“Help, wat kan ik nu doen?”
Hoe een beeldende therapie ‘mislukt’ doordat ik niet goed meer
kan mentaliseren en wat ik hieruit kan leren
Je tijdens een sessie, in het contact met je cliënt, uit het veld geslagen voelen en niet meer
weten wat je kunt doen, is voor alle vaktherapeuten herkenbaar, ongeacht doelgroep of
methodiek. Wat kunnen we leren van situaties waar in de relatie tussen cliënt en therapeut
niet meer te herstellen lijkt? Binnen mentaliseren bevorderende therapie (MBT) wordt een
goede werkrelatie met de therapeut eerder als uitkomst van een therapieproces gezien,
dan als voorwaarde om een therapieproces op gang te krijgen. Contactbreuken worden
als onvermijdelijk gezien en een ingang om een relatievorming te gaan onderzoeken.
Vaktherapie helpt om contact met de eigen belevingswereld te maken en te herstellen,
waarmee het vermogen tot mentaliseren versterkt wordt.
Marianne Verfaille
Inleiding
In de behandeling van cliënten met een Borderline
Persoonlijkheid Stoornis (BPS) vanuit mentaliseren bevorderende therapie (MBT) richt ik me vooral op de gemoedstoestand van mijn cliënten. Kenmerkend voor hen is dat ze
hun mentaliserende vermogen snel kunnen verliezen. De
laatste tijd kom ik er achter hoe vaak ik tijdens een sessie
ongemerkt zelf niet meer in staat ben te mentaliseren. In
dit artikel onderzoek ik welke effect dat heeft op de cliënt,
mijzelf en onze werkrelatie. Dit doe ik aan de hand van
een behandeling, waarin ik als therapeut de mist in ben
gegaan. Het gevolg was dat de cliënt de beeldende therapie heeft afgebroken.
Ik beschrijf hoe er een breuk in het contact ontstaat, hoe
ik daarmee om ben gegaan en hoe ik er volgens het MBTmodel anders mee om had kunnen gaan. Ook wil ik duidelijk maken hoe vaktherapeutische interventies helpen om
emoties te reguleren, waardoor het mentaliseren weer op
gang komt.

In dit artikel:
• uitleg over mentaliseren bevorderende therapie
en de client-therapeutrelatie binnen MBT;
• de beschrijving van een voortijdig afgebroken
therapie door verminderd mentaliseren van de
therapeut;
• alternatieve interventies volgens het MBT-model.

Het nadenken samen met mijn collega’s binnen het multi
disciplinaire team heeft mij geholpen om deze ‘mislukte
therapie’ ook vanuit een ander perspectief te kunnen zien.

Cliënten met BPS en MBT-behandeling
Cliënten met BPS kunnen in sneltempo overspoeld worden
door een chaos aan interne belevingen, waardoor zij nauwelijks meer kunnen nadenken over de intentie van hun eigen
gedrag en dat van anderen. Zij verliezen dan hun mentalise-

De spanning moet hoog genoeg zijn
om in uitdagende interpersoonlijke
situaties het mentaliserend
vermogen te versterken
rend vermogen. Dit kan zich vooral voordoen in de context
van hechte relaties. Het onvermogen om zichzelf en anderen te zien als individuen van wie het gedrag bepaald wordt
door gevoelens, gedachten en verlangens, zorgt voor grote
misverstanden met andere mensen. Het komt ook voor dat
ze zich juist enorm leeg voelen, snel bekritiseerd of afgewezen, en gedachten en gevoelens invullen voor anderen. Ze
hebben vaak moeite om hun oververhitte of afgevlakte emoties te reguleren waardoor het hun extra inspanning kost
hun mentaliserende vermogen weer terug te vinden.
Het doel van een MBT-behandeling is om het mentaliserend
vermogen van de cliënt te verstevigen. Het wegvallen van
het mentaliserend vermogen van de cliënt (en therapeut!) is
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Afbeelding 1: Ervaringsmodi volgens Fonagy en Bateman.

onvermijdelijk en daarmee een centraal onderdeel van een
MBT-behandeling.
Een voortdurend doel in de behandeling is het herstellen
van mentaliseren wanneer dat verloren gaat en het herstellen van breuken in werkrelaties die als gevolg hiervan ontstaan. Cliënten en therapeuten werken vaak op het scherpst
van de snede: de spanning moet immers hoog genoeg zijn
om in uitdagende interpersoonlijke situaties het mentaliserend vermogen te versterken (Bales, Luyten & Smits, 2015).

kunnen denken dat die persoon jou niet moet en jouw steun
niet op prijs stelt. Je kunt door die emotie van jezelf niet
meer goed open staan om te denken over mogelijk andere
intenties van de ander. Je kunt je dan bijvoorbeeld niet meer
afvragen of diegene dat doet omdat het nu net jouw arm is,
of dat elke arm bedreigend zou kunnen zijn vanuit eerdere
nare ervaringen. Naarmate er meer opwinding en emotie in
het spel is, wordt het steeds moeilijker om te reflecteren op
jezelf en je in te leven in de intenties van de ander.

