
Deze tekst beschrijft oefeningen en ideeën uit de training "Commu
nicatieve vaardigheden" zoals die aan het Centrum voor Huisart
sengeneeskunde van de KU Leuven wordt gegeven. Elders in dit

themanummer wordt beschreven hoe deze training in het geheel van de
"Intensieve trainingsweken (JTW)" past, met name in het artikel "Consul
tatievoeren: een model in evolutie" (zie blz. 340-347). Hier wordt enkel ver

meld dat de training zes blokken van vier uur beslaat, en altijd door een
duo wordt gegeven: een gedragswetenschapper (de auteur) en één van de
vier huisartsen die de "unit gesprekstraining" mee uitmaken.

j. GOEDHUYS, klinisch

psycholoog, staflid
Interuniversitair
Centrum voor Huis

artsenopleiding en
Academisch Centrum

voor Huisartsengenees
kunde KlJ Leuven.

In de training "Communicatieve vaardigheden" krijgen de studen
ten van in het begin een oefening voorgeschoteld: in duo's moe
ten ze van elkaar te weten komen wat ze van deze training ver
wachten. Hoe staan ze er tegenover? Wat hopen ze te kunnen leren?
Waar zien ze tegen op? In pleno rapporteren ze vervolgens de ver
wachtingen van de ander.
Deze oefening is volledig congruent met het "model"zelf: ze toont
de vóórkennis waar een beroep op kan worden gedaan, de speci
fieke interesses, de hindernissen waarmee rekening zal moeten
worden gehouden, enzovoort. Tijdens deze rapportage over wat
de mede-student zojuist heeft verteld, blijken telkens wéér mis
verstanden te rijzen. Deze worden gebruikt om de groep warm te
maken voor het feit dat het goed begrijpen van elkaar geen voor
af gegeven evidentie is. Los van het "model" en de druk die daar
soms vanuit gaat, wordt aangetoond dat communicatie in het ge
wone leven (bijvoorbeeld in deze eerste oefening) al problema
tisch kan verlopen, en dat het de aandacht van de huisarts meer
dan waard is.

Verkeerd hegrijpen is uitgangspunt.
Dus

Bewust hanteren is leerpunt.

Gedurende deze oefening worden enkele
inzichten meegegeven die de student to
nen dat communicatie een academisch

kennisgebied is waar een internationaal
taalkader voor bestaat, en niet louter een
voertuig voor de moderne hulpverlener is.
Iedereen - en a fortiori patiënten - ge
bruikt voortduren.ri uitdrukkingen waarvan
de gesprekspartner meteen aanneemt dat
hij volledig begrijpt wat ermee wordt be
doeld, onder meer omdat hij het ermee eens
is (lijkt te zijn). Wanneer de patiënt bijvoor
beeld zegt: "ziek zijn is toch lastig hé dok
ter", dan wordt instemmend geknikt (uiter
aard is dat lastig!), en de volgende vraag al
gesteld, voorbijgaand aan de mogelijkheid
dat déze persoon daar iets bijzonders mee
bedoelt. Dit leren herkennen én exploreren
in het referentiekader van de spreker zelf is
een nuttige les voor wie op de eerste lijn
werkt, en het moet doen met alle signalen
die hij maar kan opvangen!
In deze training wordt ook heel anders ge
werkt dan wat de student de afgelopen ze
ven jaar gewend is geweest: geen ex cathe
dra maar interactie, geen kennis slikken,
maar zelf doen, geen solitair overdenken,

