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onder col lega’s In deze rubriek gaan ggz-professionals met elkaar in gesprek over hun vakgebied.  
Erik Hardeman is auteur en journalist.

Psychotherapie 
via het lichaam

opeens niet zo belangrijk meer leken. 
Cynthia bleef de hele verdere training 
meedoen en had het de rest van de 
tijd duidelijk beter naar haar zin. 
Toen ik haar jaren later op een con-
gres tegenkwam, vertelde ze me hoe 
belangrijk die dag voor haar was 
geweest. Dankzij de lichamelijke 
activiteit van het huppelen was zij 
erin geslaagd om haar negatieve zelf-
beeld te doorbreken.

WILLEM FONTEIJN

Waarom is het volgens u zo essentieel 
dat er in de behandeling van een psy-
chische stoornis aandacht is voor het 
lichaam? 
Fonteijn: ‘‘Als psychotherapeut 
behandel ik veel patiënten met een 
angst- of stemmingsstoornis. Zo’n 
stoornis is vrijwel altijd het gevolg 
van een disfunctionele conditione-
ring. Doel van de therapie is om 
die conditionering ongedaan te 
maken, door cliënten zich bewust 
te laten worden van hun disfuncti-
onele gedrag. Cognitieve gedrags-
therapeuten doen dat door er met 
cliënten over te praten, maar ik 
richt mijn aandacht liever op de 
lichamelijke component van de 
stoornis. Ik vraag cliënten om de 
reactie van hun lichaam op een 
stressvolle situatie te observeren en 
om vervolgens te proberen die 
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reactie te veranderen. Volgens mij 
is dat effectiever.’’

Kunt u een voorbeeld geven van de 
werkzaamheid van een dergelijke 
aanpak?
Fonteijn: ‘Als mensen die bang zijn 
om een winkel binnen te gaan, dat 
toch doen, kunnen ze opeens in 
paniek raken en op de vlucht wil-
len slaan. Mijn therapie is erop 
gericht om zulke cliënten te leren 
om in zo’n situatie niet meteen toe 
te geven aan die vluchtimpuls, 
maar om in plaats daarvan te 
observeren hoe de paniek zich 
manifesteert in hun lichaam; in 
een versnelde hartslag en angst-
zweet. Ook vraag ik deze cliënten 
om zich daarbij tegelijkertijd te 
concentreren op zoiets concreets als 
het contact dat hun voeten met de 
grond maken. Als ze dat doen, zul-
len ze merken dat de paniek gelei-
delijk zakt. Dat is een ervaringsfeit. 
Ik vraag mensen dus om niet 
meteen toe te geven aan hun 
impulsieve lichamelijke reactie op 
een stressvolle situatie. Als hen dat 
lukt, dan volgt de cognitieve veran-
dering waar ik als therapeut naar 
streef, - hier het afnemen van de 
angst om een winkel binnen te 
gaan -, min of meer vanzelf. Het 
verschil met de gangbare CGT is 
dat daarin het accent op de cogni-

Cliënten met een angst- of stem-
mingsstoornis helpen om hun li-
chaam te leren observeren, is 
een effectieve aanvulling op 
CGT. Dat stelt gz-psycholoog 
Willem Fonteijn in zijn vorig 
jaar verschenen boek Circle of 
awareness. Agnes Scholing, bij-
zonder hoogleraar psychothera-
pie, vraagt zich af of de aanpak 
van Fonteijn niet vooral werkt 
dankzij zijn kwaliteiten als be-
handelaar. Op uitnodiging van 
de redactie gingen ze met el-
kaar in gesprek. 

