudelijk specifiek en qua aantal 

beperkt. Iemand vervalt daarom in disfunctioneren en vervolgens ook 

in klachten als deze individuspecifieke garantiestimuli in de situatie 

afwezig zijn. Iemand kan in deze 'lege momenten' niets doen om zich 

tegen de permanent dreigende invaliderende stimulus te beschermen. 

Maar ook in het geval van ineffectieve beantwoording van een wel 

aanwezige garantiestimulus, dus in het geval  het veiligheidssignaal 

uitblijft, vervalt het houvast. De betreffende garantiestimulus wordt 

verspeeld en verdwijnt uit de situatie. Ook dan staat iemand met lege 

handen, niet omdat de situatie kansloos was, maar omdat de kans niet 

kon worden benut. Een behandelprocedure herstelt dus het 

functioneren als het de beantwoording van garantiestimuli aan-

zwengelt. Van functioneringsverbreding is sprake als die beantwoor-

ding vervolgens resulteert in krachtige veiligheidssignalen. 

 Garantiestimuli zijn in het gewone leven onderdeel van een 

omvattend stimulusveld. In een kunstmatige situatie als een Skinner-

box daarentegen, heeft de experimentator het zich allemaal heel 

overzichtelijk gemaakt. Het stimulusveld is zeer beperkt. Er zijn 

hooguit enkele stimuli operatief: een of twee lampjes of zoemertjes, 

e.d.. In een natuurlijke situatie gaat dat wel heel anders. Dat wordt 

voelbaar, als we ons voorstellen hoeveel prikkels er eigenlijk op ons af 

komen, als we bijvoorbeeld op een verjaarsfeestje een met bekende en 

onbekende mensen, met gesprekken, muziek, drank en hapjes gevulde 

kamer binnentreden. Een bombardement van stimuli is ons deel. In het 

krachtenveld van al die stimuli worden we als het ware alle kanten op 

getrokken of geduwd. In dat krachtenveld zijn die verschillende 

stimuli natuurlijk niet van elkaar afgeschermd. Ze beïnvloeden elkaar 

voortdurend over en weer. Omdat een onsympathieke gast in de buurt 

van de stereotoren staat, onderdrukt dat de aantrekkingskracht van de 
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stapel cd's. Zo'n stimulusonderdrukking kan overigens ook wel eens 

heel voordelig uitpakken. De flauwe grappen van een gast behoeden 

ons bijvoorbeeld er voor met een van de andere aanwezigen een echt 

gesprek aan te knopen. Dat is maar goed ook, want in die sfeer zou 

een serieuze conversatie toch kansloos zijn geweest. In plaats daarvan 

maken we ons uit de voeten en gaan op zoek naar een discriminatieve 

stimulus die wel wat kan opleveren, bijvoorbeeld door een kijkje te 

nemen bij de boekenkast. De binnenkomst van een oude bekende 

maakt het gemakkelijker ons uit een saaie conversatie los te maken. 

En als er vreselijke muziek wordt opgezet, geeft dat een extra impuls 

om de interessante conversatie met onze buurman te intensiveren. Dan 

horen wij de muziek tenminste niet. Stimuli beïnvloeden elkaar dus 

over en weer in een subtiel krachtenspel. De invloed van een bepaalde 

stimulus kan daardoor worden vergroot, maar ook worden verkleind. 

De hartelijke begroeting door een goede bekende bijvoorbeeld neemt 

ons even geheel in beslag, waardoor diens onooglijke kleding als 

aversieve stimulus geen invloed op ons doen en laten heeft. Dat telt 

gewoon niet in die situatie. Zeer krachtige stimuli domineren dus het 

stimulusveld. Het relatieve krachtsverschil tussen deze stimuli en 

andere aanwezige stimuli is zo groot, dat deze eerste categorie de 

invloed van die laatste categorie onderdrukt. Iedere garantiestimulus is 

gezien zijn existentiële belang in feite zo'n krachtige stimulus die de 

impact van andere stimuli sterk onderdrukt. 

