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Groepspraktijk
De reeks Groepspraktijk bestaat uit afzonderlijke boeken die variaties in de groepstherapie
behandelen (o.a. therapiegroepen voor ouderen, voor incestslachtoffers en voor diverse soorten
klinische groepen), en boeken die onderwerpen bespreken die relevant zijn voor therapeuten
die met groepen werken (o.a. beëindigen van therapieën, schaamte in de groepstherapie en
‘moeilijke’ cliënten).
De boeken zijn op de praktijk van de groepstherapie gericht. De redactie besteedt veel aandacht aan leesbaarheid en casuïstiek, zonder concessies te doen aan de degelijkheid van de presentatie. In ieder boek staat de vraag centraal hoe groepstherapeuten werken en wat relevant
voor hen is.
De reeks staat onder redactie van:
– Drs. Marja van Aken-van der Meer, andragoog/klinisch psycholoog/psychotherapeut; supervisor en opleider van de Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en Groepspsychotherapie, werkzaam in eigen praktijk voor consultatie, coaching en psychotherapie.
– Drs. Arnout ter Haar, psycholoog/psychotherapeut en schrijver, werkzaam bij Mentrum te
Amsterdam en in eigen praktijk voor psychotherapie en personal coaching; hoofdredacteur
van Groepen. Tijdschrift voor groepsdynamica & groepspsychotherapie.
– Drs. Nelleke Sijpkens-Holster, klinisch psycholoog/psychotherapeut, als hoofd behandeling
verbonden aan het Centrum voor Klinische Psychotherapie De Wieke, onderdeel van
Mediant te Enschede; tevens werkzaam als gezins- en relatietherapeut.
In deze reeks zijn tot nu toe verschenen:
1. T.A.E. Hoijtink – De kracht van groepen; normen en rollen
2. M. Arendsen Hein – Psychodrama en transactionele analyse
3. B.J.P. Deneer (red.) – Gevaarlijke Groepen
4. H. Rijken en J. van Hulst (red.) – Therapiegroepen voor vrouwen; van actie naar professie
5. H. Rohlof en T. Haans (red.) – Groepstherapie met vluchtelingen
6. J. van der Stel – Groepspsychotherapie en onderzoek
7. C.L.M. Cornelissen – Kortdurende dynamische psychotherapie
8. N. Holster – Schaamte in groepen; van verhullen naar onthullen
9. T.A.E. Hoijtink – Cohesieve krachten in groepen; het ontstaan en de ontwikkeling van groepen
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Voorwoord

Er is in Nederland niet veel gepubliceerd over korte termijn groepspsychotherapie. Kort en goed genoeg van Marja van Aken is dus een boek dat bijzonder
welkom is, ook omdat psychotherapeuten in deze tijd van ‘managed care’ en
‘accountability’ nadrukkelijk geconfronteerd worden met beperkingen en met
de noodzaak korte termijn psychotherapieën te verrichten. De ondertitel van
dit boek is Praktijkboek kortdurende groepspsychotherapie. Dit karakteriseert
haar boek dat duidelijk op de praktijk is gericht en dat een grote hoeveelheid
praktijkvoorbeelden bevat. Het boek geeft de opvattingen van de auteur over
de praktijk van de korte termijn groepspsychotherapie gedetailleerd, goed en
duidelijk weer.
James Groves schrijft in zijn Essential papers on short-term dynamic psychotherapy (1996) dat de korte termijn dynamische psychotherapie gekarakteriseerd wordt door vier essentiële elementen: 1) de korte duur van de psychotherapieën, 2) het gebruik van een focus, 3) de actieve opstelling van de therapeut en 4) de selectie van patiënten. In Kort en goed genoeg komen deze vier elementen op allerlei manieren steeds opnieuw aan de orde. Ook de invloed van
de groepsdynamiek en de therapiegroep wordt op instructieve en gevarieerde
wijze beschreven.
Het boek geeft een levendig beeld van de grote variatie aan opvattingen die
men tegenwoordig in de korte termijn groepstherapie aantreft. Ook de visie van
de auteur op de maatschappelijke en professionele context waarin de korte termijn groepstherapie tegenwoordig beoefend wordt, is aanwezig (hoofdstuk I).
Het enthousiasme van de auteur, haar grote ervaring met groepspsychotherapie en de levendige stijl waarin het boek geschreven is, maken Kort en goed
genoeg instructief voor groepstherapeuten die met korte termijn groepstherapieën willen gaan werken en tot stimulerende literatuur voor ervaren groepstherapeuten. Het nodigt uit hun eigen ervaringen en opvattingen te vergelijken
met die van de auteur.
Het is waardevol dat Marja van Aken een aantal praktijkvoorbeelden geeft
van ambulante korte termijn groepspsychotherapieën voor specifieke doelgroepen (hoofdstuk VI) en uitvoerig ingaat op alle factoren die een rol spelen in de
residentiële korte termijn groepspsychotherapie (hoofdstuk VIII). Dit laatste is
duidelijk een terrein waarop de auteur grote ervaring heeft. Ook is er een hoofdstuk over het opzetten van een korte termijn groepstherapie (hoofdstuk VII).
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Van Aken legt duidelijk de relatie tussen de klassieke groepspsychotherapie en
de korte termijn groepstherapie. Ze beschouwt korte termijn groepstherapie
als een specialisatie van de groepspsychotherapie meer in het algemeen, maar
besteedt ook veel aandacht aan de betekenis die het werk van David Malan en
Leigh McCullough heeft voor de korte termijn groepspsychotherapie. Deze
twee psychotherapeuten-onderzoekers besteden immers, net als groepstherapeuten die werken met de mainline groepspsychotherapie, bijzonder veel aandacht aan de subjectieve, centrale gevoelens van hun patiënten.
Tegenwoordig is dit niet zo vanzelfsprekend meer als het eens in de psychotherapie was. In deze tijd van managed care zijn GGZ-instellingen immers
nogal eens gericht op het behalen van snelle therapieresultaten en patiënten
denken tegenwoordig niet zelden, beïnvloed door publicaties over de snelle
vooruitgang van de geneeskunde, dat ze geen moeite hoeven te doen voor hun
psychotherapie en dat ze hun – dikwijls onplezierige en beangstigende –
gevoelens niet onder ogen hoeven te zien. De auteur maakt echter duidelijk dat
patiënten, ook in de korte termijn groepstherapieën, hard moeten werken en
moeilijke gevoelens onder ogen moeten zien, als ze resultaten willen bereiken
die ‘goed genoeg’ zijn.
Kort en goed genoeg is een instructief boek dat veel vragen beantwoordt,
maar ook veel boeiende vragen oproept.
Tom Berk