Leren uit eigen
ervaring in een

kleine groep is een
lJoorsmaakje lJan

het toekomstig
hoofdgerecht: de
seminaries in de

beroepsopleiding.
Als logische afsluiter

van dit actief leren
luisteren volgt een

oefening in trias
waarbij de ene actief

luistert naar een
(niet-medisch) lJer

haal van. de andere,

ter/vijl een derde
persoon dit proces

observeert en er

feedback oIJergeeft.
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maar in groep stelling nemen, enzovoort.
Dit besef groeit maar geleidelijk: dikwijls
moet getoond en gezegd worden dat het
verwoorden van eigen gedachten niet zal
worden bestraft en dus mag, en zelfs zeer
geappreciëerd zal worden. Studenten zijn
zó geconditioneerd om alleen te zeggen
waar ze zeker van zijn, en de rest angstval
lig te verzwijgen uit gewoonte dat dit be
straft zal worden, dat ze eerst moeten wen
nen aan deze nieuwe leervorm waarbij ze
zelf luidop mogen mee denken. Het gebeurt
dan ook geregeld dat iemand zich als doel
stelt om eens wat meer het woord te (dur
ven) nemen in de groep.

Actief luisteren
Aan de hand van een video of eigen herin
neringen wordt met de groep naar "bevor
derende tussenkomsten" gezocht: dit zijn de
gedragingen die een luisteraar stelt om de
spreker te helpen zijn gedachten te verwoor
den, deze beter te begrijpen en dit begrip
op zijn juistheid te controleren ("spoor vol
gen"). Wanneer de luisteraar dit proces on
derbreekt met eigen vragen of bedenkin
gen ("een zijspoor inslaan"), voelt de spreker
dit vaak treffend aan: "nu ben ik de draad

kwijt.'''
Na deze lijst van tussenkomsten vervolle
digd en toegelicht te hebben, wordt een
groepsoefening op "parafraseren" en "spie
gelen" gedaan: iemand vertelt een verhaal
dat geregeld wordt stil gelegd, waarna de
studenten één van deze tussenkomsten

moeten formuleren. "Spiegelen" is het ver
woorden van de beleving zoals de toehoor
der die meent te verstaan uit het verhaal en

dit ter toetsing aan de spreker voorlegt; "pa
raf raseren" is een kort stukje verhaal in ei
gen woorden weergeven zodat de spreker
merkt dat het wordt begrepen en het even
tuee~ kan aanvullen.
Hier duikt het verschil op tussen het cog
nitief begrijpen van de definities en het
meteen doen van zo'n "eenvoudige" tussen
komsten: diegenen die tot dan toe de "ver
standigste" indruk hadden gemaakt, blij
ken op dit vlak niet altijd met de pluimen
te gaan lopen! Bij deze oefening valt ook op
dat iedereen heel verschillend is in zijn
spontaan/habitueel repertoire én dat dit
repertoire al doende kan worden verruimd.
Als logische afsluiter van dit actiefleren luis
teren volgt een oefening in trio's waarbij de
ene actief luistert naar een (niet-medisch)
verhaal van de andere, terwijl een derde
persoon dit proces observeert en er feed
back over geeft. De studenten worden aan
gemoedigd om alléén "bevorderende tus
senkomsten" te gebruiken, en vooral déze
uit te proberen die hen het minst vertrouwd

voorkomen. Bij deze oefeningen reageren
studenten wel eens onwennig ("dat klinkt
toch niet als ik dat zo zeg"), en dit is ook erg
begrijpelijk wanneer van een zó vertrouwd
en ik-eigen gebied als het gesproken woord
wordt afgeweken. De studenten leren dat
dit vreemd gevoel normaal is, én dat ze al
doende dé formulering moeten zien te pak
ken te krijgen waar ze zich volledig mee
kunnen verzoenen. Wat als "corpus alie
man" wordt aangevoeld, zal toch worden
afgestoten. Tegelijk horen ze van elkaar hoe
bepaalde formuleringen voor de luisteraar
klinken; dikwijls is dat helemaal niet zo
vreemd als ze eerst zelf dachten. Leren uit

eigen ervaring in een kleine groep is een
voorsmaakje van het toekomstig hoofdge
recht: de seminaries in de beroepsoplei
ding.
Op deze manier groeit stilaan een sfeer
waarin jonge volwassenen nieuwe taal dur
ven proberen, het risico durven lopen om
zich belachelijk te maken, en aan den lijve
voelen dat de ene formulering inderdaad
anders overkomt dan de andere, en dat het
- in het belang van de patiënt - de moeite
loont om aan dit soort leerproces aandacht
te besteden.