 Maar ook al bevinden wij ons in een omvattend en gecompliceerd 

stimulusveld, uiteindelijk zal de krachtmeting tussen de operatieve 

stimuli worden beslist en zal de krachtigste stimulus of combinatie 

van stimuli ons 'bewegen'. We stappen op de verjaarspartij dan ergens 

op af (bijvoorbeeld op de tafel met drankjes en hapjes) en misschien 

ook wel tegelijkertijd ergens vandaan (bijvoorbeeld weg van iemand 

die wij niet mogen). Naar mate er meer stimuli hierbij operatief zijn, 

dus hun invloed op ons laten gelden, des te verfijnder de aansturing 

van ons doen en laten is. Als er veel aspecten van de omgeving 

meespelen, is de kans op effectieve responsiviteit het grootst. Want 

deze responsiviteit is dan maximaal afgestemd op de situatie als 

geheel. Aldus bewegen wij door de situatie en vroeg of laat bewegen 

we ook weer die situatie uit. Als een 'veranderd' mens, want inmiddels 

zijn we in die situatie weer verder geconditioneerd (Skinner, 1974). 

Conditioneringsprocessen lopen altijd door. De kracht van stimuli 
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wordt daardoor onderhouden of zelfs versterkt, terwijl ook 

aanvankelijk neutrale omgevingsaspecten een stimulusfunctie 

verwerven. Steeds meer aspecten van de omgeving gaan aldus hun 

invloed op het doen en laten doen gelden. In processen als 

stimulusgeneralisatie, stimulusdiscriminatie en reponse-differentiatie 

wordt de aansturing van het gedrag vanuit de omgeving steeds verder 

verfijnd. Deze ontwikkeling blijft echter uit als het veld van 

operatieve stimuli door een krachtige stimulus wordt gedomineerd. 

Andere stimuli krijgen dan geen kans om aan kracht te winnen of zelfs 

maar op kracht te blijven. Verdere verfijning van de stimuluscontrole 

blijft uit. 

 Bij de heer G. kwam deze verfijning tijdens de stimulus-

discriminatie globaal op gang. Op een of andere wijze is het 

operatieve stimulusveld door deze behandelprocedure vergroot. 

Kunnen wij dat begrijpen? Laten we daartoe de procedure eens 

nauwkeurig onder de loep nemen.  

 Nadat de therapeut de cliënt zich een situatie heeft laten 

voorstellen, vraagt hij: “En, hoe was die situatie nu voor jou?  

Stond 't je tegen of stond 't je aan?”. Met deze vraag richt de therapeut 

de cliënt op aversieve en attractieve stimuli in de betreffende situatie.  

De cliënt wordt nu bij dat zich voorstellen echter niet meteen door de 

eerste de beste garantiestimulus in beslag genomen, zoals dat in de 

oorspronkelijke situatie wel het geval is geweest. In die situatie was de 

cliënt immers voor zijn houvast zonder uitstel en met voorrang op 

zoek naar een garantiestimulus. Confrontatie met alle andere stimuli 

was van ondergeschikt belang. Als de cliënt de situatie weer voor zich 

ziet, ligt dat geheel anders. Hij bevindt zich nu in de therapiesituatie 

en heeft dáár al houvast gevonden, tenminste in zoverre het de 

therapeut is gelukt de cliënt een passende garantiestimulus te 

verschaffen. Een garantiestimulus wordt dus al beantwoord en het in 

contact komen met een garantiestimulus heeft geen absolute prioriteit. 

Daarnaast kan met de stimuli die in de voorgestelde situatie 

opspringen,  per definitie niets meer worden gedaan. Omdat 

garantiestimuli in de voorstelling dus niet domineren, krijgen 

attractieve of aversieve stimuli nu wel een kans hun kracht te laten 

gelden. Onderdrukking van deze stimuli is er nu niet.  