Een voorbeeldcasus uit werk Circle 
of awareness: 
Cynthia was een vrouw van in de 
twintig die deelnam aan een vijf-
daagse groepstherapie. Op de tweede 
dag stapte zij in de kring van deelne-
mers en vertelde dat zij zich erg 
depressief voelde en de training wilde 
verlaten. Ik vroeg haar om in de 
kring over haar depressieve gevoelens 
te vertellen en tegelijkertijd kleine 
huppelpasjes te maken. Ze aarzelde, 
maar toen ik aandrong, begon ze 
voorzichtig te huppelen, terwijl ze 
vertelde hoe triest ze zich voelde. Al 
snel verscheen er een voorzichtige 
glimlach op haar gezicht en terwijl 
de andere deelnemers haar aanmoe-
digden, zei ze dat ze het wel prettig 
vond zo en dat haar problemen 
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tie ligt; op gesprekken met cliënten 
over hun angst om een winkel bin-
nen te stappen, in de hoop dat de 
angst daardoor zal afnemen. Vol-
gens mij werkt dat minder goed.’ 

Waarom denkt u dat? 
Fonteijn: ‘Angststoornissen hebben 
altijd een lichamelijke component. 
Het is mijn overtuiging dat de 
bewustwording waarnaar je als the-
rapeut streeft, beter kan worden 
bereikt door patiënten te leren om 
hun lichamelijke reacties te obser-
veren dan door over de angst te 
praten. Iemand die bijvoorbeeld in 

paniek is, maar die in plaats van 
weg te rennen op zijn of haar hart-
slag gaat letten, zal al snel merken 
dat die hartslag afneemt. Dat is 
geruststellend.’

Een belangrijk element van uw aan-
pak is mindfulness. Waarom is dat zo 
belangrijk?
Fonteijn: ‘Het vraagt nogal wat van 
mensen die in paniek zijn, om niet 
hun eerste impuls te volgen, maar 
om de reactie van hun lichaam te 
observeren. Dat vereist aandacht 
en aandacht kun je trainen met 
mindfulnesstechnieken. Door een 

gedragsverandering uit te voeren 
met aandacht voor wat er in het 
lichaam gebeurt, wordt het leeref-
fect groter. Dat zou je bijna als een 
wetmatigheid kunnen zien; het 
geldt zowel voor bijvoorbeeld 
piano leren spelen als voor het rea-
liseren van een gedragsverandering 
bij angstige mensen.’

Hoe gaat u te werk? 
‘Ik breng al in de eerste sessie het 
lichaam ter sprake. Al meteen bij de 
intake vraag ik patiënten om hun 
gewaarwordingen te observeren: 
hoe is het om hier te zitten, wat 

WILLEM FONTEIJN
Willem Fonteijn (1949) studeerde 
wijsbegeerte in Tilburg en psycho-
logie in Utrecht. Sinds 2014 is hij 
als klinisch psycholoog en praktij-
kopleider verbonden aan de 
GGZ Groep in Amsterdam. Daar-
naast werkt hij als leertherapeut 
voor de Vereniging voor Gedrags-
therapie en Cognitieve  
therapie. Fo
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merk je aan je lichaam terwijl je 
met me zit te praten? Er is een 
gangbare anamnese, maar met extra 
aandacht voor het lichaam. Mensen 
met ernstige pijnklachten vraag ik 
vervolgens om hun pijn zo nauw-
keurig mogelijk te beschrijven en er 
met hun aandacht naartoe te gaan. 
Als ze dat doen, merken ze dat hun 
lichamelijke gewaarwording van de 
pijn verandert, dat de pijn gaande-
weg minder exclusief op de voor-
grond komt te staan. Dat vraag ik 
ze om thuis ook te oefenen. 
Bij patiënten met een paniekstoor-
nis kan ik het paniekgevoel opwek-
ken met de provocatietest. Ik vraag 
ze om hun hoofd tussen hun benen 
te houden en het dan snel omhoog 
te brengen. Het gevolg is duizelig-
heid die veel lijkt op paniek. Dan 
zeg ik: oké, ga nu je je lichamelijke 
reacties observeren en merk dat de 
paniek vanzelf verdwijnt. Ook dat 
kan thuis geoefend worden.’