Mentaliseren bevorderende therapie

MBT is ontwikkeld door Bateman en Fonagy in eerste
instantie voor de behandeling van mensen met een BPS.
Tegenwoordig wordt MBT gebruikt in de behandeling van
een groot aantal persoonlijkheidsstoornissen (Bateman &
Fonagy, 2016). Vaktherapie wordt door Fonagy genoemd
als één van de vruchtbaarste toepassingen van MBTtechnieken (Verfaille, 2016).

Mentaliseren is een capaciteit die iedereen heeft. Het is een
heel gewoon proces dat we allemaal kennen, waarin we
onszelf en anderen en onze interacties met anderen proberen te begrijpen.
Wanneer je iemand ziet huilen, denk je niet: “Oh, zijn
wangen worden nat.” Zonder dat je je er bewust van bent,
ben je meebewogen en probeer je te begrijpen waarom
iemand op dat moment moet huilen. De meeste tijd reageer je er bijna automatisch op, door bijvoorbeeld een zakdoekje te geven, een arm om degene heen te slaan, of als
je er moeite mee hebt, wat afstand te nemen.
Wanneer de ander jouw goedbedoelde arm om zijn schouder wegduwt, moet je expliciet gaan nadenken waarom hij
dat doet. Dit ‘expliciet mentaliseren’ is nodig om misverstanden op te lossen en goed te kunnen blijven communiceren en samenwerken met elkaar.
Wanneer je je door het wegduwen afgewezen voelt, zou je

Vier MBT-ervaringsmodi
Een ervaringsmodus gaat over wat er in je binnenwereld in
relatie tot de buitenwereld gebeurt.
Op het moment dat je over je binnenwereld kunt reflecteren en je kunt inleven in wat er in de buitenwereld bij de
ander en tussen jou en anderen speelt, dan ben je in staat
om te mentaliseren en zit je in de mentaliserende modus.
MBT onderscheidt drie ervaringsmodi van verminderd mentaliserend vermogen. Aan de hand van het hiervoor gegeven voorbeeld licht ik deze vier modi toe.
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1. De psychische equivalentiemodus
Wanneer je je afgewezen voelt en er helemaal van overtuigd bent dat de ander je arm wegduwt omdat jouw steun
niet op prijs wordt gesteld, schakel je wat je van binnen
voelt en denkt en hoe je denkt dat de ander in de buitenwereld het bedoelt, gelijk/equivalent aan elkaar. Er is alleen
jouw eigen waarheid.

voelt en je bijvoorbeeld realiseren dat je gevoelig bent voor
afwijzing, maar tegelijkertijd ook blijven nadenken over de
mogelijke bedoelingen van de ander. Zie voor uitgebreide
uitleg: Bleumer & Meyer (2016, p. 69).

Cliënt-therapeutrelatie
In de MBT-benadering blijf je als therapeut niet buiten schot
(Bleumer & Meijer, 2016). Als therapeut intervenieer je door

2. De alsof-modus (of pretend-modus)
Wanneer je het gevoel van afwijzing ontkent en doet alsof
het je niets kan schelen en gaat beredeneren waarom die
ander geen arm van je wil, zijn binnen- en buitenwereld
van elkaar losgekoppeld.

3. De teleologische modus
Teleologisch betekent ‘een bedoeling inhoudend’, het is
een bijzondere equivalentiemodus. In deze modus let je
minder op wat de ander zegt maar vooral op wat de ander
doet en daar koppel je zijn bedoeling aan vast.
Stel dat de persoon die jouw troostende arm afwijst, zegt
dat hij het wel prettig vindt dat je hem wil troosten, dan
zeggen die woorden je niets. Je blijft je afgewezen voelen,
totdat die ander zijn woorden daadwerkelijk kracht bij zet
door je een knuffel te geven.
Wanneer de cliënt (of de therapeut!) in één van deze nietmentaliserende modi terechtkomt, is dit een signaal dat je
gevangen zit in je eigen belevingswereld. Wat er gezegd
wordt, zal niet meer binnen komen zolang de mentaliserende modus niet eerst weer min of meer teruggevonden
wordt.

