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Situering

Een zichzelf respecterende psychotherapie-
vorm moet uitgaan van een psychopatholo-
gische visie. Men kan geen theorie uitwer-
ken over correctieve processen zonder een

zicht te hebben op wat er fout loopt.

Gestalttherapie heeft een duidelijke visie op

hoe watfoutkan lopen, en hoe daar in de the-

rapeutische relatie mee om te gaan. Vooreerst
definieert zn de psychologie als die weten-
schap die de relatie van een persoon tot zijn
omgeving bestudeert en het wisselwerken
centraal stelt.

Psychopathologie wordt vervolgens, in vrije
weergave van Perls, Hefferline & Goodman
(voortaan PhG) omschreven als de studie van
de verstoorde wisselwerking van organisme-
wereld. Psychopathologie bestudeert waar en

hoe wat fout gaat in het wisselwerkend veid
(PhG, 1951,1994, p. 7 e.v.). Het gaat bij zo-
genaamde 'psychische stoornissen' steeds om
een zich aanpassen van organisme-wereld, het

zijn de pogingen zelf om de relatie te behou-
den en te herstellen.

Bijgevolg zal de psychotherapie van de Ge-
staltbenadering er ook in bestaan dit herstel
van de creatieve aanpassing te ondersteunen
door zich verplaatsend in de wereld van deze

cliënt, en nchzr,lf als therapeut inschakelend
in het veld, samen met de cliënt de aanpas-
singsbetekenis van de patronen te explicite-
ren en de realisatie ervan te bevorderen.
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Het wisselwerken als primair gegeven

In het standaardwerk 'Gestalt Therapy'lezen
wij:"we must start from the interacting of the

organism and íts environment" (PhG, 4, italics
G.W.). De tekst zegt niet: de interactie tussen

beide, maar heeft het uitdrukkelijk over de

interactie van organisme én omgeving, om
er de nadruk op te leggen dat het om een dy-
namisch veld gaat.

De Gestalttherapie vertrekt van het meest evi-
dente gegeven: de onophoudelijke uitwisse-
ling van organisme en wereld: "Gestalt Thera-
py takes as starting point something so ob-
vious, that our human and social sciences

usually seem to overlook it: the exchange that
goes on unceasingly between the human
organism and its surrounding environment in
all areas of life ties person and world inex-
tricably to one another" (Miller, 1994, xvii).
Het individu is onvermijdellijk deel van een-
veld, zijn gedrag kan enkel begrepen worden
als functie van dit totale veld, dat het indi-
vidu en zijn omgeving omvat.

Eerst is er de wisselwerking.Het proces van
wisselwerken is het primaire gegeven: voor-
dat er sprake kan zijn van een organisme en/
of een omgeving, dezn zljn slechts abstrac-
ties, elementen onttrokken uit het ervarings-
proces. Goodman zegt het kernachtig:
"Experiencing, (contacting) is prior to'orga-
nism' and 'world'," (geciteerd in Stoehr,
1994,p.105 en 108).

Hefferline definieert "contacting" als "the



unitary interfunctioning of you and your en-

vironment, the forming of figure/ground con-

trast" (PhG, 1951, 1994,P.32I)-
De uitwisseling is een 'Gestaltungs-proces'

(Laura Perls, 1992), een proces van het orga-

niseren van het veld in figuur-achtergrond,

waarbij de persoon zichzelf en zijn wereld

vormgeeft, vanuit zijn behoeften, en dit op

de best mogelijke manier die in het veld per-

soon-wereld voorhanden is.

Het plaats en vorïn krijgen van deze wissel-

werking wordt aangeduid met het begrip
" contactg,rens". Hoewel een zelfstandig
naamwoord wijst deze term op het paradoxale

gegeven dat het zich uitwisselen organisme-

wereld, tegelijk een zich differentiëren en zich

realiseren inhoudt van de betrokken elemen-

ten. Laura Perls (1992) noemt deze grens ook
'the growing edge' omdat hier in het grensma-

kende uitwisselen, groei of stagnatie plaats-

vindt.

Het wisselwerkend veld

'Wat moeten we verstaan onder 'veld'?
Metzger laat zich inspireren door Einstein:
" h e t g e h e e l v an t e g e lij ke r tij d zi c h v o o rdo e ruJ e

elementen die als met elkaar interttgerend en

van elkaar aJhankelijk worden ervaren"
(Mezger, 1986, p. 220).Goldstein omschrijft

een 'veld'kortweg als het organisnÍe in zijn

gegeven totale situatie (1934,1995). Lewin

stelthetveld gelijk aan de totale levensruimte,

ook leefwereld, met alle daarin werkzame

elementen (1951).

Velen zijn geneigd om 'het veld' gelijk te stel-

len aan 'de omgeving'.Deze verwarring van

de begrippen 'veld' en 'omgeving' zien we

steeds terugkeren. Het veld is een dynamisch

geheel van alles wat op een bepaald ogenblik

betrokken is in de interactie individu-omge-

ving, en daartoe behoort ook alles wat mee-

gedragen wordt uit het verleden en ontwor-

pen wordt naar de toekomst

De veldtheorie kijkt op een holistische ma-

nier naar de persoon en zijn wereld, door deze

4

niet te splitsen in dichotomieën, bijvoorbeeld:
'organisme' tegenover'omgeving','zelf' te'
genover 'wereld', 'ik' tegenover 'anderen',

'lichaam' tegenover'geest','gewaarworden'
tegenover 'denken', enz. (Parlett, 1997).

