
ze zich zo kwetsbaar durven opstellen. Maar het moet ook mogelijk zijn dat
ze zich juist heel erg boos of ontevreden uiten en helemaal niet groeien of
zich kwetsbaar opstellen. En als ik het contact aanga, in de hoop op een ‘fijn
gesprek’, dan maak ik hen onvrij en dat is niet helpend. Dus daar moeten we
het ook niet zoeken.

Is alle hoop dan verloren? Nou nee, gelukkig niet. Nu weet ik dat dit tijd-
schrift niet zaligmakend is, maar in dit nummer treft u toch weer enkele pa-
reltjes aan van ambachtelijke creativiteit. Clara De Ruysscher, Patty Annicq, Stijn
Vandevelde en Claudia Claes bespreken in ‘Anorexia nervosa: een integratief
behandelmodel’ hoe elementen uit de oplossingsgerichte en cliëntgerichte
therapie gecombineerd worden met een systemische en familiegerichte be-
nadering. Ze houden en passant ook nog een pleidooi voor een meer proces-
gerichte kijk binnen de wetenschap.

Hierna komt Hilda van Holten-Basch aan het woord in ‘Wanneer suïcidali-
teit niet te genezen is’. Ze bespreekt, aan de hand van een casus en voorbeel-
den uit de literaire wereld, hoe om te gaan met chronische suïcidaliteit en
wat kan helpen het lijden beter te dragen. Ze laat zien hoe het ambacht in
detail kan werken en kan bijdragen aan het welbevinden, zonder dat alles
meteen opgelost of over is.

En of het nog niet genoeg is, volgt Frans van Paassen met een prachtig dis-
cours waarin hij de conceptuele verschillen tussen afgunst en jaloezie uit-
eenzet en de therapeutische implicaties daarvan belicht. Mocht u dan nog
niet verzadigd zijn, dan volgen nog enkele boekbesprekingen van Trudy
Mooren en van Jac Maurer.

Aldus ligt voor u - als ‘hoop in bange dagen’ - een nummer vol van am-
bachtelijke creativiteit en geestelijke fijnproeverij. Ik wens u er veel plezier
mee.

Bram Bovendeerd86

Anorexia nervosa: een integratief
behandelmodel

Clara De Ruysscher, Patty Annicq, Stijn Vandevelde en Claudia Claes

c Anorexia nervosa (AN) is een ziekte met een sombere prognose en
een grote impact op het leven van een individu en diens omgeving.
Ondanks de grote diversiteit aan behandelvormen blijft de behan-
deling van AN gekenmerkt door een beperkte empirische basis en
een hoge drop-out. Als reactie hierop is er de laatste jaren een toe-
name van multidisciplinaire behandelmodellen, waarbij verschil-
lende methodieken met elkaar gecombineerd worden. Omwille van
de beperkte wetenschappelijke evidentie is het noodzakelijk om
dergelijke integratieve modellen uitvoerig te beschrijven. Zo kan
een uitwisseling van kennis en expertise op gang komen tussen
verschillende behandelpraktijken. Daarom wordt in dit artikel de
werking van Empathie, een therapeutisch centrum voor de behan-
deling van AN te Gent, beschreven. In het therapeutisch model van
Empathie wordt een systeemtherapeutische aanpak gecombineerd
met aspecten van oplossingsgericht denken.

Inleiding

Anorexia nervosa (AN) is een ziekte met een enorme impact op alle levensdo-
meinen van een individu en diens context (Jones e.a., 2008). AN-patiënten
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leven als het ware onder de dictatuur van de ‘innerlijke criticus’, een sterke
innerlijke normerende stem die steeds dezelfde afkeurende oordelen her-
haalt. Stinckens (2001) hanteert deze metafoor om te verwijzen naar een
‘geïntegreerd systeem van kritische en negatieve gedachten en attituden ten
aanzien van het zelf, dat werd opgedrongen van buitenaf’. De innerlijke cri-
ticus manifesteert zich op verschillende manieren, waardoor het emotioneel
welzijn en sociale relaties te lijden hebben onder de vele eisen die hij aan de
patiënt stelt. Bovendien kent AN een sombere prognose. Minder dan de helft
van de patiënten herstelt volledig van de ziekte; 20 procent ontwikkelt een
chronische eetstoornis en 5 procent van de AN-patiënten overlijdt aan de
gevolgen van de ziekte of door zelfdoding (Steinhausen, 2002; Steinhausen,
2008).