4. De mentaliserende modus
Hierin ben je je bewust dat wanneer jij je afgewezen voelt,
dit niet hoeft te betekenen dat de ander de intentie heeft
gehad om jou af te wijzen. Je kunt blijven voelen wat je

Wat er gezegd wordt,
zal niet meer binnenkomen
zolang de mentaliserende modus
niet teruggevonden wordt
je eigen beleving en gevoel in te brengen, echter vanuit
een onderzoekende houding. Mentaliseren in de relatie
is de meest intense en complexe interventie van het MBTinterventiespectrum (zie kader). Om het mentaliseren bij de
cliënt te bevorderen, monitort de therapeut voortdurend
het arousalniveau van de cliënt, afhankelijk daarvan kiest hij
een passende interventie.
Mentaliseren lukt het beste wanneer de spanning niet te
hoog, maar zeker ook niet te laag is. Mijn supervisor Dawn
Bales vertelt me dat uit supervisie opnames blijkt dat therapeuten geneigd zijn om de spanning in sessies te weinig op
te laten lopen. In dit artikel komt naar voren, waarom ik dit
ook moeilijk vind.

Casus Jan
Jan neemt deel aan de MBT-deeltijdbehandeling, onderdeel
van de GGzE in Eindhoven. Hij is gediagnosticeerd met een
BPS. Hij loopt keer op keer vast in de groepstherapie en hij
wil individuele vaktherapie gebruiken om meer profijt van
de groep te kunnen hebben. Tijdens de eerste individuele

MBT Interventiespectrum:
Niveau 1. Geruststellen, steunen en empathisch valideren
Niveau 2. Exploreren en verhelderen, uitdagen, een alternatief gezichtspunt inbrengen
Niveau 3. Focus op het gezamenlijke gevoel in de actuele situatie
Niveau 4. Mentaliseren in de cliënt-therapeutrelatie
4.1 Erkennen van de ervaring
4.2 Onderzoeken in de actuele relatie
4.3 Aanvaarden en onderzoeken van jouw aandeel als therapeut
4.4 Samenwerken om het te begrijpen
4.5 Zoeken naar alternatieve of extra gezichtspunten
4.6 De reactie van de cliënt onderzoeken
Binnen het interventiespectrum is het mentaliseren in de relatie de laatste van het rijtje. Dat gaat over wat
er op dat moment tussen de cliënt en therapeut in de sessie speelt en komt heel dichtbij, dat is spanningverhogend en
kun je alleen doen als de cliënt en jijzelf rustig genoeg zijn en in staat om te mentaliseren (Bleumer & Meijer, 2016).
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sessie beeldende therapie maakt Jan me duidelijk dat hij
zich niet op zijn gemak bij me voelt. Hij kent me nog vanuit
de start van zijn therapie in de MBT-introductiegroep.
Hij herinnert zich mijn grapjes, die zijn scherp, hij is bang
voor die grappen van mij. Hij had liever zijn vorige beeldend
therapeut gehad, die geduldig met hem was. Bij haar heeft
hij drie maanden aan een collage mogen werken, totdat
hij het helemaal goed vond. Hij verwacht dat ik dat niet zal
toestaan, omdat hij dan teveel in zijn perfectionisme blijft
hangen. Bovendien had hij liever psychomotorische therapie dan beeldende therapie gewild, die optie was niet
mogelijk. Hij maakt mij duidelijk dat ik dus echt derde keus
voor hem ben. Ik merk dat ik het niet prettig vind hoe hij
over mij praat. Ik negeer dit gevoel door het min of meer
‘weg’ te rationaliseren. Ik ken Jan als een perfectionistische
jongeman en bedenk dat hij zijn medemensen blijkbaar
ook zo benadert: die zullen het vast niet snel goed kunnen
doen in zijn ogen. Ik heb mijn mentaliserende modus verloren en zit in de alsof-modus. Dit rationaliseren helpt mij
maar gedeeltelijk, want het blijft niet fijn voelen om zijn
‘derde keus therapeut’ te zijn. Ik denk dat ik onbewust
voorkomen heb om expliciet stil te staan bij Jans beleving
van mij, uit angst om nog meer narigheid over me heen te
krijgen. Ik ‘bescherm’ mezelf daartegen.
Zijn beleving van mij is te werkelijk voor me geworden.
Ik ga er teveel van uit dat Jan erop uit is om me te laten
voelen dat ik als therapeut niet deug en zorg dat ik me
daartegen bescherm. Ik kan het ‘derde keus therapeut zijn’
niet genoeg meer als zijn beleving zien en kom geleidelijk
van de alsof-modus in de equivalentiemodus terecht.