Smuts geeft volgende omschrijving van 'een

geheel' (Grieks: holos): het is niet een een

soort 'derde boven' de samenstellende delen,

maar het geheel is de samenstellende delen

in interactie: "the whole becomes synony-

mous wíth unified action" (1926,1996, p.

1 18).

"It is in the recognition of this essential orga-

nism-environment unity that Gestalt therapy

prefers to speak of the contactboundary in the

organisme-environment field, rather than of
'inner' and 'outer'..." (Walker, 1971, p. 80-

81). Onze taal is voor deze visie nauwelijks
geschikt. Zo zouden we willen spreken van

een zichzelvend veld waarin persoon en we-

reld interagerend met elkaar.

Een veldtheoretisch uitgangspunt is ook een

ecolo gischstandpunt. Het is vanzelfsprekend

dat het ene elementzich niet kan actualiseren

ten koste van het andere; zelfrealisatie zon-

der realisatie van de omgeving, is een activi-
teit die op de duur het veld niet ten goede

komt.

Het is de verdienste van de Gestalttherapie

dat zrj'the unified field' (Perls, 1973, p.I4),
'the interoctingfield' (PhG, 1951, 1994,p-

4) als eenheid en voorwerp van studie en be'

handeling wil nemen, omdat noch een volle-
dig begrip van organismisch functioneren,
noch een vdtteoig begrip van een omgeving

de totale situatie weergeeft, waarin een levend

wezen zich bevindt. Alleen het wisselwerken
zelf van organisme-wereld doet recht aan wat

er op de contactgrens gaande is.

Creatieve aanpassing

Het uitwisselend contacteren is een creatieve

aanpassing ('creative adjustment'), een zich

op elkaar creatief instellen van persoon en

wereld (PhG, 1951, 1994,6). Groei is niets
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anders dan een uiting en resultante van de

wisselwerking van het veld.

'Creatieve aanpassing' van persoon en we-
reld is een dynamisch proces: 'adjustment' is
iets anders dan 'adaptatie' of inschikkelijke
aanpassing (accommodatie). Het is een zich
wisselwerkend afstellen en instellen op de
kenmerken, mogelijkheden en bronnen van
de samenstellende elementen, een telkens op-
nieuw uitvinden van de best mogelijke vorm
van wisselwerking (PhG, 1951, 1994, p.7).

Levende organismen kunnen overleven zelfs
inzenr moeilijke veldcondities. Zich ontwik-
kelen kunnen ze slechts in bevorderende con-
dities, condities die ondersteunend en voe-
dend zijn. Als het individu zich echter niet
kan handhaven gaat het gehele veld ten on-
der (Latner 1995, p. 82).

Een veld is niet de omgeving, het is ook niet
het individu, maar hoe individu zich met zijn
omgeving ontwikkelt. Als het individu ont-
wikkelt moet het veld voedend zijn geweest,
ook al is de omgeving giftig of erg belastend.
De persoon, als hij groeit en ontwikkelt, is er
dan blijkbaar in geslaagd creatief met de
gegevenheden van het veld (zichzelf en om-
geving) om te gaan.

Het omgekeerde geldt eveneens: als de groei
stagneert en de persoon alle energie moet
stoppen in zelfbehoud, en het handhaven van
het bereikte niveau, dan is het veld onvol-
doende ondersteunend, hoe voedend de om-
geving ook mag zijn.

I

i

i Het gaat namelijk om het veld van de de be-
I leving van de client in relatie tot zijn omge-
ving. en om hoe de persoon omgaat met de

i gegevenheden van het veld (nchzelf en de
de omgevrng)- Het is nooit de omgeving al-

). leen die pathogeen is en evenmin zijn het al-
leen de condities van het organisme. Patho-

I

geen is het wisselwerkend veld individu-om-
',geving.

De psychologie is de wetenschap bij uitstek
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die dit proces van creatieve wederzijdse aan-
passings-uitwisseiing bestudeert. Gezien van-
uit dat deel van het veld dat we organisme
noemen, betekent dit dat een Gestalttheore-
tisch gefundeerde psychopathologie bestu-
deert hoe het veld zich organiseert op een
wijzn dat de creatieve uitwisseling verhinderd
wordt (PhG 1951,1994,7). Wat maakt dat
iemand in wisselwerking met de omgeving
niet in staat is om die vorm te realiseren die
het best past bij zijn eigen aard en wezen, en
aanpassing vooral zelfbehoud, en handhaving
wordt?

Psychopathologische verschij nselen ontstaan
daar waar creatieve aanpassing moet vorm
krijgen in een veld met te moeilijke condi-
ties. in een veld met condities van onderdruk-
king zal Goodman zeggen. Pathobgischefe-
notnenen zijn het resultaat vun creatieve aan-
passing in condities van onderdukking (PhG,
1951, 1994, p.226 en p. 209). Terecht zegt
Goodman: de individuele pathologische vor-
men zijn dikwijls reacties op rigiede sociale
mistoestanden, en dan verder: "a doctor has
more hope for achieving the self-developing
integration if the patient learns to adjust his
environment to himself than to maladjust
himself to society (Goodman, PHG, 1951,
1994, p. 87).

Het grondmotief van elk gedrag en van elk
gedragspatroon, hoe rigiede ook, is in staat
zijn om de wereld aan te gaan en er mee te
kunnen omgaan op een manier dat het orga-
nisme zichzelf kan realiseren overeenkomstig
zijn eigen aard (Goldstein, 1936, 1996). In
een veld dat de goede condities vertoont ge-
beurt dit vanzelf, zegt From (geciteerd in
MÍiller, 1993). Zelfhandhaving is al een tel
ken van pathologische bezettin g, ze1t Gold-
stein, de normale gang van zaken is ontwik-
keling en groei (L936,1996).