Er is een brede kennisbasis voorhanden wat betreft de prognose, kenmer-
ken en medische aspecten van AN, maar over de behandeling blijft de kennis
veel schaarser (Lock & Le Grange, 2001). Nochtans bestaat er een grote diver-
siteit aan behandelvormen, gaande van intensieve residentiële begeleiding
via ambulante zorg tot therapie via internet of telefoon. Deze behandelvor-
men baseren zich op (een combinatie van) diverse therapeutische benaderin-
gen, zoals Cognitive Remediation Therapy (CRT), mindfulness, gedragstherapie,
Acceptance and Commitment Therapy (ACT), spiegeltherapie, motivationeel in-
terviewen, cognitief-affectieve therapie en gezinstherapie (Alberts e.a., 2012;
Goodier e.a., 2014; Pretorius & Tchanturia, 2007; Smit e.a., 2009; Tenwolde,
2001). Voor weinig behandelingen is er echter een sterke empirische basis
ontwikkeld (Fairburn, 2005; Guarda, 2008; NICE, 2004). Daarnaast worden
de behandelingen waarvoor wel een zekere evidentie bestaat, zoals Family-
Based Therapy, vaak gekenmerkt door een hoge drop-out (Berg & Wonderlich,
2013; Lock & Le Grange, 2001).

Vanwege het gebrek aan wetenschappelijke evidentie gaan steeds meer
stemmen op voor een integratieve multidisciplinaire behandeling van AN
(Hatch e.a., 2010; NICE, 2004). Bovendien heeft AN een complexe etiologie
waarin zowel genetische, biologische, psychologische als socioculturele fac-
toren een rol spelen. Daarom wordt ook vanuit de hoek van het neurobiolo-
gisch onderzoek gepleit voor een multidisciplinaire aanpak (Connan e.a.,
2003). Onder invloed van die bevindingen kwamen er de laatste jaren steeds
meer nieuwe behandelmodellen voor eetstoornissen, waarin verschillende
theoretische kaders en methodieken gecombineerd worden (Berg & Wonder-
lich, 2013).

Een dergelijk therapiemodel is het Maudsley Model of Anorexia Nervosa Treat-
ment for Adults (MANTRA), dat ontwikkeld werd aan het King’s College Insti-
tute of Psychiatry te Londen. MANTRA is gebaseerd op een cognitief-inter-
persoonlijk model, met vier factoren die AN in stand houden: een rigide cog-
nitieve denkstijl, een vermijdende emotionele en relationele stijl, proano-
rexiaovertuigingen en sterk emotionele reacties van personen uit de context
van de patiënt (die, onbedoeld, de AN mede in stand houden). Het vormt een
breuk met de klassieke cognitieve gedragstherapie, omdat gewicht niet ge-
zien wordt als de kernpsychopathologie maar als een symptoom van een on-
derliggende problematiek. Het programma is modulair opgebouwd en
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krijgt vorm via twintig tot veertig individuele ambulante sessies, waarbij de
nadruk ligt op motivatie, cognitieve denkstijlen, emoties, identiteit, het her-
stellen van een gezond voedingspatroon en het aanleren van vaardigheden
aan de ouders. Bijzonder aan MANTRA is het feit dat er gewerkt wordt aan
de hand van een handboek dat de leidraad vormt voor de behandeling
(Schmidt e.a., 2014). Vergelijkende onderzoeken tonen preliminaire eviden-
tie voor bepaalde componenten van het MANTRA-model, zoals het gebruik
van een dagboek en de therapeutische stijl (Grover e.a., 2011; Hoyle e.a., 2013;
Wade e.a., 2011).