Toepassing van het interventiespectrum
Bateman en Fonagy (2016) benadrukken dat je het gezamenlijke actuele gevoel dat er tijdens de sessie speelt
tussen cliënt en therapeut onder woorden moet proberen
te brengen (interventiespectrum niveau 3). Wanneer ik nog
had kunnen mentaliseren, zou ik gezegd kunnen hebben:
“Ik ervaar een soort spanning tussen ons, merk jij dat
ook?” Wanneer Jan het herkend had, zou ik hem hebben
kunnen laten mentaliseren over de betekenis van de spanning tussen ons, door te vragen: “Waar zou dat volgens jou
mee te maken kunnen hebben?”
Dit zou ervoor gezorgd hebben dat Jan gefocust was gebleven op de interactie tussen hem en mij in het hier-en-nu.

Overdracht in de klassieke analytische betekenis en
de MBT-betekenis
Er speelt in dit eerste contact meteen van alles in de overdracht tussen Jan en mij. In de MBT wordt dit gezien als
kansen om de cliënt na te laten denken over de relatie
waarin hij op het huidige moment verkeert. Als therapeut
en cliënt samen gaan mentaliseren over wat er gebeurt in de
cliënt-therapeutrelatie, heb je te maken met het verschijnsel
overdracht en tegenoverdracht uit de psychoanalyse.

In de mentaliserende methodiek pak je de overdracht van
de cliënt als nieuwe ervaring op, mogelijk beïnvloed door
het verleden. Het wordt niet gezien als louter een herhaling
van het verleden, er worden geen interpretaties of duidingen naar het verleden gemaakt, zoals in de klassieke analytische therapie. Een verklaring en een herhaling van vroeger
zou zijn als ik gereageerd zou hebben met: “Jan, je hebt
een pestverleden, daar komt je gevoeligheid voor grapjes
vandaan, daardoor ga je er nu ook van uit dat ik erop uit
ben om jou te pesten.” Jan zou het gevoel kunnen krijgen
dat wat hij nu voelt, namelijk dat hij zich niet veilig en op
zijn gemak bij mij voelt, niet echt zou zijn. Hij zou dan in de
alsof-modus mee kunnen gaan denken en zijn gevoel loskoppelen van de huidige ervaring in het contact met mij. Of
hij zou wanneer hij in de equivalentiemodus zit, zich ontkend kunnen voelen, dat hij zich onveilig en ongemakkelijk
bij mij voelt (Bleumer & Meijer, 2016).
Een MBT-therapeut geeft daarom geen verklaring aan de
cliënt waarom hij doet wat hij doet, maar blijft dicht bij
de actuele ervaring. We mentaliseren samen over de overdracht die er in het hier-en-nu plaatsvindt. Om verwarring
te voorkomen noem ik in navolging van Bateman (2016)
het liever geen overdracht, maar mentaliseren in de cliënt-therapeutrelatie. In de casus van Jan had ik dit op de
volgende manier kunnen doen: “Jan, je hebt een aantal
dingen genoemd die ervoor zorgen dat je je ongemakkelijk gaat voelen; zoals weinig tijd voor een werkstuk krijgen of de grapjes die ik maak. Dit zijn belangrijke punten
om samen in de gaten te houden, die onze samenwerking
kunnen beïnvloeden. Ik wil je vragen, zodra je je ongemakkelijk gaat voelen in het contact met me, dat aan te geven.
Dan kunnen we op dat moment samen onderzoeken wat

Een MBT-therapeut geeft
geen verklaring aan de cliënt
waarom hij doet wat hij doet, maar
blijft dicht bij de actuele ervaring
er precies in het contact gebeurde wat je dat gevoel gaf. En
wat je zou kunnen helpen om in zo’n situatie het contact
weer te herstellen.”
In de werkelijke situatie heb ik hem gevraagd of hij zich
kan voorstellen waarom ik zulke grapjes maak. Hiermee
denk ik dat ik hem goed aan het mentaliseren zet, door
na te moeten denken over mijn intenties (interventiespectrum niveau 2, exploreren). Hij denkt dat ik het doe om de
gespannen sfeer die er hangt wat te relativeren. Terwijl we
erover praten, krijgt hij opnieuw steeds meer het gevoel dat
hij te moeilijk doet en dat het zijn eigen schuld is. Vroeger
sprak hij niet over zijn gevoelens, in therapie heeft hij
geleerd om wel uit te spreken wat hij voelt. Maar nu hij ver-
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teld heeft hoe hij zich voelt in contact met mij, wordt het er
alleen maar moeilijker op. Hij voelt zich beschuldigd door
me en is gefrustreerd.
Hoewel hij in eerste instantie kon mentaliseren over mijn
intentie en kan bedenken dat ik hem wil helpen en hem
goed ter wille wil zijn, verliest hij het mentaliseren ook nog
erg snel. Hij schiet toch door in ‘eigenlijk vind je het onzin
dat ik zo doe en stel ik me aan’. Hij voelt zich beschuldigd
door me en dat wordt zijn realiteit (equivalentiemodus).