Autoregulerende tendens

J Het is de meest briljante intuitie van Goodman
ide znlfregulerende tendens op te vatten als

1; 
enn autoregulatie van de wisselwerking or-
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ganisme-wereld. en niet van het individuele
organisme: "The field as a whole tends to
complete itself'ehc, p. 151; Sichera, 1997,
p- 29)- Dat maakt van de Gestalttherapie de
meest a-dualistische, holistische, existentiële
en interactieve psychotherapiebenadering die
er actueel bestaat.

Door de zelfregulatie toe te passen op de wis-
selwerking zelf, verschilt de Gestaltthera-
peutische theorie grondig van de andere hu-
manistische, experiëntiële therapieën, die de
autoregulerende tendens eenzijdig leggen bij
de persoon en niet zien als een tendens van
het interagerend veld zelf. Geen enkele ande-
re therapiebenadering gaat zover daÍze uuto-
regulatie opvat als een fundomentele eigen-
schap van het veld.

We hebben hier te maken met een drustische
v ers chuiving, een "Uebergang monopersona-
len zu einem feldtheoretischen situationalen,
relationalen Ansatz" (Galli, 1997, p. 80). De
Gestaltbenadering stoelt op een psychologie,
dus ook een psychopathologische leer, die
begrippen ontwikkelt over de relatie van deze
persoon tot zijn levenswereld en het 'unified
field' als object bestudeerl Elk psychologisch
gebeuren wordt begrepen vanuit de beteke-
nis in de totale levenssituatie, die zowel we-
reld als persoon omvat.
De psychoanalyse laat in haar theorie, alhoe-
wel zn voor het eerst de persoon als een sa-
menhangend dynamische systeem beschrijft,
de grenzen van dit menselijke dynamische
systeem nog te veel samenvallen met wat bin-
nen het organisme gaande is (Metzger, geci-
teerd in Galli,1997, p. 81), Met de woorden
van Goodman: "splitting the soul and the
world, instead of regarding their unitary
interaction as the context of psy-chology"
(Goodman, 199L, p. 40). De psychotherapie
die op Gestalttheoretische en veldtheoretische
gronden stoelt, verlegt de grenzen naar het
wiss elw erkend veld persoonw erekl,waar per-
soon en wereld elkaar raken.

kn tweede verschuiving hangt daarmee sa-
men: de aandacht van de Gestalttherapie gaat

6

naar de functie van psychische fenomenen
(zoals gedragingen, patronen, stoornissen,
enz.). Psychische fenomenen worden onder_
zocht niet door bijzonderheden te refereren
aan een veralgemeend kader van wezenlijke
trekken, maar door de bijzonderheden te
referen aan de totaliteit van de actuele situa-
tie. Wat is hun functie in de wisselwerking
organisme-wereld. Wat betekenen deze feno-
menen in hun totaalverloop? Hoe spelen
persoons- en omgevingsfactoren als functies
op elkaar in. Wat is de betekenisintentie van
elk in terac tiegp-heel ?

Gestalttherapeuten blijken in theorie en in
praktijk te focussen op de verbinding met de
wereld, en situeren daar de ontwikkeling van
elke 'psychische' stoornis. Het is in de wis-
selwerking persoon-wereld, op de contact-
grens, dat psychologische en psychopatho-
logische fenomenen zich voordoen (perls,
1973, p. 16).

Een eerste consequentie is dat Gestalttherapie
ook op dezr, contactgrens zal ingrijpen om
herstel te faciliteren, en dat de therapeutzich-
zelf als instrument inschakelt als een element
van het veld.

Een t,yeede praktische consequentie is, dat
Gestalttherapeuten interveniëren in het veld
door zich te concentreren op hoe en waar dez,e

zelfregulerende wisselwerking bemoeilijkt
wordt, stagneert, of verstoord verloopt. Z,e,

ondersteunen de cliënt in het onderzoeken hoe
hij de mogelijkheden van het veld gebruikt
om de de wisselwerking creatief te regule-
ren.7*, ondersteunt de cliënt in het bevorde-
ren van zijn lijfelijk gewaarzijn, dat hem op
het raakvlak met de wereld te kennen geeft
wat hij verlangt en hoe hij dat op de contact-
grens kan realiseren.

Het komt er op neer, dat de cliënt in dit on-
derzoekingsproces wordt bijgestaan door een
mcdeonderzoeker die de condities schept om
dit onderzoek tegelijk het begin en de basis
van het therapeutisch proces te laten zijn
(Walter, 1996,pp 43 en 173).
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Het veld tendeert naar de best mogelijke
Gestaltvorming

De tendens tot zelfregulatie is een aan het veld
inherente tendens tot het realiseren van de

beste vorm, d.w.z.het veld (individu-omge-
ving) organiseert zich in een vorm van wis-
selwerking die het best aansluit bij de behoefte
van de persoon en de eisen en kenmerken van
zijn wereld.
V[ertheimer: de mens is altijd deel van een

veld dat " dahin tendiert, sinnvoll zu werden,
einheitlich zu werden". Hii noemt dit "ein zu
guten Gestalten tendierendes Feld" (1924,
1985).

De Gestalttheorie gaat er van uit, geinspireerd
door Goldstein, Wertheimer, Koffka, Koehler,
dat elk organisme, als onafsplistbaar deel van
het veld, tendeert naar de best mogelijke orga-

nisatie van dit veld. M.a.w. mens en dier pro-
beren de relatie met hun omgeving zo goed

mogelijk te organiseren, gestalte te geven,
vorm te laten krijgen. Elk gedrag van de m.ens,

hoe ziek het in onze ogen ook mag schijnen,
is te zien als de best mogelijke vorm, reke-
ning houdend met alle condities van het veld.
Deze best mogelijke vorïnen moeten hem in
staat stellen zich te ontplooien en te handha-
ven, overeenkomstig wat hij is.

