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Doel van dit boek
Mijn grondhouding was en is, meer dan welke andere methodiek, vaar-
digheid, theorie of kennis die ik me eigen heb gemaakt, het meest bepa-
lend voor mijn omgaan met de ander, zowel privé als professioneel. De 
ontdekking hiervan was schokkend en het groeiproces naar een andere 
grondhouding een lange reis. Voor de mensen waar ik mee werk, heb ik 
een vorm gezocht om over het begrip grondhouding te schrijven. Deels 
in het belang van mijn eigen professionalisering en deels als hulpmid-
del voor mijn studenten.

De ontwikkeling van mijn grondhouding en hoe ik deze nu samenvat 
als ‘Jezelf en de ander recht doen’, is niet alleen mijn visie op hoe ik 
mijn cliënten en studenten wil benaderen, maar ook de manier waar-
op ik kan en wil omgaan met ieder ander. En dat blijft in proces en in 
dialoog.

Een andere belangrijke motivator voor deze schrijverij was de telkens 
weer terugkomende vraag van onze studenten in de trainingen ‘The-
rapie in Beeld’: “Hoe kom je tot een interventie en juist die interventie 
op dat moment? Wat is je denkproces als reactie op wat een cliënt zegt 
vóórdat je overgaat tot iets zeggen of vragen en juist dát zeggen of vra-
gen?”

Hun verlangen dat voor zichzelf helder te krijgen, is een weerspiegeling 
van wat jaren mijn zoektocht was. Hun verlangen gaat ook over hoe zij 
zichzelf en de ander recht kunnen doen.

Daarom is dit boek opgedragen aan de professionals die wij lesgeven 
met ‘Therapie in Beeld’ en aan mijn studenten leertherapie. Ik hoop dat 
het helpend is in hun zoektocht hun grondhouding helder te krijgen en 
koers te zetten voor de ontwikkeling daarvan. Ik gun hun dat zij gaan 
ervaren zichzelf en de ander recht te doen met de door hen gekozen 
benadering van de ander. Net als voor hen kan dit boek deze betekenis 
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hebben voor iedere professional, die met mensen werkt en hetzelfde 
verlangen heeft.

Gebruik het als een ijkpunt, een spiegel, een afzetpunt, een slijpsteen 
om je eigen grondhouding of de wijze waarop je de ander benadert, 
bewust te worden, te ontwikkelen en in te gaan zetten in je eigen vak-
gebied om jezelf en de ander recht te doen.

Mede door het lesgeven aan deze vakmensen, geschoold, gepokt en 
gemazeld in allerlei stromingen, methodieken en theorieën, heb ik 
beseft dat Nagy, met de indeling van de relationele werkelijkheid in 
vier dimensies, een allesomvattend werkmodel heeft beschreven. Dat 
daarvan de vierde dimensie de bodem is onder alle andere stromin-
gen, theorieën en methodieken. Dat bijna alle stromingen, theorieën 
en methodieken grotendeels zijn toegespitst op de tweede of derde 
dimensie van de relationele werkelijkheid, rekening houdend met de 
eerste dimensie. Dat de vierde dimensie van de relationele werkelijk-
heid de andere drie draagt, laat functioneren, er dynamiek in aan-
brengt en ze gaande houdt en zich inhoudelijk als dimensie zelfs nog 
verdiepen kan. Dit gegeven is bij weinig professionals bekend. Ik gun 
hun daar kennis over en ervaring mee, zodat zij die dimensie als hef-
boom kunnen gaan inzetten in hun eigen vakgebied. En zo is dit boek 
niet alleen voor therapeuten en hulpverleners bruikbaar, maar voor 
iedereen die met mensen werkt en de moed heeft aan zijn grondhou-
ding te werken.

Weetje
Ik kort de dimensies van de relationele werkelijkheid in taalgebruik af 
met D1, D2, D3 en D4.
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Grondhouding

“ Grondhouding is de instelling die je hebt en die 

bepalend is voor je gedrag. De houding waaruit en 

waarop je het leven en de ander benadert.

Je beroepshouding is de manier waarop je 

jezelf gedraagt in je werkomgeving.

Een beroepshouding wordt enerzijds bepaald door een set 

van waarden en regels, die bij een beroep passen, denk 

aan beroepscode, taakomschrijvingen en protocollen en 

anderzijds bepaald door je eigen visie en persoonlijkheid.