De eerste contactbreuk: “Help, wat kan ik nu
doen?”
Ik weet even niet meer hoe ik hierop zal reageren, bovendien is het bijna tijd. Ik stel voor om na te denken hoe hij
dit gevoel zou kunnen verbeelden. Thuis verzamelt Jan al
een tijd beelden en teksten van Pinterest die uitdrukken
wat hij voelt. Dat is een fijne manier voor hem om uiting
te geven aan gevoelens die hij moeilijk kan verwoorden.
We spreken af dat hij de komende week op Pinterest zal
zoeken naar een afbeelding of tekst die dit gevoel van
beschuldigd worden, weergeeft.

Herstel via beeldend werk
Het stoppen en parkeren van de interactie met Jan helpt
mij om mijn eigen mentaliserend vermogen weer terug te
vinden. Ik kan nadenken over een beeldende interventie.
Jan voelt zich begrepen omdat de opdracht aansluit bij wat
hij zelf ontdekt heeft. Hierdoor kan hij zijn opgelopen frustratie parkeren en de sessie voor vandaag afsluiten. Thuis
blijkt het zoeken naar een afbeelding die voor hem het zich
beschuldigd voelen verbeeldt, helpend om te kunnen mentaliseren over zijn gevoel.
Door het geven van deze opdracht erken ik zijn ervaring in
het contact met mij (mentaliseren in de cliënt-therapeutrelatie, erkennen van de ervaring interventiespectrum niveau
4.1).
Op grond van Jans afbeelding die hij de week erop meeneemt, kunnen we het mentaliseren vervolgens versterken.
We nemen dit beeld als uitgangspunt om beiden, los van
elkaar uit te gaan beelden hoe we terugkijken op wat er
vorige week gebeurde in ons contact (mentaliseren in de
cliënt-therapeutrelatie, onderzoeken in de actuele relatie
interventiespectrum, niveau 4.2).
Beeldende therapie verstilt en vertraagt. Voor zowel
cliënt als therapeut kan het focussen op het beeldend werken ruimte maken en de mind weer openen.
Verbeeldingskracht en creativiteit kunnen zich herstellen,
doordat via het materiaal en de handeling op een meer
impliciete manier contact gemaakt kan worden met wat er
zich in iemand afspeelt. Door daarna samen naar het ontstane werk te kijken en er expliciet over te mentaliseren,
kan er ruimte komen om de contactbreuk vanuit meerdere
perspectieven te bekijken.

Jan heeft thuis een afbeelding gevonden (Afb. 21).
Ik geef vorm aan wat er volgens mij in het contact met Jan
gebeurde via een ander werkstuk (Afb. 3).
Ik neem het onderste gedeelte van het Pinterestbeeld als
uitgangspunt, en verander de twee mensen die hem veroordelen, in een beeld van mijzelf met een grote lachende
mond. Het kleine witte figuurtje dat in mijn ogen Jan symboliseert draai ik om, zodat hij mij aankijkt en zet er de
tekst bij: “And now you dare to tell, how you feel judged.”
Hiermee wil ik hem duidelijk maken dat ik hem moedig
vind, omdat hij nu wel heeft durven zeggen hoe mijn reactie voor hem voelt.
Jan gebruikt in zijn werkstuk het zwarte hart van het witte
figuurtje als uitgangspunt. Hij verdeelt het hart in vierkanten. Hij wil de vierkanten om en om uitknippen. Om uit te
beelden hoe zijn hart uit elkaar valt op zulke momenten.
Het is een zeer secuur werkje, want het hart moet wel in
zijn geheel vast blijven zitten. Het gaat lastig, hij mist goed
gereedschap.
Jan: “Thuis heeft mijn moeder een fijn klein schaartje waar
ik heel precies mee kan knippen.”
Therapeut: “Oh wacht, ik zal een scherp mesje voor je
pakken.”
Ik voel lichte irritatie in me opkomen, omdat mijn gereedschap niet zou deugen. Doordat ik mijn mentaliserende mind
begin te verliezen kan ik zijn ervaring niet valideren (interventiespectrum, niveau 1) en Jan zelf vragen om na te denken
over hoe hij dit zou op lossen. In plaats daarvan los ik het
probleem met een concrete handeling op (teleologisch).
Ik loop naar de gereedschapskast en laat hem zien wat voor
prachtig scherp mesje ik voor dit project voor hem heb.
En dan gebeurt er precies waar hij zo bang voor is!
Hij snijdt net het vierkantje uit het hart dat de rest bij elkaar
moet houden, het hart valt uit elkaar. De spanning neemt
nog verder toe, ik vind het zo rot voor hem. Hij wil het zo
graag goed doen en nu verprutst hij het door precies dat
ene verkeerde lijntje uit te snijden. Dit moet echt heel naar
voor hem voelen.
Ik voel me nerveus worden en begin van de zenuwen te
lachen. Om de spanning te breken maak ik een grapje.
Therapeut: “Oh Jan hoe kan je dat nou, dat doen kan echt
niet hé!”
Dit valt helemaal verkeerd. Jan kan het grapje helemaal niet
waarderen, dit is nu exact wat hij bedoelt met die grapjes
van mij!