De kritisch-cognitieve blik van "alweer een
over te nemen model" verandert in een

nieuwsgierig explorerende, en het klimaat
in de groep verandert van "pas op ofje wordt
bestraft" in "hier wil ik wel eens voor uit mijn
schulp komen': De vraag van al dan niet met
dit model compliant te willen zijn, is naar
de achtergrond verdwenen: men voelt het
belang van een goede communicatie.
Doorheen deze oefeningen leren de stu
denten om ii.berhmtptnaar communicatie
te kijken, en krijgen ze een taalkader aan
geboden om daar zinvol over na te denken.
Voor vele studenten was de gebruikte taal
en het effect daarvan op de ander tot nu toe
vaak een ongekend terrein dat zich als het
ware aan hen voltrok. Vanaf nu kan het zelf

object van reflectie en controle worden (zie
ook verder: individuele stijl en "blinde vlek").

Oriëntatie
Vanuit deze voorkennis en sfeer wordt de
"intake" van de consultatie, hier de oriën
tatie genoemd, ingeoefend. Hieraan wor
den meerdere uren besteed. Het is immers

erg nieuw en moeilijk voor de studenten
om anamnestische vragen afte remmen en
eerst te luisteren naar de zorg van de patiënt;
het vergt een tijdje om een oude reflex afte
leren alvorens er ruimte kan komen voor
een nieuwe.

Deze oefeningen worden in twee groepen
van vijf à acht personen gedaan, zodat er
maximaaloefenkans én veiligheid is. Voor

Wordt de kwaliteit van de zorgenlJerstrekking
door een gesprekstraining opgetild, of wordt d,
student alleen maar gerustgesteld dat de
patiënt aan een sh.•.hte commiu1Îcatie niet kw
overlijden?

elk rollenspel is er een student die de n
van patiënt op zich neemt, en daarbij ze
een klacht met achtergrondgegevens ma
verzinnen. Wie dokter "speelt'; moet allee
de klacht te weten komen met de bijhorer
de beleving, en wat deze patiënt concre(
van zijn huisarts verwacht.
Dit is ook een uitdaging voor de andere
die erop toezien: welke hypothesen kome
in hen op over de beweegredenen van d
patiënt? Hoe zouden zij tussenkomen or
dit te achterhalen? Alsnel leren ze bij de an
deren én zichzelf te zien welke tussenkom

sten manifest fout zijn om bij de belevin
te raken. Dikwijls wijzen ze elkaar daar 0:

een speelse manier op, bijvoorbeeld: "boen
dat was een anamnestische vraag!"
De studenten geven elkaar suggesties ove
mogelijke tussenkomsten, en er ontstaa
een nieuw soort wedstrijd om deze uitda
ging competent aan te kunnen: wie vind
er zonder al te veel omwegen wat er in he
hoofd van de patiënt zit omtrent zijn kJach
ten?

De aanvankelijk robotachtige indruk val
de "oriëntatie" als een serie ach ter elkaar ti

stellen, levensvreemde vragen, krijgt zo stil
aan meer nuances en reliëf: de oriëntatÏi

kan zeer kort zijn, kan op een manier ge
beuren die ze zichzelf in het ware leven zier

doen, aangepast aan de klacht van de pa
tiënt, enzovoort.