Vanwege de beperkte empirische basis voor de behandelingen van AN, is
het noodzakelijk om nieuwe behandelmodellen (zoals het MANTRA-model)
te identificeren en beschrijven (Berg & Wonderlich, 2013). Binnen dergelijke
modellen worden vaak verschillende methodieken en aanpakken met elkaar
gecombineerd, met het oog op een zo goed mogelijk herstel van de patiënt.
Door de werking van deze multimethodische behandelpraktijken zo trans-
parant mogelijk te maken, kan de kennisbasis rond de behandeling van AN
verder uitgebreid worden. Vanuit dat oogpunt wordt in dit artikel inge-
zoomd op Empathie, een ambulant therapeutisch centrum voor de behande-
ling van AN te Gent, dat in 2004 van start ging. Gebaseerd op verschillende
theoretische kaders en vanuit een holistische en multidisciplinaire aanpak,
neemt Empathie de totale impact van een eetstoornis op de kwaliteit van
leven van de patiënt in acht. Net als bij MANTRA worden gewicht en li-
chaamsvorm niet beschouwd als de kernpsychopathologie van de stoornis
(Schmidt e.a., 2014). In het programma worden elementen uit de oplossings-
gerichte en cliëntgerichte therapie gecombineerd met een systemische en
familiegerichte benadering. In dit artikel worden de visie, doelstellingen,
doelgroep, aanpak en context van het Empathie-programma gespecificeerd.

Methodologie

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de aanpak van Empathie,
werd door de eerste auteur informatie verzameld via diverse kanalen. Zo
vonden drie interviews met de coördinatoren plaats, waarbij de inhoud en
theoretische achtergrond van de behandeling uitgebreid besproken werden.
Als aanvulling hierop werden de aanwezige werkingsdocumenten van Em-
pathie (intake-formulier, website) bestudeerd. Ook werden de andere betrok-
ken therapeuten (mindfulness-coach, dramatherapeute) gecontacteerd om
hun aandeel in de therapie toe te lichten.

Daarnaast voerde de onderzoeker (eerste auteur) gedurende een volledige
dag een participerende observatie uit tijdens de werking van het dagcen-
trum. Ook werd een literatuurstudie uitgevoerd naar AN en de theoretische
achtergrond van de behandeling van Empathie. In een tweede fase werden
de bevindingen van de onderzoeker getoetst aan de praktijkervaring van de
therapeuten, door opnieuw met hen in gesprek te gaan.
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leven als het ware onder de dictatuur van de ‘innerlijke criticus’, een sterke
innerlijke normerende stem die steeds dezelfde afkeurende oordelen her-
haalt. Stinckens (2001) hanteert deze metafoor om te verwijzen naar een
‘geïntegreerd systeem van kritische en negatieve gedachten en attituden ten
aanzien van het zelf, dat werd opgedrongen van buitenaf’. De innerlijke cri-
ticus manifesteert zich op verschillende manieren, waardoor het emotioneel
welzijn en sociale relaties te lijden hebben onder de vele eisen die hij aan de
patiënt stelt. Bovendien kent AN een sombere prognose. Minder dan de helft
van de patiënten herstelt volledig van de ziekte; 20 procent ontwikkelt een
chronische eetstoornis en 5 procent van de AN-patiënten overlijdt aan de
gevolgen van de ziekte of door zelfdoding (Steinhausen, 2002; Steinhausen,
2008).

Er is een brede kennisbasis voorhanden wat betreft de prognose, kenmer-
ken en medische aspecten van AN, maar over de behandeling blijft de kennis
veel schaarser (Lock & Le Grange, 2001). Nochtans bestaat er een grote diver-
siteit aan behandelvormen, gaande van intensieve residentiële begeleiding
via ambulante zorg tot therapie via internet of telefoon. Deze behandelvor-
men baseren zich op (een combinatie van) diverse therapeutische benaderin-
gen, zoals Cognitive Remediation Therapy (CRT), mindfulness, gedragstherapie,
Acceptance and Commitment Therapy (ACT), spiegeltherapie, motivationeel in-
terviewen, cognitief-affectieve therapie en gezinstherapie (Alberts e.a., 2012;
Goodier e.a., 2014; Pretorius & Tchanturia, 2007; Smit e.a., 2009; Tenwolde,
2001). Voor weinig behandelingen is er echter een sterke empirische basis
ontwikkeld (Fairburn, 2005; Guarda, 2008; NICE, 2004). Daarnaast worden
de behandelingen waarvoor wel een zekere evidentie bestaat, zoals Family-
Based Therapy, vaak gekenmerkt door een hoge drop-out (Berg & Wonderlich,
2013; Lock & Le Grange, 2001).