De tweede contactbreuk: “Help, wat kan ik nu
doen?”
Ik verontschuldig mezelf ogenblikkelijk en zeg dat ik me
voor kan stellen dat hij mijn grapje helemaal niet fijn vindt.
Ik vraag hem of hij kan snappen waarom ik moet lachen en
dat grapje maak.
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Dit doe ik omdat ik denk dat hij, door over de ander na te
moeten denken, zijn mentaliserende vermogen weer terug
kan krijgen.
Jan lijkt ondanks zijn hoge spanning nog verbazingwekkend goed te kunnen mentaliseren over mijn intenties. Hij
neemt aan dat ik het doe om de spanning te breken. Wat
hij doet is echter hyper-mentaliseren; hij mentaliseert over
mijn intenties zonder dat hij de ervaring en het gevoel heeft
dat ik hem echt begrijp. Hij weet verstandelijk dat ik het
lachen niet bedoel om hem uit te lachen en te kwetsen,
maar zo voelt het niet voor hem. Hij zit in de alsof-modus.

Door de contactbreuk
in mijn team te bespreken
kom ik los van mijn eigen waarheid
dat deze therapie mislukt is

Afbeelding 2: De afbeelding die Jan
op Pinterest gevonden heeft.

Jan zegt dat de maat nu echt vol is, hij wil stoppen met
beeldende therapie, volgende week is hij niet meer van
plan om te komen. Ik denk: “Help, wat kan ik nu doen?”
Ik ben niet meer goed in staat om te mentaliseren over
deze nieuwe breuk in de cliënt-therapeutrelatie en verwijs
naar mijn collega.
Ik geef hem de suggestie om met zijn psychotherapeut te
bespreken wat hij in het contact met mij ervaart en volgende
week dan te zien of het de laatste sessie zal zijn of dat we
een doorstart kunnen maken. Dat wil hij nog wel doen.

Mentaliseren in mijn team

Afbeelding 3: Mijn beeld van de relatiebreuk.

Door deze contactbreuk in mijn team te bespreken kom ik
los van mijn eigen beklemmende waarheid dat deze therapie mislukt is. Het bewijs ligt er immers, Jan wil stoppen. Ik
zit in de teleologische modus, alleen de feitelijke handeling
kan ik zien. Collega’s borduren door op de tekst die ik in
mijn werkstuk gebruikt heb: “And now I dare to tell, how I
feel judged.” Zij zien het durven aangeven dat hij niet meer
naar beeldende therapie wil komen in het verlengde hiervan, en als een mooie ontwikkeling. Jan realiseert zich kennelijk dat hij kan stoppen met iets wat niet goed voelt. Dit
alternatieve perspectief is verrassend voor me en maakt dat
ik er genuanceerder over kan mentaliseren en deze therapie
niet meer als een mislukte therapie beschouw.
We spreken af dat wanneer Jan de contactbreuk niet zelf
inbrengt in zijn individuele psychotherapie, mijn collega
het actief bespreekbaar zal maken. Jan begint er zelf
over, thuis heeft hij zich gerealiseerd dat stoppen met
iets wat niet goed voelt, nieuw maar erg belangrijk voor
hem is.
De week erop komt hij in beeldende therapie afscheid
nemen en zegt dat het onwennig maar goed voelt om zich
naar me uitgesproken te hebben en te stoppen met iets
wat niet goed voelt. Ik kan hem daarvoor nu oprecht vali-
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deren en zo sluiten we deze kortstondige beeldende therapie beiden met een goed gevoel af.

Reflectie
Ik snap nu beter waarom ik het focussen op het gezamenlijke gevoel zo moeilijk vind (interventiespectrum niveau 3).
Ik ben bang voor een kritische uitlating van de cliënt. De
uitlating kan voor mij te reëel worden en gaan voelen als
een verwijt. Dit zijn nu net situaties waarin ik me kwetsbaar
voel. Die kwetsbaarheid wil ik het liefst zo snel mogelijk de
wereld uit hebben. Ik wil de cliënt zo snel mogelijk overtuigen van mijn goede intenties en iets doen om uit het nare
gevoel van me kwetsbaar en beschuldigd te voelen af te
zijn (teleologische modus).
Het mentaliseren in de cliënt-therapeutrelatie (interventiespectrum niveau 4) is nog een stap intenser en moeilijker.
Dit doe je, wanneer er een breuk in het contact komt en
de spanning is opgelopen, zoals gebeurde bij het grapje
maken.