(Vervolg op blz. 353 na Scoop)
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Dwingelandij

Het moeilijkst (voor de trainers!) zijn de
momenten waarop de agressie bij de stu
dent groter is dan het onderwerp van het
gesprek kan doen begrijpen: "Dat kunt ge
zó toch niet vragen! Dat is toch onnozel!': Op
deze manier zet de student - onbewust

de trainers in een positie die ze precies wil
len vermijden: die van blinde dwingelandij
die geen rekening dreigt te houden met de
wensen of mogelijkheden van de student
zelf, die tegen deze schijnbare aanfluiting
van zijn intellect en vrijheid in opstand
komt.

Op dit moment is het nodig dat de student
inziet dat de trainers deze autoritaire op
leiderspositie niet kiezen, maar bereid zijn
met hem reële mogelijkheden te bespre
ken, en daar een voor hem haalbaar ("uit
spreekbaar") alternatief uit te halen. Wan
neer de trainers hier in het gevecht gaan
("jawel, dit moet je zo doen!"), worden ze
(opnieuw) vereenzelvigd met alles wat naar
keurslijf en irreele ruikt, en wordt het kind
(oriëntatie) met het badwater (lastige le
raar) weggespoeld.

Vragen stellen
Zoals met vele begrippen uit de communi
catieleer of de psychologie in het algemeen
heeft men ze ergens gelezen en worden ze
"zonder uel ouer zijn buik" gebruikt. Zo ook
met "open"en "gesloten"vragen. Dankzij oe
feningen in de groep en toepassingen tijdens
de rollenspelen, wordt toch duidelijker wat
dit precies betekent, en vooral wat de ver
schillende effecten ervan zijn. Tijdens de he
le training wordt hierop gelet. Er kan bijvoor
beeld meetbaar méér informatie uit een

zwijgzame patiënt worden gehaald, als de
zin met een vragend voornaamwoord aan
vangt: Welke? Waarmee? Hoe? Wie? Waar
door? Wat? Wanneer met een werkwoord

wordt begonnen ("Heb je ... ? Word je ... ?Is
je ... ?), krijgt de patiënt de kans om zich er
snel vanaf te maken met een kort ja of nee.

Uitleg geven
Uitleg geven is één van de punten die slecht
blijven scoren in het onderzoek naar het
gedrag van artsen, wat helaas de kwaliteit
van hun hulpverlening naar beneden haalt.
Zeker jonge artsen hebben een grote zorg
om de diagnose te vinden, en vooral niets
ernstigs over het hoofd te zien. Wanneer di t
dan lukt, lijkt te zamen met de angst ook
het motief te verdwijnen om de patiënt een
begrijpelijke uitleg te verschaffen (laat staan
een advies te geven dat ook nog haalbaar
is).
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Studenten - maar ook gevestigde artsen
die al jaren informatie overbrengen zonder
feedback over de kwaliteit daarvan - moe

ten inzien dat de goede diagnose maar het
halve werk is, en een kader aangeboden krij
gen waarmee ze de kwaliteit van hun infor
matie-overdracht kunnen evalueren.

Tijdens de doodgewone oefeningen
merken de studenten

dat ze niet meer beseffen
dat uele woorden eigenlijk jargon zijn
of alleen voor academici begrijpelijk.

Voor het eerst ervaren ze de moeilijkheid
om een vaktaal inzichtelijk te verwoorden
naar patiënten toe die maar over een be
perkte voorkennis beschikken. Ze leren op
signalen van de luisteraar te letten, op sig··
nalen van de luisteraar die aangeven in hoe
verre die nog "mee" is, en ze proberen ma
nieren uit om dit expliciet te controleren.