"The need organizes the field". Deze onder-
tussen beroemd geworden uitspraak van
Lewin vat in één zin samen: dnt de persoon
het veld organiseert, vanuit zijn actuele be-
hoeften, rekening houdend met de kenmer-
ken van het totale veld. De behoeften, verlan-
gens, enz. van het organisme en de kenmer-
ken van de omgeving verenigen zich in crea-
tieve vorming van Gestalten. Dit is een dy-
namisch Gestaltungsproces : kenmerken van
het gehele veld gaan hun energie besteden in
het belang van de vorÍnen van een figuur,
vanuit de dominante behoeften van het veld
(PHG, 1951, L994,p.7).

Een goede organisatie van het veld ís die vorm
waarin het organisme zich het best zich kan
realiseren tesamcn met en in zijn omgeving
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overeenkomstig de kenmerken van elk. Of
deze Gestalt goed is, wordt niet bepaald door
de eenzijdige zelfactualisatie van de persoon,
maar de organisatie van de wisselwerking
organisme-omgeving is het finale criterium.

Een adequate 'Gestaltung' van het veld kan
een inefficiënte wisselwerkingsvorm worden
als de condities van het totale veld verande-
ren. De meeste gedragsvormen die cliënten
ontwikkeld hebben, als creatieve pogingen,
om in moeilijke condities de wisselwerking
naar best verïnogen te realiseren, blijken na

verloop van tijd de actuele organisatie van het
veld te bémoeilijken.

Een gewijzigd veld vraagt telkens nieuwe cre-
atieve aanpassingen, terugvallen op oude pa-

tronen volstaat niet en verstoort zelfs dit crea-
tieve proces.

Elke stoornis is een stoornis van het veld

Het doel van psychotherapie kan niet zijn
bepaalde storingen in het organisme op te
heffen, of een gemis op te vullen door te
restitueren, maar eerder hetherstellen van de

mogelijkheden van cliënten om de wisselwer-
king met hun wereld optimaal aan te kunnen.
Herstellen betekent letterlijk zich anders in-
stellen, zich opnieuw verhouden met zijn
wereld. Dit wil dan niet zeggen, dat alle be-
perkingen opgeheven zijn, maar dat de per-
soon met de beperkingen opnieuw in staat is

zich te verhouden met zijn wereld, op een
manier dat hij zich kan realiseren en ontwik-
kelen. Gezond kan men dus ook zijn met een

ernstige handicap, ziekte of defecr

De Gestalttherapie ziet de cliënt niet als een

bundel interne conflicten, niet als een indivi-
dueel persoon, waarïnee wat fout gaat, maar
de eenheid van studie en behandeling is het
wederzijds doordringen van persoon en we-
reld- De interactie is per definitie een 'perac-
ting' (Smuts ,1926,1996, p. 270). Psychische
stoornissen ontstaan niet als resultaat van
conflicten tussen verschillende impulsen bin-
nenin een organisme, of tussen impulsen en



de eisen van de realiteit daarbuiten.

Niet de intrapsychische processen zijn voor_
werp van onze aandacht, maar alle relevante
gegevens van dit organisme in wisselwerking
met de voor hem relevante wereld, hoe hij
daarin zijn ervaren structureert en betekenis
geeft. De persoon die wij bestuderen is niet
iets met op zichznlfstaande eigenschappen,
maar een geheel van verhoudingen met een
omgeving waarin hij geworpen is, die hij aan_
treft en die hij onrwerpr (vrij naar Buyrendijk).

In de Gestalttherapie vervalt het onderscheid
tussen conflicten binnen en buiten. Gezond_
heid en ziekte njn per definitie veklproce.esen.
Goodman is zeer stellig: er bestaat niet zoiem
als interne conflicten tussen driifveren, im_
pulsen, en andere instanties van de psychè.
Het zijn altijd conflicten in het veld. .,I think
that essentially all inner conflict is a real con_
flict, and there is no cure without current en_ -
vironmental change, provinding new nourish_
ment" (Goodman, lg9l, p. 39). Stoornissen
spelen zich af op de contactgrens van orga-
nisme-wereld, als verstoringen van de rela_
tie, de wisselwerking.,'The disturbances are
in the field; their essence is the disturbed
relation and is irreducible to the parts ...,'Een
ziekte is "a disease of the field', (phG, 1951,
1994,pp. 134-135).

Het geheel van concepten (interacting field,-
contactgrens, autoregulering, tendens naar de
beste vorm en contactgrens ) is belangrijker

/en meer valabel dan het onderscheid tussen
lf binnen en buiten-conflicren- Het is op de con-

i tactgrens dat ziekten ontstaan, zich voordoen
'l en daar moeten ze dus ook hersteld worden.i De Gestalruisie verlegt tle focus van íntern

conflict (defensiem odel) naar veldconflict
(ontwikkelingsmodel van psychoparhologie).