Mentaliseren in de cliënt-therapeutrelatie
(niveau 4)
In deze paragraaf zal ik weergeven hoe ik volgens het MBTmodel met deze contactbreuk om had kunnen gaan en hoe
je de MBT-interventies kunt toepassen binnen beeldende
therapie.
Er worden zes interventie-stappen onderscheiden:

Stap 1: Erkennen van de ervaring
De beleving van de cliënt is niet raar. Je erkent echt de
gevoelens die de cliënt in de relatie met jou als therapeut
beleeft en je gaat dit niet koppelen aan zijn geschiedenis.
Daarna onderzoek je zorgvuldig de ervaring van de cliënt.
Je neemt als therapeut verantwoordelijkheid voor het feit
dat je iets gedaan of gezegd hebt wat effect op je cliënt
heeft. Het gaat erom dat je de subjectieve ervaring van de
cliënt als echt erkent.
Therapeut: “Ah, net op zo’n spannend moment dat je heel
precies moet snijden, hoor je me gniffelen en er een grap
van maken. Ik snap dat je dat geen leuke opmerking vindt.”
Jan: “Nee, en dat is precies waar het steeds over gaat dat
ik me niet veilig bij je voel.”

Stap 2: Onderzoeken in de actuele relatie
Je onderzoekt zorgvuldig wat er gebeurd is in de sessie
tussen jou en de cliënt. Je onderzoekt de complexiteit van
gevoelens, dat wil zeggen ook de achterliggende gevoelens.
Therapeut: “Hoe bedoel je dat dat je een onveilig gevoel
geeft?”
Jan: “Het blijft zich herhalen, ik word er machteloos van,
we maken precies over dit onderwerp een werkstuk en het
gebeurt gewoon weer.”
Therapeut: “Ah, ik kan me voorstellen dat het je machte-

loos maakt dat het zich herhaalt. Wat doet dat machteloze
gevoel met je?”
Jan: “Ik voel me machteloos over mijn situatie, ik ben al een
jaar in therapie en het schiet niet op. Mensen blijven mij
kwetsen. Zelfs therapeuten, daar verwacht ik het niet van.”
Therapeut: “Ja, dat is niet fijn, heb je een idee hoe het
komt dat dit steeds blijft gebeuren?”

Stap 3: Aanvaarden en onderzoeken van jouw aandeel als therapeut
Je neemt verantwoordelijkheid voor je (soms niet bewuste)
acties en vervormingen. Het is belangrijk dit niet toe te
dichten aan de cliënt. Je onderzoekt samen het effect van
die acties van jou als therapeut op de cliënt. Je bent transparant en bent daarmee een mentaliserend model voor je
cliënt.
Therapeut: “Ik vind het echt vervelend dat ik je weer dat
gevoel heb gegeven je niet serieus te nemen door er een
grap over te maken. Dat herken ik ook van mezelf, dat dat
mijn manier is als iets spannend wordt. Ik probeer het daarmee een beetje lucht te geven. Ik vind het erg naar voor je,
dat ik je het gevoel heb gegeven dat, hoelang je ook therapie doet, je toch gekwetst blijft worden.”

Stap 4: Samenwerken om het te begrijpen
In beeldende therapie kan dit door bijvoorbeeld beiden een
beeld te maken over hoe ieder aankijkt tegen wat er net
gebeurde tussen cliënt en therapeut.
Je zoekt samen naar interpretaties van het gebeuren. Zij
aan zij, niet tegenover elkaar. Als het niet lukt, is dat het
onderwerp van onderzoek.
Na de eerste contactbreuk hebben Jan en ik naar aanleiding van het Pinterestbeeld ieder onze eigen interpretatie
gemaakt over hoe we onze interactie beleefd hebben. We
hebben letterlijk naast elkaar zitten werken om elkaar te
begrijpen. Hierbij is het van belang om niet te snel te gaan
praten over de contactbreuk, maar de cliënt uit te nodigen om in de omgang en beleving van het materiaal en het
beeld eerst uitdrukking te geven aan zijn gevoel.

Stap 5: Zoeken naar alternatieve of extra gezichtspunten
In beeldende therapie zoek je naar alternatieve of extra
gezichtspunten, door elkaar je werkstuk te tonen en de
mogelijke verschillen te ontdekken.
Voor we elkaars werk konden gaan bekijken, ontstond
er op het moment dat ik een grapje maakte alweer een
nieuwe contactbreuk!