(Wikipedia, 2019)

In dit boek gaat het vooral over het eerste en laatste deel van deze de-
finitie. De instelling die bepalend is voor je gedrag en de impact van je 
visie en persoonlijkheid op jouw benadering van de ander.

Hoe je de ander benadert
Ik ben gaan zien dat de meest bepalende factor in onze grondhouding 
die van ‘het gevende kind’ is. Het kind dat respondeert op het behoe-
dende en gunnende van zijn ouders, hun nood, hun tekort aan erken-
ning of op hun destructieve recht, met de daaraan gekoppelde loyali-
teitenhuishouding aan de legaten van de ouders. Deze grondhouding 
is een zichzelf aangeleerde basishouding uit bescherming van het eigen 
‘zelf ’ van het kind. Dit al zeer jong ingezette mechanisme start in ge-
zinnen, die gesticht worden, en werkt door in het aangaan van hechte 
relaties. Als ‘genogram op zijn kop’ kom je het op de werkvloer tegen. 
Overal waar relaties stagneren, het spaak loopt in de benadering van 
de ander, of die van de ander naar jou, kun je er zeker van zijn dat dit 
mechanisme daaraan ten grondslag ligt.
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Het proces van mijn grondhouding
In grote lijnen neem ik je mee in mijn eigen proces, zodat je je eigen 
gedachten eraan kunt spiegelen over het begrip grondhouding en de 
ontwikkeling ervan.

Als nakomertje werd ik, in mijn gezin van herkomst, met open armen 
ontvangen en kon ik, de verhalen horend, de eerste jaren van mijn le-
ven zijn wie ik was. Ik benaderde de ander ook vanuit wie ik zelf was. 
In mijn peuter- en kleutertijd echter ontstonden er spanningen tussen 
mijn oudere broers en zussen en mijn ouders. Ik verlangde naar de oude 
harmonie en wilde er iets aan doen om die te bewerkstellingen. Ik pa-
rentificeerde me, als respons op de geboden en verboden en het gedrag 
van mijn ouders, als perfect en ook als zorgend kind. Ik probeerde zo 
niet alleen bij te dragen aan de homeostase van het gezin, maar besefte 
ook dat dit een handige parentificatievorm in het religieuze en maat-
schappelijke klimaat van mijn jeugd was.

Dat ik het goed deed, werd bevestigd in uitspraken als “Gerrie is zo’n 
makkelijk kind” of “Aan Gerrie heb je geen kind”. Zo (ver)vormde 
mijn grondhouding zich en werd die in stand gehouden. Het helpen, 
zorgen, dingen goed doen, me aan de regels houden, werd en was in 
mijn beleven mijn identiteit. Tegelijkertijd werd ik een toeschouwer van 
mijn gezin van herkomst en zo mogelijk nog meer van het religieuze en 
maatschappelijke systeem en had ik regelmatig andere gedachten, was 
ik kritisch en had ik mijn vragen. Ik besloot ook dat ik er niet bij wilde 
horen, maar ja, waar moet je dan heen? Al die gedachten waren voor 
mezelf. Die deelde ik niet. Zo beschermde ik, door mijn parentificatie, 
mijn eigenheid. Mijn andere (karakter)eigenschappen ontwikkelde ik 
maar matig, tenzij ze, in dienst van mijn parentificatie, van nut waren.

Tijdens mijn opleiding en werk in de verpleging (Diaconessenhuis 
Utrecht, in de jaren 1970) kon ik eveneens goed uit de voeten met mijn 
gezelschap van uitvergrote kwaliteiten en met deze grondhouding. 
Hoge cijfers, maar vooral de lof van de diaconessenhoofdzusters, de-
den me goed.
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Hoewel mijn eigenheid meer inspraak kreeg in mijn geloofsovertuiging 
en maatschappijvisie, werd mijn gedrag en benadering van anderen 
nog altijd bepaald door mijn parentificatie. Het ‘ik vind...’ bepaalde het 
grote aantal meningen, die ik over van alles en nog wat had. Ik wist nu 
hoe het echt hoorde. Niet zoals thuis, maar zoals hier, in dit diacones-
senhuis en het leven in de stad. Deels leefde ik een dubbelleven, waar ik 
geen last van had, want dat deed ik mijn hele leven al, omdat niets van 
wat ik beleefde of overdacht thuis bespreekbaar was. Tot er een moment 
kwam dat ik het huis uit werd gezet.