Conflicten zijn steeds conflicten van het veld,
het gaat steeds om verstoringen van het zich_
zelven van persoon-wereld, die ontstaan uit
hetniet overeenkomen van de onnvikkelings_
noden van een individu en de mogelijkheden
van het veld, d,.w.z. de eigen mogelijkheden

I

én die van de omgeving. Ziek_njn en gezond_
zijn worden niet behandeld ats tegerigesteld
(zie: Wollants, I 984) ..rheir 

u." .."Àód;rr_
tements in a field ..., the best way we can
manage given what appears to be possible
(Latner, 1986, p. 69).

noden van het geheel- Gezondheid van een
individu wordt gedefinieerd als .,in 

staat zijn
zijn wereld tegemoet te treden, vonn te ge_
ven en zijn belangrijke noden en verlangens
te realiseren," zodat hij niet bedreigd wordt
in zijn 'existentie', hoe beperkt, gehandicapt
of beschadigd hij ookmag zijn. De wisselwer_
king is namelijk het criterium, en niet de be_
perkingen van de elementen (cfr. Goldstein,
134, tg95).

Bemoeienissen die alleen op het verhogen van
'selfawareness' zijn gericht, noemt peils geen
Gestalttherapie. We zijn niet gericht op
'selfawareness'maar op ,o*orrrrss 

van het
totale veld': "if you are only in touch with
yourself, you miss the world. If you are only
in touch with the world you miis your self,
so that 'ecological unity' cannot be establi_
shed" (Walker, 197l,p. tga).
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Symptomen worden dan ook gezienals uitin_
gen van pogingen om actuele ontwikke_
lingsbehoeften te voltloen in moeilijke veld_

I conditíes.In de symptomen, in de geÀanEerde
, contactmechanismen, investeert de patiënt
zijn besre energie. Conflicten die in ie wis_
selwerking organisme-omgeving terugge_
bracht worden (bijvoorbeeld in de therapeu_
tische relatie), en daar met ondersteuning uir
gewerkt worden, dragen bij tot het herstel van
een betere vorïn van interactie en tot de her_
stel van de zelfregulerende tendens. perls be_
klemtoont dat het doel van therapie niet is:
aanpassen van individuen, maar mensen le_
ren met hun wereld klaar te komen en hen
helpen de omgeving crearief bij te stellen
(Wal-kea 1971, 186).

D.e indicatie van gezond-zíjn wordt afgeleznn,
niet aan de interne huishouding van Àet indi_
vidu, maar aan de mate waarin de uimtisse_
ling individu-omgeving beantwoordt aan de

l
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Intertenies die alleen gericht zijn op de bin-
nenplaats van een persoonenniet op het her-
stel van de optimale wisselwerking, kunnen
we geen Gestalttherapie noemen. Het gaat in
de Gestalttherapie toch steeds om het bevor-
deren van het gewaarzijn van de relatie die
vereist is in de steeds veranderende veldsi-
tuatie.

Eenheidsopvatting

Willen we een Gestaltpsychopathologische
theorie uitzetten, dan hebben we een theorie
nodig die zowel de 'normale', als de 'abnor-
male'verschiinselen kan verklaren (PhG,
1951, 1994, xxix).

De fundamentele aanzet tot een veldtheore-
tische Gestaltpsychopathologische leer is be-

gonnen met Perls, Hefferline & Goodman
(1951, 1994):het enige psychologische zin-
ni g e vo orw erp v cu1 studie i s he t w is s e lw e rke rul
gebeuren zelf, waain individu en omgeving
elkaar raken en op elkaar betrokken zijn, hoe

dat gebeurt, hoe dit verstoord gebeurt, niet
de studie van een ingekapseld individu met
interne conflicten (cfr. Miller 1994).

In een interview met Walker (1971, p. 186)

poneert Fritz Perls dat het woord'psychothe-
rapie' niet meer de lading dekt; psychische
ziekten zijn slechts één vorm van stoornis in
het wisselwerken. Ook de Íerm 'psychopatho-

logisch' is een inadequctnt woord geworden,

omdat ziekten nooit psychisch ziin, of men-
taal of van de geest. 7* zljn steeds organis-
misch, ze betreffen het totale organisme als

deel van een totale veld van onderling ver-
weven elementen (Latner, 1973,1986, p. 66-
67).

Iemand die we geestelijk of psychisch als ziek
bestempelen lijdt aan zijn relatie mct zijn om-
geving, waarmee hij niet kan omgaan op een

voor hem bevredigende manier omdat het
veld niet de juiste condities, mogelijkheden,
kenmerken in zich heeft (Wollants, 1986). Wat
we'mental','psychisch' noemen, zijn slechts
abstracties "from the felt contact of the field

Trjdschrift voor Gestalttberapie - Jaargang 5 - 1998

of the organism and its environment" (Good-
man, 1991, p.38).

Gestalttheoretici vermijden dan ook woorden
als 'mental illness', 'geestesziekte', of 'psy-
chische stoornis'. Ze spreken liever van 'dys-
functions, disurbances, interferences in the

contacting' of maken erlievernog werkwoor-
den van: dysfunctioneren, disturbing, inter-
fering. 'Disease' betekent: niet vrij om flexi-
bel te functioneren, in staat het veld te struc-
tureren overeenkomstig eigen behoeften, ver-
langens, projecten (Latner, 1973, 1986).

De toal die wij hanteren bezorgt ons hierbij
de nodige moeilijkheden.De taal in klinische
setting is eerder classificerend, waarbij bij-
zonderheden tot veralgemeningen worden
verheven, en dynamische processen in zelf-
standige naamwoorden worden geperst. Taal

is conventie en maakt gebruik van schemata
waardoor we onze realiteit decoderen. Taal

reduceert tegelijk: waar we geen symbolen
voor hebben, kunnen we niet zien.