Vanwege het gebrek aan wetenschappelijke evidentie gaan steeds meer
stemmen op voor een integratieve multidisciplinaire behandeling van AN
(Hatch e.a., 2010; NICE, 2004). Bovendien heeft AN een complexe etiologie
waarin zowel genetische, biologische, psychologische als socioculturele fac-
toren een rol spelen. Daarom wordt ook vanuit de hoek van het neurobiolo-
gisch onderzoek gepleit voor een multidisciplinaire aanpak (Connan e.a.,
2003). Onder invloed van die bevindingen kwamen er de laatste jaren steeds
meer nieuwe behandelmodellen voor eetstoornissen, waarin verschillende
theoretische kaders en methodieken gecombineerd worden (Berg & Wonder-
lich, 2013).

Een dergelijk therapiemodel is het Maudsley Model of Anorexia Nervosa Treat-
ment for Adults (MANTRA), dat ontwikkeld werd aan het King’s College Insti-
tute of Psychiatry te Londen. MANTRA is gebaseerd op een cognitief-inter-
persoonlijk model, met vier factoren die AN in stand houden: een rigide cog-
nitieve denkstijl, een vermijdende emotionele en relationele stijl, proano-
rexiaovertuigingen en sterk emotionele reacties van personen uit de context
van de patiënt (die, onbedoeld, de AN mede in stand houden). Het vormt een
breuk met de klassieke cognitieve gedragstherapie, omdat gewicht niet ge-
zien wordt als de kernpsychopathologie maar als een symptoom van een on-
derliggende problematiek. Het programma is modulair opgebouwd en
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krijgt vorm via twintig tot veertig individuele ambulante sessies, waarbij de
nadruk ligt op motivatie, cognitieve denkstijlen, emoties, identiteit, het her-
stellen van een gezond voedingspatroon en het aanleren van vaardigheden
aan de ouders. Bijzonder aan MANTRA is het feit dat er gewerkt wordt aan
de hand van een handboek dat de leidraad vormt voor de behandeling
(Schmidt e.a., 2014). Vergelijkende onderzoeken tonen preliminaire eviden-
tie voor bepaalde componenten van het MANTRA-model, zoals het gebruik
van een dagboek en de therapeutische stijl (Grover e.a., 2011; Hoyle e.a., 2013;
Wade e.a., 2011).

Vanwege de beperkte empirische basis voor de behandelingen van AN, is
het noodzakelijk om nieuwe behandelmodellen (zoals het MANTRA-model)
te identificeren en beschrijven (Berg & Wonderlich, 2013). Binnen dergelijke
modellen worden vaak verschillende methodieken en aanpakken met elkaar
gecombineerd, met het oog op een zo goed mogelijk herstel van de patiënt.
Door de werking van deze multimethodische behandelpraktijken zo trans-
parant mogelijk te maken, kan de kennisbasis rond de behandeling van AN
verder uitgebreid worden. Vanuit dat oogpunt wordt in dit artikel inge-
zoomd op Empathie, een ambulant therapeutisch centrum voor de behande-
ling van AN te Gent, dat in 2004 van start ging. Gebaseerd op verschillende
theoretische kaders en vanuit een holistische en multidisciplinaire aanpak,
neemt Empathie de totale impact van een eetstoornis op de kwaliteit van
leven van de patiënt in acht. Net als bij MANTRA worden gewicht en li-
chaamsvorm niet beschouwd als de kernpsychopathologie van de stoornis
(Schmidt e.a., 2014). In het programma worden elementen uit de oplossings-
gerichte en cliëntgerichte therapie gecombineerd met een systemische en
familiegerichte benadering. In dit artikel worden de visie, doelstellingen,
doelgroep, aanpak en context van het Empathie-programma gespecificeerd.