Geen gesprek over mogelijk. Terugkomen mocht uiteindelijk, maar er-
over praten niet. De monoloog werd in stand gehouden door mijn be-
hoedende en gunnende ouders, die mij iets gunden en me ergens voor 
wilden behoeden, wat voor hen belangrijk was en waarvan zij over-
tuigd waren dat dat ook het beste voor mij was. Dat het mij schade 
berokkende, konden zij niet zien.

Ik werd volwassen, maar dat was meer functioneel en niet zozeer van 
invloed op verandering van mijn parentificatie en hoe ik die uitvergrote 
kwaliteiten waaruit die bestond, inzette. Deels misschien wel in het ge-
ven van ruimte aan mijn eigenheid, buiten het blikveld van mijn ouders 
om. Daarnaast had ik mijn handen vol aan het bijstellen van mijn we-
reldbeeld, wat ik nog steeds vanuit mijn parentificatie deed, en niet door-
had, omdat de wereld er zo anders uitzag dan ik van huis uit gewend was.

Pas in de jaren 1980, toen ik samen met mijn man en kinderen zen-
dings- en ontwikkelingswerk deed in Nepal, kreeg ik de kans wat meer 
van de rest van mezelf te ontwikkelen. Onder andere doordat anderen 
meer in mij zagen dan ik mezelf bewust was, dat in me te hebben. Dit 
proces liep parallel aan een veranderend wereldbeeld, ontwikkelende 
visie op hulpverlening en gedragingen van mensen. Toch kon ik ook 
deze ontwikkeling doormaken en tegelijk geparentificeerd blijven. 
Achteraf bleek dat ik mijn moeder gaf door dit te doen, omdat zij het 
nooit had kunnen doen. De jaren 1990 braken aan en wij (inmiddels 
hadden mijn man en ik een gezin met vier kinderen) kwamen terug in 
Nederland wonen. Toen werd echt duidelijk dat ik niet meer de persoon 
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was, die acht jaar daarvoor wegging. Daar kon ik ook niet in terug. Ik 
maakte andere keuzen, hoewel die relationeel gevoelig lagen. In het ne-
men daarvan voelde ik me volwassen. Helaas bleef ik het gesprek met 
mijn familie daarover omzeilen. Bang niet goed genoeg te zijn. Bang 
hun erkenning te moeten missen. Mijn verlangen me door te ontwik-
kelen bleef. Ik koos onder andere pastoraal actief te zijn in de kerk, een 
studie te volgen (maatschappelijk werk en dienstverlening, hogeschool 
van Utrecht) waar ik antwoorden zocht door vermeerdering van ken-
nis. Daarin zocht ik houvast. Tevens was dat dan een maatstaf voor het 
‘goed’ doen. Doen zoals het hoort. Dat ik min of meer het ene instituut 
voor het andere verruilde, had ik niet door. Ik zocht het goede en juis-
te meer buiten mezelf dan in mezelf. Ook in de jeugdzorg (Stichting 
Timon te Zeist) kon ik daar goed mee uit de voeten. Regels zijn regels, 
mandaat is mandaat, beroepsomschrijving is er om je aan te houden, 
enzovoort. Ik wist hoe het hoorde en gaf tips en adviezen zoals ik die 
had geleerd. Mijn grondhouding bleef in wezen ongewijzigd, het was 
nog steeds mijn geparentificeerde zelf, die de regie voerde, ondanks alle 
ontwikkelingen en persoonlijke groei. Nog steeds dacht ik hoofdzake-
lijk monologisch en vulde ik veel voor de ander in. Een groot deel van 
mijn taalgebruik bestond uit: “Ik vind...”

Hoe het leven aan mijn verlangen trok
In die tijd deelde ik mijn probleem met een oude vriendin die ik zelden 
meer sprak. We kwamen elkaar bij toeval weer tegen, in de trein. Zij 
las op dat moment een boek van Ivan Boszormenyi-Nagy: Geven en 
nemen.

“Dat is ook wat voor jou,” zei ze. “Niet alleen voor je werk, maar ook 
voor je eigen persoonlijkheidsontwikkeling, vooral nu je moeder bent 
van tieners.”