Een ander wezenlijk onderdeel van 
uw aanpak is dat mensen tijdens een 
groepstraining in een kring staan; in 
de ‘circle of awareness’. Wat is daar-
van de meerwaarde? 
Fonteijn: ‘In die kring krijgen deel-
nemers die dat willen, de kans om 
hun gevoelens, emoties en de reac-
tie van hun lichaam ten overstaan 
van de andere groepsleden te uiten 
en te onderzoeken, zonder dat dit 
meteen wordt aangegrepen voor 
een discussie. Dat lijkt eng, maar 
het werkt goed. Aanvankelijk zijn 
mensen die in de kring treden 
gespannen, maar ze komen al snel 
tot rust en het meeleven van de 
groepsleden geeft ze zelfvertrou-
wen.’ 

AGNES SCHOLING

Op uitnodiging van de redactie van 
GZ-psychologie ging Agnes Scholing, 
bijzonder hoogleraar psychotherapie 
in gesprek met Willem Fonteijn. Een 
kort verslag. 

‘Willem, ik ben het helemaal met 
je eens dat het voor patiënten met 
een angst- of stemmingsstoornis 
belangrijk is om zich bewust te 
worden van hun gedrag in paniek-
situaties. Niet voor niets laat veel 
recent onderzoek zien dat mindful-
ness goed werkt bij zulke patiën-
ten; niet beter overigens dan cogni-
tieve gedragstherapie, maar het 
werkt. Jij gaat echter verder door te 
stellen dat het lichaam wat jou 
betreft uitgangspunt voor de 
behandeling zou moeten zijn. Daar 
zet ik vraagtekens bij. Om overtui-
gend aan te tonen dat je gelijk 
hebt, zou de door jou ontwikkelde 
methode ook door anderen moeten 
worden gebruikt en er zou dubbel-
blind onderzoek naar moeten wor-
den gedaan, maar dat is tot nu toe 
niet gebeurd. Ook andere thera-
pieën die het lichaam centraal stel-
len, zijn nog onvoldoende onder-
zocht. Ik heb naar effectstudies 
gezocht in tijdschriften zoals de 
Journal of Body Psychotherapy, maar 
daarin vind je uitsluitend casuïsti-
sche studies. Dat vind ik eerlijk 
gezegd ook een beetje het pro-
bleem met jouw boek. De voor-
beelden die je geeft zijn overtui-
gend, maar uit recent onderzoek 
blijkt dat vijf tot tien procent van 
de effectiviteit van een behandeling 
wordt bepaald door de kwaliteit 
van de therapeut. Ik vraag me dan 
ook af of het succes van jouw aan-

pak niet vooral te danken is aan 
het feit dat jij waarschijnlijk een 
heel effectieve therapeut bent.’

Fonteijn: ‘Dank je voor het compli-
ment, maar ik hoop toch echt dat 
het de door mij ontwikkelde 
methode is die werkt. Wat die 
methode toevoegt aan mindfulness 
is dat ik mijn cliënten leer om hun 
aandacht te verschuiven van het 
mentale- naar het lichamelijke 
ervaren. Ik hoorde nog niet zo lang 
geleden het verhaal van een vrou-
welijke patiënt die een ernstige 
hartaanval had gehad en die in een 
afgesloten kermisattractie opeens 
volledig in paniek raakte. Haar 
man wilde de deur al openschop-
pen, toen hij haar vanachter die 
deur ineens tegen zichzelf hoorde 
zeggen: richt je aandacht op hoe je 
voeten op de grond staan. Dat had 
ze bij ons geleerd. Tot zijn verba-
zing werd haar paniek snel minder. 
Dat kwam echt puur en alleen 
doordat zij zich op haar lichaam 
concentreerde.’ 

Scholing: Maar had ze zich niet 
evengoed kunnen concentreren op 
bijvoorbeeld de vorm van de deur?

Fonteijn: ‘Ik denk niet dat dat het-
zelfde effect zou hebben gehad. 
Dat effect was in dit geval echt te 
danken aan het feit dat haar aan-
dacht - die zich aanvankelijk 
richtte op de gewaarwording van 
de paniek -, verschoof naar de neu-
trale gewaarwording van haar voe-
ten op de grond.’ 