De patíënt leert de werkelíjkheid benoemen
en zien zoals de taal van de therapeut aur
beiden voorschrijft. De patiënt leert, zonder
dit nadrukkelijk te weten, door de bril van de

therapeut tnaar zichznlf te kijken.Elke zieke
lijdt dan niet alleen aan zijn beleving van zijn
gestoorde contact, hij lijdt ook aan zijnziekte
zoals die voor zijn arts bestaat. Hij lijdt aan

het inzicht van de artsen en behandelaars
(Vanden Berg, i998, p. 84). De patiëntwordt
ziek aun de inzichten die men over hemheeft,
en aan de diagnoses die men op hem plaatsl

Dat moet ons wat bescheiden doen blijven:
symptomen komen en gaan in overeenstem-
ming met de wisselende taal en de hierin ge-

vatte inzichten van de artsen, psychiaters en

psychotherapeuten. De symptomen fluctueren
op de geldende theorie, van periode tot pe-

riode, van land tot land, van school tot school
en van therapeut tot therapeut. Een arts of
therapeut is niet alleen verantwoordelijk voor
de behandeling maar ook medeverantwoor-
delijk voor de ziel<te: "ziekten wijzigen zich-



zelf met de beschouwingswijze... (V. Weiz-
sàcker, s.d. p.277)

Verschillen in systematiek berusten op ver-
schillen in zienswijzen, met veranderende
opvattingen over ziekten worden de ziekten
ook anders. Von Weizsàcker stelt voor niet
de ene indeling voortdurend te wijzigen door
een andere, maar ziekteenheden te vervangen
door een eenheidsopvatting van ziek-zijn .

De eenheidsopvatting, die von Weizsàcker
voor ogen staat, is precies de opvatting die
we terugvinden in de Gestalttherapeutische
theorie: dat we bij ziekten niet te maken heb-
ben met een van de normale norm afwijkend
op zichznlf staand gebeuren, maar om een ge-
stoord uitwisselingsproces, waarin het orga-
nisme poogt om op de best mogelijke manier
vorm te geven aan wat hij nodig heefl, gegg_
ven de condities van her veld (phG., 1951,
1994, p.277).

De Gestalttherapie steunt op een psychologie-
opvatting die zowel begrippen ontwikkelt
over de omwereld als over de persoon, die
alle gebeurtenissen in zijn gezameli ikheid en
verbondenheid afleidt, en de eenheid van
beide beklemtoont. De dynamiek en beteke-
nis van elk gebeuren is terug te voeren naar
de contactgrens, naar de actuele relatie van
het individu ror zijn wereld.

HetZelf als proces: het zichzelven

De tot nog toe behandelde concepten (inter-
acting fi eld, conlactboundary, autoregulating,
Gestaltungsproces, creative adj ustrnent) wor-
den doorgetrokken in een verregaand e proc es -
definitie van het 'Zelf'.
Al dezn terïnen zijn procestermen: ., none of
these conceptions represents a fixed entity that
pauses long enough to be reified... If we do
in fact fix them briefly in time and space in
order to discuss them, or illustrate a point, or
make a diagnosis, that is simply another le-
vel of sometimes useful abstraction ..(Miller,

1994, p. xxii). Ook hier vinden we hetzelfde
niet-dualistische uitgan gspu nt: de s c h e i tlin g
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tussen zelf en externe wereld wordt verlaten.
Het zelf hoort niet aan de binnenkant van het
organisme noch in de omgeving, maar is ,.the

function of contacting" (phG, p. 150).

De term'Z,elf' wordt in vele psychologische
theorieën gebruikt als men verwijst naar de
eigen beleving van de persoon, de binnenwe_
reld van de persoon, of het identiteitsprincipe
van de persoon. In de Gestalttheorie refereert
men met de term 'zelf, naar het voortdurend
proces van het zichzelven op de contactgrens
(cfr. Van Praag, 1998, p. 43). Het is immers

,het veld als geheel dat tendeert om zich te
',ontwikkelen. De Gestaltopvatting is hierin
uitermate consequent : het, Z.e,lf, is de contact_

,§rens aan het werk, is het proces van het struc_
tureren van het veld in figuur-achtergrond, het

lgeheel van contacten op elk moment, het ge_
iheel van interacties, het proces van creatieve
aanpassing (PhG, 1951, 1994, passim).

De Gestalttheorie onderscheidt verschi llende
functioneringswijzen van het zelf, d.w.z. in
het proces vanzichznlven op de contactgrens,
in het creëren van figuur-achtergronden in het
veld, kent het zichzelvend proces voorname-
lij k drie func tione rin g sw ij zen:

I- het id-functioneren: het gewaarzijn van wat
er is, het lijfeliik voortalige weet hebben van
hoe een situatie me raakt, hoe ik een situatie
meedraag, en wat zich aandient;

2- het ego-functioneren: het expliciteren van
wat daar is, wat ik nodig heb, het selecteren
van wat bU mrj pÍIst en het aftasten van de
mogelijlkheden van het veld, het omzetten
daarvan in gericht handelen, en contacteren
van de omgeving;

3. het persoonlijkheidsfunctioneren: de ma-
nier waarop ik me beleef en presenteer, de
aannames omtrent wie ik ben en wat ik kan.
Hetis hetresultaat van mijn wisselwerken met
de wereld, en bepaalt wat ik kan toelaten en
expliciteren van watzich aandientin hetveld.
Bij elke verstoring in het uitwisselingsproces
organisme-wereld zijn deze verschillende
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functioneringenswijzen van het zichzelven
betokken. Naargelang het moment in het
contactproces zullen andere aspecten van het
Àchzelven in het gedrang zijn (Lichtenberg,
1995, p. l1).