Mijn belangstelling was gewekt. Na me erop georiënteerd te hebben, 
schoof ik het van me af. Om me, met mijn verleden als hulpbron, ver-
der door te ontwikkelen, zag ik niet zitten. Ik weet nu dat ik daarin 
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loyaal was aan mijn ouders. Aan hun legaten. Toen wist ik dat niet, 
want ik had immers al redelijk veel keuzen gemaakt waar zij niet achter 
stonden. Een aantal jaren later veranderde ik van werk (medisch maat-
schappelijk werk in ziekenhuis Rivierenland Tiel, afdeling Oncologie). 
De keiharde confrontatie met leven en dood en het effect ervan op mijn 
patiënten, maakte dat ik besefte dat ik als volwassen persoon wel veel 
had uitgezocht en anders gedaan, maar dat dat tevens maar een deel 
van mij was. Ik was nog niet wie ik was. Zo, als mijn patiënten, moest 
ik het ook gaan doen. Zijn wie ik was, ongeacht of dat aansloot bij wat 
mijn ouders me hadden gegund of waarvoor ze me wilden behoeden. 
Maar ik durfde niet. Ik hield deze gedachten en belevingen voor mezelf.

Maar naarmate ik me als medisch maatschappelijk werker professiona-
liseerde en mezelf als persoon ontwikkelde, liep ik min of meer vast in 
precies dat wat me al van meet af aan intrigeerde. Mensen die kanker 
krijgen en de dood, als het zwaard van Damocles, boven hun hoofd 
voelen hangen, of ervoeren dat hun leven nooit meer hetzelfde zal zijn, 
zijn echt.

Zij moesten zich niet alleen tot dat feit (D1) verhouden, maar ook tot de 
betekenis daarvan voor zichzelf en hun context. In en binnen die con-
text hadden zij mensen lief, maar was er vaak ook enorm veel spanning. 
Kinderen die ruzieden over de behandeling van hun oude moeder. Een 
vader die zijn dochter nog één keer wilde zien, na haar dertig jaar niet 
meer gesproken te hebben, maar de dochter hem niet. Zo waren er vaak 
heel pijnlijke relationele situaties. Van mij werd verwacht daarin een 
soort oplossing of uitkomst te bieden. Zelden niet alleen voor de cliënt 
en zijn context, maar ook eentje die paste in het ziekenhuiswezen. De 
methodieken en theorieën die ik voorhanden had, bleken ontoereikend 
en mijn eigen meningen en opvattingen pasten zelden bij wat de ander 
nodig had. Sterker nog, regelmatig waren ze een belemmerende factor 
tussen mij, de cliënt en zijn context.

Mijn verlangen groeide om me meer te professionaliseren, precies op 
het snijvlak in ‘het tussen’ van de patiënt of cliënt en mezelf en wat 
daaraan voorafging in mijn eigen denkproces. Maar hoe, wat en waar? 
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Dan toch maar dat contextuele gedachtegoed onderzoeken en bestude-
ren, inclusief mijn eigen gezin van herkomst? Met grote twijfel vanuit 
mijn parentificatie, maar met verlangen vanuit mijn eigenheid, begon ik 
de opleiding tot contextueel therapeut (‘Leren over Leven’ te Utrecht).

Intergenerationeel of contextueel 
denken
Het contextuele gedachtegoed, oftewel de contextuele benadering, 
kreeg me te pakken. Als cliënten bij ons komen, weten we dat hun pro-
ces al is begonnen. De eerste stappen zijn gezet. Zo had ook ik al een 
hele weg afgelegd voordat ik aan deze opleiding begon. Mijn proces van 
worden wie ik ben, was al in mijn jeugd begonnen. Maar dat het nodig 
was te deparentificeren en voornamelijk mijn ouders te ontschuldigen 
om mezelf en de ander tot hun recht te laten komen, was nieuw voor 
me. Ik had er ook een lange weg in te gaan. Deze contextuele benade-
ring, die bijna één op één een relationeel rechtvaardige grondhouding 
is, heeft mij door de jaren heen geholpen me persoonlijk te ontwikke-
len, me anders te verhouden tot mijn context en handvatten gegeven 
in mijn denkproces als hulpverlener. Deze leerprocessen van zelf een 
therapeutisch proces doorgaan van ontschuldigen (van mijn ouders en 
anderen) en deparentificeren, liepen parallel. Tijdens mijn opleiding 
tot contextueel leertherapeut en docent intergenerationele familiedy-
namiek (Nagy-Academie Utrecht) kwamen de puntjes op de i te staan. 
Alles in die opleiding draaide om de grondhouding van de professional 
in zijn benadering van de ander en het kiezen van interventies. Dat wat 
ik leerde, moest ik eerst zelf doorleven om bruikbaar in te kunnen zet-
ten in mijn werk. Dit proces heeft mijn basishouding als mens in relatie 
tot mijn context en professional voorgoed veranderd.

