
De kunst van het interveniëren 
in moeilijke behandelsituaties

richtlijnen voor onbevangenheid



Crisisinterventie…

Wat is crisis?

Hoe in crisis verandering bevorderen?



Druk



Blikvernauwing



Veranderhuiver



Crisisspiraal
wisselwerking crisiselementen

druk blik
vernauwing

verander
huiver

‘er mag 
niks 
veran-
deren’

‘er is geen 
uitweg…’

‘er moet   nu 
iets 
gebeuren…’
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Crisis als kans…

In crisis: grote behoefte aan verandering

Crisis is functioneel:
uiting van verstoord evenwicht
fase-overgang 
‘every problem is a failed solution’

Doelstelling: kans op verandering  bevorderen



Crisis is besmettelijk

Alle betrokkenen raken 
bevangen door crisis: 
ook de hulpverleners
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gevolg…

dempen en toedekken
pathologisering en psychiatrisering
defensief handelen 

→
geen verandering
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Richtlijnen voor onbevangenheid

Crisisinterventie is 
er op gericht 
de therapeut te 
helpen veranderen 
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Hoe verandering bevorderen?

3 niveaus:

1. denken
2. samenwerkings-

relatie
3. gespreksvoering/ 

interveniëren



Kunst of kunde?

‘Het toeval bevoordeelt de voorbereide 
geest’
(Pasteur)



1. Denken

Probleemoplossend vermogen van cliënt 
en naasten vergroten →

Probleem in eigen omgeving met eigen 
middelen oplossen →

Systemische benadering



Mogelijkheden systemische benadering

Andere informatie en visie
Isolement doorbreken 

Steun en structuur
Beveiliging 

Decoderen relationele boodschap



Systemische uitgangspunten

‘normaliseren’ in plaats van ‘pathologiseren’
consulent-positie betrekken



Medisch/psychiatrische én 
psychotherapeutische kijk
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Verschil in optiek

Medisch/psychiatrische kijk: (Systeem)therapeutische kijk:

expertpositie consulentpositie
causaliteit (‘lineair’) contingentie (‘circulair’)
controle consensus

‘expert als het moet, consulent als het kan’



2. Alliëren:

op creatieve wijze ontwikkelen en hanteren van de samenwerkingsrelatie



Aandachtspunten bij alliëren

vier noodzakelijke pijlers om een brug  te kunnen slaan:

weder-
kerigheid

verwach-
tingen
client

investe-
rings-
bereidheid
therapeut

behoeften 
cliënt



3. Gespreksvoering en interveniëren
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Gespreksvoering vanuit consulentpositie

‘4 watjes’
Wat is er aan de hand? 
Wat is er al geprobeerd? 
Wat moet er nu gebeuren?
Wat als de beoogde aanpak niet werkt?



Interveniëren

Interventie op basis 
van 
hypothesevorming



Interveniëren

Interventie op basis 
van 
hypothesevorming

Hypothese = 
blikopener



Iedere interventie = proefinterventie

cirkelgang van feedbacklussen

doelstelling

hypothese

observatie

interventie



Kortom ….

Veranderen…



Kortom ….

Veranderen…
doe je met 

anderen



Bedankt

en veel leesplezier…