Gestalttherapie : procesdi agnose

In de lijn van de theorie zal de Gestaltthera-
peut een procesdiagnostisch standpunt inne-
men als het er op aan komt zich een beeld te
vormen van wie deze patiënt is, welke zijn
moeilijkheden zijn, en hoe en waar die zich
afspelen in de wisselwerking met zijn omge-
ving.

Een psychopathologische visie die de indivi-
duele mens benadert losstaand van zijn om-
geving, een diagnostisch kader hanteert dat
stoornissen plaatst binnen in het organisme,
de persoon voorziet van labels en hem on-
derbrengt in een veralgemeend en statistisch
classificatiesysteem, is onverenigbaar met
Gestalttherapie (Yan Praag, 1998, p-25).

Elke typologie beschrijft veralgemeende pro-
cessen, geen levende personen: de nomencla-
tuur, de typologie, de classificatie gaat aan
de unieke persoon voorbij (Latner,l986,
p.138), probeert de illusie te bewaren dat ze
een realiteit weergeeft, terwijl de Gestaltbe-
nadering de vele verschillende realiteiten of
werelden van elke cliënt wíl vatten. Er zijn
zovele werelden als er cliënten zijn (Van
Dusen, 1960, p. 35).

Labels geven behandelaars een een schijn-
gevoel van zekerheid: zn hebben de indruk
datzr, weten wat er met deze patiënt fout gaat,
dat ze de vinger op de zere plek kunnen leg-
gen, en dus weten wat er aan te doen vall
Staemmler proclameeÍt " de gecultiveerde
onzekerheid" als Gestalttherapeutisch grond-
houding: het steeds naast zich neerleggen van
alles wat we denken te weten om telkens te-
rug te gaan naÍu dézn cliëntin dezn levens-
situatie (Staemmler, 1993 b).

Een diagnostische naamgeving, vanuit de blik
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en standpunt van een buitenstaander, intro_
duceert een ongelijkheidin de therapeutische
relatie en maakt een horizontale relatie, die
Laura Perls zo belangrijk vindt, onmogelijk
(Laura Perls, 1992, Wollants, 1995).

Op zijn best heipen typologieën om ziekre-
verschijnselen te herkennen, maar zelden om
de individuele cliënten beter te begrijpen in
hun'eigenaardigheid'. De bloemen in mijn
tuincatalogus iijken zelden helemaal op de
exemplaren in mijn tuin (of is het eerder om-
gekeerd ?), maar de cataloog kan me wel hel-
pen om mij te oriënteren, vooral in het begin
van mijn tuinieren. Zo gaat het ook in in de

. tuin van de psychotherapie: we denken dan
misschien wel te weten wat schizofrenie is,
de DSM-'cataloog'helpt ons dat beeld te her-
kennen, maar de persoon voor ons klopt nooit
helemaal mer het beeld (of is het eerder om-
gekeerd?). Wat weten we vanuit de cataloog
omtrent wie deze schizofrene man is, die voor
ons zit, wat hij meemaakt, hoe zijn wereld er
uit ziet, wat hem noodzaakt zijn wereld vorm
te geven op de manier waarop hij doet, en
wat de betekenisintentie is van zijn ,vreemd'

gedrag?

Van Dusen heeft een briljante poging onder-
nomen om zich in de schizofrene wisselwer-
king met de wereld te verplaatsen. Hij stelt
dat classificerende descriptie teveel langs de
buitenkant gebeurt, statistische criteria han-
teert, i.p.v. vanuit de beleving van de leef-
wereld te vertrekken en de particuliere wis-
selwerkingvan deze bijzondere patiënt op mrj
te laten inwerken (Van Dusen,797S,p. 109).

Gestaltdiagnose kan niet anders danfenomc-
nologisch en vanuit de leefwereld van de
client gebeuren, kan niet anders dan proces-
dingnostisch zijn: het therapeutísch proces is
een continu diagnosticeringsproce,s, en om-
gekeerd: het continu diagnosticeren in dialoog
en interactie met de cliënt is al een therapie
op zichzelf.'"The diagnosis and the therapy
are the same process"@hG, p.230).

Een diagnostiek die zich Gestalttherapeutisch
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wil noemen, moet dus in elk geval aan een
aantal condities voldoen:

1. diagnosticeren is een continu proces, ge-
stoeld op v)aarneming en inleving vanwege
de therapeut van deze concrete cliënt in dezn
actuele situatie;

2. de opvattingen, hypotheses, duidingen, in-
terpretaties komen tot stand tijdens het thera-
peutisch proces, in inte rac ti e the r op e ut- c li ë nt,
worden voortduren d bij g este ld, geverifieerd
of gefalsifieerd in en door de interactie met
de patiënt;

3. de therapeur is bereíd zijn eigen aandeel,
rol of voorstructurering in de diagnose in
vroag te blijven stellen, en is bereid zijn stancl-
punt telkens te verlaten;

4. de diagnostische houvasten ziin er niet om
de therapeut te verzekeren, maar moeten het
ervaringsproces van de cliënt énde therapeu-
tische relatie dienen,

5. de diagnosrische taal moet comparibel zijn
met de Gestalt enveldtheoretische uitgangs-
punten: in procestermen die het wisselwerken
beschrijven.