De meest wezenlijke factor daarvan is dat het oordeel of mijn mening 
over wat en wie dan ook, is weggevallen. Daarvoor in de plaats is er een 
nieuwsgierigheid gekomen die veel ruimte biedt om de ander echt te 
bereiken en te laten zijn wie hij is. Daardoor kan ik met iedere betrok-
kene partijdig zijn zonder daarbij tegen de ander te zijn. Dit is lang-
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zaamaan ook wat ik ben gaan verstaan onder het begrip ‘jezelf en de 
ander recht doen’ en in wisselwerking met de ander ben gaan doen.

Mijn houvast in mijn werk met 
mensen
De relationeel ethische dimensie (D4) van de vier dimensies waaruit de 
relationele werkelijkheid bestaat, werpt licht op de verhoudingen van 
mensen qua rechtvaardigheid in wederkerige passende zorg voor el-
kaar. Daaruit wordt zichtbaar en voelbaar of mensen elkaar recht doen, 
of er balans is, in geven en ontvangen qua elkaar recht doen. Dit licht 
schijnt dan vanzelf ook op de eerste drie dimensies, die tussen mensen 
in hun relaties spelen, waardoor zowel de cliënt als ikzelf hét anders 
bekijkt dan voorheen. Deze vierde dimensie is voor mij als professional 
een instrument, een houvast, en biedt handvatten die de cliënt helpen 
uitzoeken wat relationeel fair voor hem is in iedere relatie die hij heeft. 
Vanuit de waarde die deze dimensie heeft, is deze voor het groeiproces 
in mijn grondhouding een hele speciale hulpbron geweest, en is dat 
nog, om als professional uit te putten.

Het klavertjedrie op zijn steeltje (drie V’s + EV)
Dat houvast heb ik voor mezelf gevisualiseerd, er een beeld van ge-
vormd. Een klavertjedrie op een steeltje. De grond waarin het gewor-
teld staat, en waaruit het voortkomt, is de relationele ethiek, oftewel de 
vierde dimensie van de relationele werkelijkheid.

Zoals gezegd, was mijn eigenheid mijn eerste benadering van de ander, 
dat was mijn grondhouding. Deze vervormde tijdens mijn leven in mijn 
familie en context. Ik begreep daarnaar te moeten gaan kijken voor een 
‘reset’ ervan. Het begrip dat Nagy daarvoor gebruikt, is veelzijdig ge-
richte betrokkenheid (het eerste blaadje van het klavertje). Om me van-
uit die betrokkenheid te verhouden tot de ander, had ik de begrippen 
nodig die Nagy uitgewerkt heeft en waaruit de vierde dimensie bestaat. 
Ik heb die beschreven in Verlangen naar verbinding. Dit heeft vooral 
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geleid tot gaan inzien dat mijn brussen ook gevende kinderen waren en 
respondeerden op het behoedende en gunnende van onze ouders. Ieder 
vanuit zijn eigen existentiële driehoek. Daar kun je geen kwaad over 
zeggen. Wel uitzoeken hoe dat gunnen, behoeden en geven passend ge-
maakt kan worden. Dit besef heeft voor mij veel openheid gegeven in 
het tussen van mij met iedere broer of zus. Elkaars wijze van geven zit 
er niet meer tussen. Dat geven was immers gericht op de ouders en niet 
tegen de een of andere broer of zus. Tijdens dit proces deparentificeerde 
ik langzaamaan en werd mijn monologische denk-, praat- en doe-wijze 
steeds dialogischer. Door dit ervaringsgerichte werk groeide er een ma-
nier van rechtvaardig kijken naar zowel mijn brussen als mijn ouders. 
Die kijk- en denkwijze is het begin geweest van de vorming van mijn 
ethische verbeelding (het steeltje van het klavertje). Deze kijk- en denk-
wijze is een aspect dat bij mijn grondhouding hoort en zijn wortels in 
de vierde dimensie heeft. Het denkkader voor de ethische verbeelding 
ligt in de serie begrippen die Nagy heeft beschreven. Denk aan loyali-
teiten, parentificatie, legaten, destructief recht, enzovoort (zie Verlan-
gen naar verbinding). Deze begrippen verbeelden de grond van mijn 
klavertje, de relationele ethiek oftewel de vierde dimensie.