Scholing: ‘Toch blijf ik moeite heb-
ben met die aandacht voor het 
lichaam. Waar het in dit soort situ-
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aties vooral om gaat, is dat mensen 
niet opgesloten blijven zitten in 
een paniekcirkel van angstige ver-
wachtingen. Er zijn veel verschil-
lende therapieën om dit te berei-
ken, bijvoorbeeld met 
taakconcentratietrainingen. Uit 
onderzoek blijkt dat al die trainin-
gen ongeveer even effectief zijn. 
Wat ze gemeen hebben, is dat ze 
patiënten laten ervaren dat hun 
angstige verwachtingen niet uitko-
men. Dat is de essentie van decon-
ditioneren, en dat bereik je door 
mensen met een angststoornis in 
een beschermde omgeving dingen 
te laten doen waar ze bang voor 
zijn. Als ze die dingen maar vaak 
genoeg doen en hun angstige ver-
wachtingen worden telkens niet 
bewaarheid, dan neemt de angst 
vanzelf af, ook zonder dat je pati-
enten op hun lichamelijke reacties 
laat letten.’  

Fonteijn: ‘Je hebt gelijk als je zegt 
dat het voor mensen met een 

angst- of stemmingsstoornissen 
belangrijk is om dingen te doen 
waarvoor ze bang zijn: ga de straat 
op, doe nieuwe ervaringen op, 
functioneer in groepen. In die zin 
is mijn methode inderdaad niet 
nieuw, het is meer een accentue-
ring van iets dat we al doen. Toch 
is het mijn klinische ervaring dat 
aandacht voor het lichaam het 
wennen aan nieuwe situaties verge-
makkelijkt. Bij veel patiënten zie ik 
duidelijk dat als zij hun aandacht 
naar het lichaam verleggen zij 
gaandeweg in een andere toestand 
komen; dat je daarmee in het 
lichaam als het ware een nieuw 
programma aanmaakt voor 
dezelfde angst uitlokkende situatie. 
Ik blijf volhouden dat aandacht 
voor het lichaam bijdraagt aan de 
duurzaamheid van de oplossing.’

Scholing: ‘Ik sluit niet uit dat je 
gelijk hebt, maar nogmaals, het 
zou mooi zijn als goed onderzoek 
dat dan ook zou bevestigen.’

Fonteijn: ‘Dat zou ik ook graag 
zien, maar ik ben zelf geen onder-
zoeker, dus dat onderzoek zal door 
anderen geïnitieerd moeten wor-
den. Bij de GGZ Groep Amster-
dam start ik binnenkort met een 
groep therapeuten die allemaal 
mijn behandelmethode gaan toe-
passen. Ik hoop dat daar effecton-
derzoek aan kan worden gekop-
peld. Maar hoe het ook zij, ik ga 
door op de ingeslagen weg, want ik 
ben overtuigd van het positieve 
effect ervan. ‘Maak het onbewuste 
bewust’, heeft Freud ooit gezegd. 
Ik ben het daarmee eens, maar het 
probleem is dat we bewustzijn niet 
empirisch kunnen aantonen. Het 
lichaam en zijn reacties kunnen we 
in de empirische werkelijkheid wel 
zien en ook meten.’  

INFO:
www.leertherapie.amsterdam
www.circle-of-awareness.com
Circle of awareness. Willem  
Fonteijn. Warden Press, 2016.

AGNES SCHOLING
Agnes Scholing (1957) is bijzon-
der hoogleraar psychotherapie 
aan de faculteit Psychologie en 
Onderwijswetenschappen van de 
Open Universiteit, en tevens hoofd-
opleider van de opleiding tot psy-
chotherapeut bij RINO Zuid in 
Eindhoven. Daarnaast is zij werk-
zaam als klinisch psycholoog / 
gedragstherapeut, opleider en 
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