Wordt de procedure veelvuldig herhaald, dan kan het niet anders dan 

dat buiten de therapiesituatie deze attractieve en aversieve stimuli 
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meer invloed krijgen. Dat betekent dat voortaan meer stimuli in het 

krachtenspel van stimuli meedoen. Niet alleen garantiestimuli, maar 

ook aversieve en attractieve stimuli hebben impact op het doen en 

laten. De aansturing van dat doen en laten wordt daardoor subtieler. 

Conditioneringsprocessen ten opzichte van deze stimuli kunnen 

immers weer plaatsvinden, overigens alleen voorzover de 

beantwoording van garantiestimuli er door wordt vergemakkelijkt of 

verbeterd. De stimuluscontrole verfijnt zich gaandeweg. 

   Deze veronderstelde effecten van de stimulusdiscriminatie globaal 

doen zich bij de heer G. naar mijn idee duidelijk gelden. Regelmatig 

meldt hij dat hij bepaalde dingen nalaat of anders, gemakkelijker doet. 

De avonden van de dartclub worden niet meer moeizaam uitgezeten. 

Hij gaat er nu pas halverwege de avond naar toe, zo vlak voor het 

moment dat hij zelf moet spelen. Toeschouwen bij het spel van zijn 

teamgenoten doet hij niet meer, want allerlei aspecten van die 

'wachtsituatie' stoten hem nu teveel af. Dat bevalt veel beter, want het 

leverde toch nooit veel op. En de vrijgekomen tijd wordt inmiddels 

thuis naar tevredenheid besteed. Overigens geldt deze 'opschoning' 

alleen de thuiswedstrijden. Bij de uitwedstrijden levert zijn rol als 

chauffeur van het team voldoende op om de afstotende wachtsituatie 

op de koop toe te nemen. Zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Bij 

het wekelijkse cafébezoek zit hij niet meer op een vaste plaats, maar 

kiest hij een positie afhankelijk van de gasten die aanwezig zijn. Als 

deze hem niet aanstaan, wordt het stamcafé zelfs voor een ander 

etablissement geruild. Door dergelijke veranderingen loopt het 

gaandeweg een stuk soepeler in het bestaan van de heer G.. Maar ik 

hoor hem geen 'top'momenten noemen, zoals dat met Opportunity 

Scan wordt beoogd. 

 Wat zijn voorlopig mijn conclusies? Stimulusdiscriminatie 

globaal lijkt een krachtige functioneringsversterkende procedure, 

tenminste als deze globaal, dus per gehele situatie, en beslist niet 

specifiek, dus niet bij afzonderlijke stimuli, wordt uitgevoerd. Het is 

bij deze procedure dus een kunstfout zelf als therapeut 

omgevingsaspecten te selecteren, zoals dat in de stimulus-

discriminatietraining bij functioneringsdiversificatie wel gebeurt. Als 

therapeut weet je niet of de invloed van die door jezelf geselecteerde 

stimuli het functioneren wel ten goede komt. Misschien is zo'n 

stimulus wel functioneringsverstorend, omdat het de beantwoording 
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van een garantiestimulus remt. De cliënt zelf zal zo'n misser nooit 

maken: hij is per definitie gericht op wat voor zijn functioneren 

bruikbaar is. (Dinsmoor, 1985)  

 Stimulusdiscriminatie globaal werkt functioneringsverbredend in 

die zin dat de bestaansbasis breder wordt. Maar ik ervaar wel een 

duidelijk verschil in werking met de Opportunity Scan.   

Vermoedelijk gaat door Opportunity Scan de kwaliteit van de 

garantiestimulus een grotere rol spelen. De beantwoording van 

garantiestimuli die 'knallende' veiligheidssignalen geven, top-

momenten dus, neemt toe. Bij stimulusdiscriminatie globaal lijken 

vooral responsverbeterende stimuli meer invloed te krijgen. De 

beantwoording van 'gewone' garantiestimuli wordt daardoor 

effectiever. Het veiligheidssignaal wordt met minder moeite geëffec-

tueerd. Maar voor alle duidelijkheid: deze eerste gevolg-trekkingen 

betreffen slechts één casus. Ze mogen dus niet zonder meer worden 

gegeneraliseerd. 
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