Dit meenemend naar mijn wijze van omgaan met mensen op mijn 
werk, ontwikkelde ik een veelzijdig gerichte partijdigheid (het tweede 
blaadje van het klavertje) ten opzichte van de patiënt, cliënt of student 
en zijn context.

Omdat het, zoals ik de ander benaderen wil, in het werk om de vragen 
draait, moeten het ook vragen zijn die hout snijden. Daardoor vindt 
de ander een antwoord op zijn vragen of voor zijn probleem, en ik doe 
mezelf en hem recht door zijn proces het zijne te laten, en niet het mij-
ne. Verbindende vragen en verbindende taal zijn het derde blaadje van 
mijn klavertjedrie op zijn steeltje. Het klavertjedrie kom je in alle cases 
tegen.
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Figuur 0.1. Het klavertjedrie op zijn steeltje.

Hulpmiddel
Naast mijn klavertjedrie op zijn steeltje maak ik het vierdimensionaal 
kijken, denken en vragen concreet met behulp van het genogram.

De gevolgen van mijn proces voor mijn werkwijze
In de loop van de tijd ben ik vanuit en door bovenstaande processen 
mijn manier van werken gaan verfijnen en gaan concretiseren. Dit heeft 
geleid tot nadenken over mijn positie en rol in die van het leven en de 
context van de ander. Die bestonden oorspronkelijk vanuit mijn paren-
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tificatie als grondhouding, uit een benadering van de expert die wist 
wat de ander moest doen en laten. Niet omdat ik kon weten wat bij de 
ander en zijn context past, maar ik had ervoor geleerd en vanuit paren-
tificatie vulde ik dat wat ik zelf had geleerd in mijn leven voor de ander 
in. Deels kwam dat goed en fout denken ook voort uit mijn intrinsie-
ke familietribunaal, met zijn delegaten en legaten. Door het jarenlange 
proces van de ander op zo’n manier te willen benaderen die recht doet, 
is die benadering dus verschoven naar het andere einde van de matrix. 
In plaats van allesweter ben ik nu gast in het leven van de ander en mag 
ik meedenken in zijn vraagstukken. Daarbij is juist de ander dé expert. 
Het is een totaal andere grondhouding geworden, waarin ik me nog 
steeds bewust ben van de oude grondhouding die, vanuit het gevende 
kind, toch nog weleens een duit in het zakje wil doen.

Gast zijn
De metafoor ‘gast zijn’ in het leven van de ander komt voort uit het 
besef dat het om het leven van de ander gaat. Niet om mij. Dat de ander 
zijn eigen antwoord heeft of de antwoorden in zijn context te vinden 
zijn, maakt dat ik mezelf als gast ben gaan zien en me ook zo intro-
duceer. Het slaat het meest op geen vragen stellen die ‘onbeleefd’ zijn. 
Me niet bemoeien met het leven van de ander. Geen kamertjes inlopen 
waarvoor ik niet ben uitgenodigd. Daarmee bedoel ik, in deze meta-
foor, dat ik geen vragen stel die de ander in zijn hemd zet, die mijn 
nieuwsgierigheid zouden bevredigen. Vragen die niet nodig zijn voor 
het proces van de ander, maar interessant voor mezelf of die ik nodig 
heb omdat ik anders niet weet te zeggen. Ik ben me bewust dat ik als 
hulpverlener meer kan vragen dan wie ook en ook nog antwoord krijg, 
maar is het passend? Doen mijn vragen de ander recht? Doe ik mezelf 
er recht mee?