Stap 6: De reactie van de cliënt onderzoeken
In beeldende therapie kan worden onderzocht wat de
beelden bij de cliënt oproepen en welke betekenis hij
daaraan geeft.
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Dit zou als volgt verlopen kunnen zijn:
Therapeut: “Wat is je gevoel nu als je deze beelden
bekijkt?”
Jan: “Een beetje dubbel; ik voel wel dat ik nu inderdaad
durf te zeggen dat ik me door je beschuldigd voel, maar
anderzijds maakt die voortdurende herhaling me erg machteloos. Eerst hield in mijn mond dicht en nu doe ik hem
open, maar dan krijg je dit.”
Therapeut: “Machteloos?”
Jan: “Ja, dat ik dus steeds opnieuw gekwetst kan worden.”
Therapeut: “En welk gevoel geeft het je dat je het nu
bespreekbaar durft te maken?”
Jan: “Ja, ook een klein beetje hoop.”

Conclusie
• Wanneer de therapeut zijn mentaliserend vermogen verliest, maar vervolgens weet te herstellen, is dit een heel
leerzame ervaring voor de cliënt. Een mentaliserende
therapeut is de beste voorwaarde om een cliënt aan het
mentaliseren te krijgen.
• Beeldende therapie verstilt en vertraagt. Voor zowel
cliënt als therapeut kan het focussen op het beeldend
werken weer ruimte maken en de mind weer openen.
Verbeeldingskracht en creativiteit kunnen zich herstellen,
doordat via het materiaal en de handeling op een meer
impliciete manier contact gemaakt kan worden met wat
er zich in iemand afspeelt. Door daarna samen naar het
ontstane werk te kijken en er expliciet over te mentaliseren, kan er ruimte komen om de contactbreuk vanuit
meerdere perspectieven te bekijken.
• Doordat de therapeut zijn eigen gevoelswereld zo intensief als instrument gebruikt in MBT, is het van vitaal
belang om in een veilige omgeving te kunnen reflecteren
op de eigen noden, om eigen innerlijke rust te creëren
(Oestergaard, 2017).
• Wanneer therapeut en cliënt vast komen te zitten in een
verbaal abstractieniveau waarop ze elkaar proberen te
begrijpen, maar elkaar op gevoelsniveau steeds meer verliezen, kan vaktherapie ruimte scheppen en gelegenheid
bieden tot herstel van mentaliseren. Beeldende therapie geeft de mogelijkheid om in de actuele situatie weer
terug te komen bij ieders belevingswereld.
Omwille van de privacy zijn cliëntgegevens geanonimiseerd.
Noot
1 De redactie heeft bij de afbeeldingen van Pinterest geen rechthebbenden kunnen achterhalen. Eventuele rechthebbenden kunnen
contact opnemen met de redactie.

Over de auteur
Marianne Verfaille is geregistreerd MBTvaktherapeut, supervisor en MBT-supervisor in
opleiding. Ze volgde haar opleiding tot vaktherapeut aan de ‘Kopse Hof’ in Nijmegen. Haar loopbaan startte zij als groepsbegeleidster met kinderen
met gedragsproblemen en gehechtheidproblematiek. De laatste dertig jaar werkt ze als vaktherapeut in psychotherapeutische dagcentra met
mensen met ernstige persoonlijkheidsproblematiek.
Sinds 2004 is ze een gedreven kracht achter het
integreren van mentaliseren in vaktherapie. In haar
eigen praktijk voor bij- en nascholing ‘Marianne
Verf’ geeft ze supervisie en cursussen in mentaliseren aan vaktherapeuten. Ze heeft meerdere publicaties op haar naam staan en schreef als eerste een
boek over mentaliseren in vaktherapie.
E: marianneverf@live.nl

Samenvatting
In dit artikel legt Marianne Verfaille uit hoe mentaliseren bevorderende therapie werkt en hoe ze
dit inzet in de behandeling van cliënten met een
borderline persoonlijkheidsstoornis. Ze schetst een
casus waarin het mentaliseren als behandelaar niet
meer lukt, waardoor de behandeling wordt afgebroken. Aan de hand van deze casus wordt de
theorie van mentaliseren bevorderende therapie
inzichtelijk gemaakt, en ook het proces van de therapeut onder de loep genomen. Daarbij wordt een
overzicht gegeven van alternatieve interventies die
de therapeut volgens de theorie had kunnen inzetten. Voor cliënten die vastzitten in verbale abstractieniveaus kan vaktherapie ruimte scheppen en
gelegenheid bieden tot herstel.
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