Beleid: motiveren

Als de patiënt weet dat hij van gedrag zou
moeten veranderen (bijvoorbeeld in ver
band met hypertensie, diabetes, roken, en
zovoort), is dit vaak nog niet genoeg om het
ook daadwerkelijk te doen. Via oefeningen
worden de aandachtspunten in kaart gebracht
die dit helpen bevorderen, bijvoorbeeld: we
ten wat de patiënt al heeft geprobeerd en
waarom dat tot nu toe fout is gelopen.
Het conflict ligt hierbij steeds op de loer.
Wanneer de patiënt namelijk verwoordt dat
een bepaald advies toch niet gemakkelijk
te volgen zal zijn, is de kans groot dat de
arts meteen weer argumenten uit de (ou
de) doos haalt om die patiënt toch maar te
overtuigen. In plaats daarvan zou de arts
eerst de moeilijkheden die de patiënt ver
meldt, rustig moeten aanhoren en verken
nen alvorens enig wederwoord te geven (als
dit nog nodig mocht blijken). De lastige
woorden van de patiënt worden dik\-vijlsals
onbegrip vertaald en met méér "begrip" te
lijf gegaan. Hierdoor gaat het contact ver
loren. Eén van de factoren die hierbij een
rol spelen, is dat velen ten onrechte het ge
voel hebben, dat goed luisteren naar de pa
tiënt zou gelijkstaan met het accepteren van
diens standpunt, of het ermee eens zijn.
Na uitleg en oefeningen leren de studenten
dat het mogelijk is om vanuit tegenstrijdi
ge meningen mét behoud van contact naar
een compromis te zoeken, dat toegeven niet
de enige manier is om onenigheid te ver
mijden, dat ze geen gezichtsverlies lijden
als de patiënt niet alles aanvaardt van wat
ze voorstellen, of dat begrip en respect to
nen voor de ander niet hetzelfde is als het

eigen standpunt veranderen, enzovoort.

Aan dit onderdeel "motiueren/onderhande

len" zal vanaf het academiejaar '94-'95 nog
meer tijd worden besteed. Vele communi
catie- inzichten die hier aan bod komen, zijn
op andere momenten immers even nuttig:
patiënten motiveren voor preventie, onder
handelen met andere hulpverleners, enzo
voort. Ook hier geldt dat het begrijpen nog
iets anders is dan het kunnen doen.

Slecht nieuws

Tijdens de inventaris van de verwachtingen
scoort het houden van een slecht nieuws

gesprek altijd hoog. Vele vragen gaan het
bestek van een communicatietraining ech
ter te buiten: er is duidelijk nood aan het
kennis nemen en uitwisselen van ideeën en

opinies op ethisch vlak. Deze cursus be
perkt zich tot adviezen voor het voeren van
het gesprek zelf; dit wil zeggen nadat de be
slissing is genomen om een moeilijke bood
schap te brengen.

De ander opvangen
in plaats van zichzelj.,_

Eén van de centrale boodschappen is hier
dat slecht nieuws brengen zó onplezierig is
dat velen bijzonder inventief worden in het
vinden van allerlei redenen om het uit te
stellen en te verbloemen. Dit kost enorm

veel energie (en waarom eigenlijk?). Daar
om is het belangrijk een keuze te maken en
het slecht nieuws kort en duidelijk te bren
gen. Op die manier komt energie vrij voor
de opvang van de patiënt, die het zeker méér
nodig heeft dan de arts ...

Individuele stijl
Sinds enkele jaren is een plenaire oefening
gebaseerd op de idee van de "blinde ulek":
elke hulpverlener heeft een hoogst persoon
lijke stijl van communiceren die - als het
ware los van wat wordt gecommuniceerd
- effecten heeft op de ander waar de hulp
verlener zich niet volledig van bewust is. Zo
kan het systematisch negeren van belevings
uitspraken (ongewild?) de indruk wekken
dat hij daar niet wenst op in te gaan, zodat
patiënten dit uiteindelijk ook niet meer
doen. Het (ongewild?) hanteren van een.
"harde" ondertoon kan de indruk wekken

dat hij geen onderhandelingen wil aangaan
over aspecten van het beleid, terwijl een
schuchtere stijl (ongewild?) kan veroorza
ken dat patiënten gaan twijfelen of de arts
wel zeker is van zijn diagnose, enzovoort.
Deze individuele stijlkenmerken hebben
elk hun voor- én hun nadelen en moeten

dus niet persé worden veranderd! Maar het
belangrijkste is dat de arts hier zelf een
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OnsHoVEN,Minderbroedersstraat 17, 30(
Leuven, tel. 016-33.74.68, fax 016-33.74.8