In mijn vragen en door mijn vragen en zo in mijn relatie met mijn cli-
enten en studenten, kan ik voorleven wat rekening met elkaar houden 
is op een manier die voor ons beiden fair is. Kan ik passende zorg voor-
leven. Kan ik de dialoog voorleven. Ik zie de ander ook niet meer als 
iemand die ik moet helpen of redden, maar als iemand die zijn leven 
vorm wil geven en richting vraagt, de weg vraagt. Die wijs ik hem dus 
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niet rechtstreeks vanuit mijn meningen, kennis en ervaringen, maar 
help hem die zelf te vinden door mijn vraagstelling. Mijn vorm van 
sturen van het proces van de cliënt is een manier van meedenken en 
wordt bepaald door de universele wetgeving van de vier dimensies van 
de relationele werkelijkheid. Zo doe ik recht aan mezelf en de ander.

Vijf factoren voor houvast in je grondhouding of benadering van de 

ander op een rijtje
• Vier dimensies van de relationele werkelijkheid:

• Zoek of hoor ze in het verhaal van de ander en laat je daardoor 
leiden in je interventie of onthoud het voor een passend mo-
ment in het proces van de ander.

• Gebruik het genogram. De feiten (D1) bepalen alles.
• De werkbegrippen of kralenketting:

• Hoor de werkbegrippen in het verhaal van de ander en rijg je 
kralenketting.

• De interventiebegrippen:
• Pas die toe op de werkbegrippen, passend in het proces van de 

ander.
• Houd je aan het klavertjedrie op zijn steeltje:

• Denk vanuit je ethische verbeelding.
• Activeer de veelzijdige betrokkenheid in de context van de ander.
• Wees zelf veelzijdig partijdig in je benadering en al je interventies.
• Stel verbindende vragen.

• Besef dat je gast bent in de context van de ander.

Therapie in Beeld
De beeldtaal ‘Therapie in Beeld’ ben ik gaan ontwikkelen in de jaren 
dat ik als medisch maatschappelijk werker werkte op de oncologieafde-
ling van ziekenhuis Rivierenland (te Tiel). In die tijd begon ik aan mijn 
opleiding tot contextueel therapeut. In het eerste jaar van die opleiding 
volgde ik een aantal dagen ‘Een taal erbij’ bij de Kontekst in Amster-
dam. Het inspireerde me enorm en tegelijkertijd kon ik er niet mee uit 
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de voeten in mijn werk. Maar de uitdaging lag voor het grijpen. Ik ging 
dat wat ik leerde tijdens mijn opleiding rechtstreeks in Beeld vertalen. 
De praktijk was mijn oefenterrein en de patiënten leerden me veel over 
de vertaling naar het relationele, dagelijkse leven. Hun beelden maak-
ten het contextuele gedachtegoed voor mij levend. Uiteindelijk heeft dit 
geleid tot de wording van de kern van de methodiek ‘Therapie in Beeld’, 
namelijk het innerlijke gesprek, gebaseerd op de existentiële driehoek 
van het gevende kind aan zijn behoedende en gunnende ouders, met 
daaruit volgend het thema dialoog om vervolgens tot verbinding met 
en rechtdoen van jezelf en de ander te komen. Deze kern includeert alle 
begrippen van Nagy’s begrippenlijst en behelst alle vier dimensies van 
de relationele werkelijkheid. De voorwaarde om de beeldtaal te kunnen 
leren spreken, is bewustwording en ontwikkeling van je eigen grond-
houding.

Het nut van ‘Therapie in Beeld’ voor mezelf
Het ontstaan van en werken met ‘Therapie in Beeld’ is voor mij een 
ervaringsgericht voorbeeld hoe therapeutische processen werken. Van 
buitenaf wordt iets getriggerd (‘Een taal erbij’ door Marleen Diekmann) 
in mezelf. Dat ga ik eruit halen en ontwikkelen in wisselwerking met de 
ander. Ik heb het in me en ik bepaal, bewust of onbewust, hoe en wan-
neer het eruit komt. Anderen zijn gasten. Zo heeft deze methodiek bij-
gedragen, en doet dat nog steeds, aan de ontwikkeling van mijn grond-
houding. Socrates maakte hier de vergelijking met een vroedvrouw. De 
ander kan alleen maar uit je halen wat er in je zit. In die zin voel ik me 
een verloskundige.