Verschillende pogingen zijndoor diverse au-
teurs reeds ondernomen om een Gestaltdiag-
nostiek te ontwikkelen die aan dezs criteria
voldoet. Deze pogingen zijn gecentreerd rond
"het zichznlven en de functioneringswijzen
ervan", gekoppeld aan de momenten in de
cyclus van wisselwerking (precontacting,
contacting, postcontacting) en hoe de functio.
neringswijzen van het 7*lf er bij betrokken
zijn.Waardevolle pogingen om de ziektebeel-
den, beschreven in the Diagnostic and Statis-
tical Manual of Mental Disorders (DSM), op
deze manier aan de Gestalttheorie te relate-
ren zijn met wisselend suces ondernomen in
het verleden (From 1985; Melnick & Nevis
1992; Swanson & Lichtenberg 1998).

Een Gestalttherapeut prefereert ee,n diagnose
van de individuele patiënt te laten ontwikke-

t2

len in de "volle aan$ezigheid en samenwer_
king van de cliënt n deze, therapeutische re_
latie. Hij doet dit vooral door het aandachtig
waamemen, volgen en op zich laten inwer_
ken hoe de cliënt zijn interactie met de om_
geving vormgeeft.

De therapiesituatie is dan een onderzoeks_
situatie bij uitstek, met de clíënt als mcde_
onderzoeker: waar in de wisselwerking slaagt

) de c[ent er niet zijn veld te structureren op
J een manier dat hij zijn belangri.ike ontwikke-

I 
tingsbehoeften van dat moment kan realise-

, ren. De actuele situatie in de therapeutische
' relatie is een tegenwoordig voorbeelà van alle
realiteit die er voor de cliënt is. Samen met
de therapeut, als onderdeel van het veld, is
alles voorhanden wat de cliëntsituatie uir
maakt: een organisme en zijn wereld, ontwik_
kelingsbehoeften en de gebruikelijke patro_
nen waarmee hij dit veld organiseert.

De busistendens om zich te realiseren, op de
best mogelijke manier, is ook nu in dit thera_
peutisch vekl werkzaum, en de client zal dus
de gebruikelijke manieren vertonen, die hij
ontwikkeld heeft om de wereld aan te kun_
nen, rekening houden met zijn behoeften, zijn
verlangen én zijn angst. Hij reveleert ons de
meest evidente patronen door ze in uitwisse-
ling met ons uit te proberen.

Een diagnose stellen begint met het waarne_
men van de cliënt in het veld dnt we samen
met hem uitm^oken. Ergens in dit wisselwerken
verliest de cliënt zijn vermogen om om op de
contactgrens zich te realiseren. Hlj verliest
"his sense of where he is, what he is doing,
en what he is needing and he can not longer
cope, or he feels his bounderies as inflexibly
fixed, and he can not longer cope,, (phG, p.
228).

Natuurlijk hebben therapeuten een soortkijk-
bril nodig, die hen beter laat zien wat ze an-
ders niet zouden zien, ffinsoort veelvormige
lens die zowel een brede kijk kan geven als
kan inzoemen.Niet een paardenbril die dwingt
recht voor zich uit te kijken met verwaarlo-
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zing van de brede context.

Isadore From (1985) wees er op dat we al een
werkzame diagnose kunnen maken als we
volgende drie vragen in het achterhoofd hou-
den:

l. waar in het verloop van het contacteren
lokaliseert zich de storing?
2. tn welke patronen van verminderd ego-
functioneren manifesteert zich dit?
3. is het vooral een storing van het id-func-
tioneren of van het persoonlijkheidfunc-
tioneren?

Swanson en Lichtenberg (1998) werken dit
gegeven verder uit.

Belangríjke vragen worden in het diagnos-
tisch-therapeutisch proces :

- welke patronen hanteert de cliënt in de the-
rapeutische relatie als pogingen om 'zich te

zelven',
- welke patronen komen voortdurend terug,
en welke ontwikkelingsbehoefte/verlangen
wil in dit patroon gerealiseerd worden,
- hoe kan de therapeut de 'awareness' bij de

cliënt omtrent deze ontwikkelingsbehoefte
verhogen en de angst voldoende reduceren?

i Op welk punt in het wisselwerken lukt deI cliënt er niet in het veld te organiseren op een
manier dat hij zijn problemen oplost, welke
ontwikkelingsbehoefte is in het gedrang, waar
is de angst zichtbaar, en hoe kan de therapeut,
door welke reacties, hem in de actualiteit van
de ttrerapeutische relatie telkens voor dit pro-
bleem plaatsen?

De therapeutische opdracht is: de cliënt voor
zijn probleem te stellen (PhG, 1951, 1994);
zodat hij tot het besef komt dat zijn gebruike-
lijke organisatie van het veld zijn moeilijk-
heden in stand houdt en zijn wereld niet be-
vredigend kan aangaan. Gestalttherapeuten
frustreren de cliënt, mild en respertvol, door
deze patronen niet te beantwoorden zoals hij
verwacht, noch door op de patronen zelf
zwaar confronterend te interveni ëren. 7*, gaan
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na wat hij probeert te bereiken met deze, 'fixed
Gestalts '. Wat is de intentie van deze rigiede,
vastgevroren vormen, wat is de energie die
erin zit?

Therapie is niet oplossingen bieden, maar
ruimte creëren om de cliënt te helpen de in-
tenties eryan te ondervinden en hun beteke-
nis te beseffenin'the safe emergency'-situa-
tie (PhG, 1951,1994) van een ondersreunende
therapeutische relatie.

Dit therapeutisch gebeuren is samenvattend
te karakteriseren met de mooie woorden van
Goldstéin:
"it is o coming to terms of two persons, in
which the one wonts to help the other to gain
a pattern that corresponds, as much as possi-
ble, to his nature" (1934,1995, p. 341).

Het is een co-creatief gebeuren waarin dia-
gnose en therapie samengaan als een proces
van het samen uirvinden van een bevredigend
wisselwerkend veld.
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