Is viscerale hypersensitiviteit het machiI
isme van functionele maag-darm aal
doeningen? Zin en onzin van screenil1
voor gastro-intestinale tumoren. Prever
tie van salicylaat en NSAIF-gemedieerd
gastro-intestinale letsels op 12 januari:i
Leuven. Seminarie voor huisartsen. Inlid

tingen: Academisch Centrum voor Huü
artsengeneeskunde, t.a.v. Prof. A. VA
OHSIlOVEN,Minderbroedersstraat 17,300
Leuven, tel. 016-33.74.68, fax 016-33.74.8~

Ontwikkelingsgerichte psychotherapie 0
12 januari te Gent. Mediatietherapie. Plaat:
Universiteit Gent, Faculteitsgebouw voo
psychologie en pedagogische wetenschap
pen, Dunantlaan 2, om 19u30.lnlichtinger
tel. 09-264.64.14, fax 09-264.64.99.

Consultatievoeren op 14 januari t,
Berchem. Training in verband met arts
patiënt communicatie. WWII, St.-Huber
tusstraat 58. Inlichtingen: Mevr. C. DE Karn
tel. 03-281.16.16, fax 03-218.51.84.

Homeopathie (theorie en praktijk) en fy

totherapie op 21 en 22 januari te Beveren
Motel Beveren, Gentsesteenweg 280. In
lichtingen: Secretariaat WetenschappelijkE
Vereniging voor Therapiestudie (wvrs), t.a.'
Dr. L. PEENEN,Florent Pauwelslei 31, ZlO(

Deurne, tel. 03-322.71.25.

Ontwikkelingsgerichte psychotherapie or
26 januari te Gent. Automutilatie bij ado·
lescenten. Plaats: Universiteit Gent, Facul·
teitsgebouw voor psychologie en peda·
gogische wetenschappen, Dunantiaan 2
om 19u30. Inlichtingen: tel. 09-264.64.14
fax 09-264.64.99.

Vervolg Agenda op blz. 363

Psychosociale rehabilitatie, de zorg voO!
de chronische psychiatrische patiënt.
Geheugenstoornissen bij ouderen. Een
klinische benadering op 26 januari te Kor
trijk. Seminarie voor huisartsen. Inlichtin
gen: Academisch Centrum voor Huisart
sengeneeskunde, t.a.v. Prof. A. VAN

OnsHOVEN,Minderbroedersstraat 17,3000
Leuven, tel. 016-33.74.68, fax 016-33.74.87.

•
Doorlopende informatie

Agenda
•

Januari

Bewegingspedagogiek op 5 en 6 januari te
Deinze. De Ceder. Workshop gebaseerd op
het werk van VERONICASI-lEHBonNE.In

lichtingen: Stichting Integratie Gehandi
capten vzw, Lange Violettestraat 147, 9000
Gent, tel.: 09-225.10.74, fax 09-233.12.40.

Videoscopische heelkunde op 12 januari
te Diepenbeek. Seminarie voor huisartsen.
Inlichtingen: Academisch Centrum voor
Huisartsengeneeskunde, t.a.v. Prof. A. VAN

1995

December

Vorderingen en praktijk op 15 en 16 de
cember te Leiden. Tweedaagse cursus. In
lichtingen: Bureau Scholing en Nascholing,
Wassenaarseweg 62, ingangsnummer 7c.
Inlichtingen: Bureau van de Boerhaave
Commissie, D. RAGE, postbus 2084, 2301 CB
Leiden, tel. 0031-71-27.52.93, fax 0031-71
27.52.62.