Kernwoorden in de beeldtaal zijn niet in dit boek uitgewerkt, maar in 
de twee andere boeken van het door mij geschreven drieluik, namelijk: 
Verlangen naar erkenning en Verlangen naar verbinding.

Het nut van dit boek voor jou
Kort samengevat gaat dit boek over grondhouding, de benadering van 
de ander. In eerste instantie maak ik dit begrip helder door middel van 
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mijn eigen verhaal en proces. Vervolgens wordt dit gekoppeld aan de 
begrippen van het contextuele gedachtegoed van Nagy en uiteindelijk 
vertaal ik dit naar mijn professionele benadering van de ander.

Zoals gezegd, kun je dit boek als een spiegel gebruiken voor de be-
wustwording of ontwikkeling van je eigen grondhouding. Het is een 
leermodel waartegen je je kunt afzetten, je je aan kunt optrekken, je je 
door kunt laten vormen door jouw grondhouding als professional te 
ontwikkelen.

Hoofdstuk 1 is deels een introductie in contextueel en intergenerati-
oneel denken en tegelijkertijd neem ik je mee in een ervaringsgericht 
proces van het begrip grondhouding voor mijzelf.

In hoofdstuk 2 beschrijf ik de theorie, de contextuele begrippen van het 
contextuele gedachtegoed zoals ik ze me eigen heb gemaakt en ermee 
werk. Dit vertalen van theorie naar praktijk blijft overigens in ontwik-
keling, dus het is niet af. Per begrip vind je in de paarse kadertjes met 
‘Zelf aan de slag’ reflectievragen, zodat je in de gelegenheid bent dit 
gedachtegoed, wat onderliggend is aan jouw eigen specialisme, te gaan 
integreren in je grondhouding of die aan te scherpen en door te ont-
wikkelen. Kies de vragen die je aanspreken. Lees dit hoofdstuk begrip 
voor begrip en laat het bezinken in dat wat je al weet. Herlees het pas 
dan in combinatie met een aanrijgend begrip. Geef jezelf er tijd voor.

In hoofdstuk 3 kun je lezen hoe hoofdstuk 2 in de praktijk wordt ge-
bracht. Je er kunt in grote lijnen mijn denk- en hulpverleningsproces 
tijdens het werken met mensen lezen. Deze vijf casussen zijn vanzelf-
sprekend geen complete werkwijze en benadering, maar vooral een 
middel om de contextuele begrippen, die naast een benadering tevens 
interventies zijn, uit te lichten. Per casus bied ik je weer, zoals in hoofd-
stuk 2, de gelegenheid op jezelf en je professionele handelen te reflecte-
ren door de tussenvragen ‘Zelf aan de slag’ te beantwoorden.

Hoofdstuk 2 en 3 kun je ook in omgekeerde volgorde lezen of door el-
kaar heen. Je vindt verwijzingen tussen de theorie zoals ik ermee werk 
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en hoe ik er in de casussen mee werk. En vice versa. Lees vooral niet al-
les achter elkaar. En gebruik van de ‘Zelf aan de slag’-vragen degene die 
op dat moment actueel voor je zijn. Deze vragen kun je ook bruikbaar 
maken voor je interventies in je gesprekken met cliënten.

In hoofdstuk 4 zijn de begrippen van Nagy in zijn eigen taal en oor-
spronkelijke formulering na te lezen.

In het trefwoordenregister achteraan vind je zo veel mogelijk kernbe-
grippen van dit hele boek terug, met daarbij de pagina’s waarop ze te 
vinden zijn.

Al met al is dit boek, naast een ijkmiddel voor je grondhouding, een 
handleiding geworden om de vertaling van de vierde dimensie van de 
relationele werkelijkheid bruikbaar voor je eigen vakgebied te maken, 
waarin je al werkt op de andere drie dimensies.

Tip
Het woord cliënt, de duiding van de relatie tussen de hulpverlener 
en degene waarmee hij in gesprek is, omdat die daarvoor kiest of is 
verwezen, kan worden vervangen door student, patiënt, leerling, 
coachee, pastorant, pupil, klant, enzovoort. Vervang het al lezend door 
hoe jij de mensen die bij jou komen, of waar jij voor en/of mee werkt, 
aanduidt.