Nijmeegse cursus wetenschappelijk on
derzoek van 12 tot 16 december te Heyen
(Nederland). Congrescentrum Centre Parcs.
Inlichtingen: Mevr. R. MOKKINK,Begijnen
hof 8, 6584 CW Molenhoek (Lb), tel. 0031
80-58.36.33.

Consultatievoeren op 17 december te
Berchem. Training in verband met arts
patiënt communicatie. WWH, St.-Huber
tusstraat 58. Inlichtingen: Mevr. C. DE KonTE,
tel. 03-281.16.16, fax 03-218.51 ~~1.

Gipsen van de enkel en de onderarm op 17
december te Berchem. WWH-secretariaat,
St.- Hubertusstraat 58. Georganiseerd door
de Commissie Praktijkvoering van de WWH.

Inlichtingen: Mevr. C. DEKORTE,tel. 03
281.16.16, fax 03-218.51.84.

Ontwikkelingsgerichte psychotherapie op
22 december te Gent. Kindermishandeling
of kinderbescherming: de dilemma's van
onze maatschappij. Plaats: Universiteit
Gent, Faculteitsgebouw voor psychologie
en pedagogische wetenschappen, Dunant
Iaan 2, om 19u30. Inlichtingen: tel. 09
264.64.14, fax 09-264.64.99.

• 354 - Communicatieve vaardigheden

Wordt de kwaliteit van de zorgenverstrek
king door een gesprekstraining opgetild, of
wordt de student alleen maar gerustgesteld
dat de patiënt aan een slechte communi
catie niet kan overlijden? (Hoelang) Blijven
gedragsveranderingen na de training een
effect hebben?
De literatuur die hierover de laatste decen

nia is verschenen, is een specialisme op zich
geworden, dat hier niet kan worden samen
gevat; maar het eindoordeel blijft echter
positief. De (intussen honderden) studen
ten die het gevoel hebben (gehad) dat ze nu
veel beter thuis zijn op het vlak van de com
municatie, zijn zeker een dankbare stimu
lans om dit werk voort te zetten.

beetje zicht op moet hebben, zodat hij de
ze "neven werkingen" desgewenst zelf actief
kan hanteren.

Communicatiestijl is
als een slechte adem:

die ruik je zelf niet.

Besluit

De oefening bestaat er in dat" ik" van de an
deren hoor welke intenties of gevoelens ze
voelen opkomen wanneer ze met mijn stijl
worden geconfronteerd. Iemand kan bij
voorbeeld zeggen: "ik word makkelijk kwaad
op jou, want je onderbreekt mij altijd".
Om de oefening goed te laten verlopen is
het belangrijk erover te waken dat geen oor
delen of meningen over elkaar worden ge
formuleerd, maar waarnemingen. Daarbij
zijn alleen die waarnemingen van belang
die de meesten herkennen, als maar één
persoon dit vindt, heeft het waarschijnlijk
méér met hemzelfte maken ...

Studenten mogen hierover ook vragen stel
len aan de groep, maar hoeven nergens op
te antwoorden. Een vraag die veel gesteld
wordt, is of ze niet "onzeker" overkomen, en
waaraan dit te zien is. Het doet dikwijls goed
wanneer de anderen zeggen dat ze, ondanks
een blos of aarzelende stem, bijvoorbeeld
de diepgang appreciëren. Zo worden vaak
nefaste fantasieën gecorrigeerd die een als
problematisch ervaren gedrag mee tot een
probleem maken.
Per slot van rekening is het belangrijk dat
"mijn zelfbeeld" min of meer klopt met "het
beeld dat de anderen van mij hebben", ze
ker als hulpverlener.
Uiteraard wordt binnen het tijdsbestek van
deze oefening slechts een hintgegeven; toch
zullen sommigen er in hun verdere loop
baan autonoom iets mee gaan doen, om
hun repertoire van communicatieve moge
lijkheden te vergroten.