Methodologie

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de aanpak van Empathie,
werd door de eerste auteur informatie verzameld via diverse kanalen. Zo
vonden drie interviews met de coördinatoren plaats, waarbij de inhoud en
theoretische achtergrond van de behandeling uitgebreid besproken werden.
Als aanvulling hierop werden de aanwezige werkingsdocumenten van Em-
pathie (intake-formulier, website) bestudeerd. Ook werden de andere betrok-
ken therapeuten (mindfulness-coach, dramatherapeute) gecontacteerd om
hun aandeel in de therapie toe te lichten.

Daarnaast voerde de onderzoeker (eerste auteur) gedurende een volledige
dag een participerende observatie uit tijdens de werking van het dagcen-
trum. Ook werd een literatuurstudie uitgevoerd naar AN en de theoretische
achtergrond van de behandeling van Empathie. In een tweede fase werden
de bevindingen van de onderzoeker getoetst aan de praktijkervaring van de
therapeuten, door opnieuw met hen in gesprek te gaan.
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Therapeutisch centrum Empathie

Doelgroep

Empathie richt zich zowel tot kinderen als volwassenen met AN, zoals be-
schreven in de DSM-IV. Twee typen van AN kunnen worden onderscheiden:
het restrictieve en het purgerende type. Bij het restrictieve type is de patiënt
niet geregeld bezig met vreetbuien en purgerende maatregelen, bij het
purgerende type wel. Empathie biedt therapeutische hulp aan personen die
gekenmerkt worden door beide typen, maar hanteert wel enkele contra-indi-
catiecriteria, namelijk comorbiditeit met een psychiatrische stoornis (bij-
voorbeeld een persoonlijkheidsstoornis), gebrek aan bereidwilligheid van de
ouders om deel te nemen aan de therapie, een persoonlijkheid van de patiënt
die botst met de dynamiek in de groep van het dagcentrum en een leeftijd
jonger dan twaalf jaar. In deze situaties worden patiënten doorverwezen
naar beter passende behandelvormen. De intake wordt uitgevoerd door de
systeemtherapeut van Empathie en gebeurt op basis van een vragenlijst en
een gesprek met de patiënt en diens ouders.

Team

De vaste kern van het Empathie-team bestaat uit twee behandelende artsen-
therapeuten. Verder wordt in Empathie samengewerkt met een voedings-
deskundige, een dramatherapeut en een mindfulness-coach, die zorgdragen
voor de aanvullende behandelingen. Ook wordt over elke patiënt gecommu-
niceerd met een externe behandelende arts, wat betreft de medische aspec-
ten van de behandeling. Zo kan in onderling overleg beslist worden of het al
dan niet veilig is voor de patiënt om ambulant begeleid te worden. Wanneer
een patiënt nog naar school gaat, wordt tevens samengewerkt met de klas en
de betrokken leerkrachten. Zo wonen de therapeuten minstens eenmaal een
klassenraad bij en gaan ze op bezoek in de klas om aan klasgenoten uit te
leggen wat het betekent om AN te hebben.

Vanwege enkele praktische en pragmatische problemen, stemt de ideaalty-
pische vorm van Empathie niet altijd overeen met de dagelijkse praktijk.
Daardoor is het niet altijd mogelijk om de aanvullende therapieën (zoals
mindfulness en drama) op elk moment aan te bieden.

Theoretische oriëntatie

In Empathie worden elementen van verschillende theoretische invalshoeken
met elkaar gecombineerd. De aanpak is oplossingsgericht, in die zin dat er
zoveel mogelijk gefocust wordt op de krachten van de patiënt en positieve
aspecten van diens dagelijks leven. Zo wordt vaak gepeild naar uitzonderin-
gen op het problematische gedrag.

Het Brugse Model - een model voor korte oplossingsgerichte therapie, dat
ontwikkeld werd aan het Korzybski Instituut - vormt een belangrijke inspi-
ratiebron voor de Empathie-aanpak. Binnen dit model wordt de patiënt met
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behulp van oplossingsgericht taalgebruik uitgenodigd om samen te zoeken
naar de kortst mogelijke weg om de eigen kracht terug te vinden en te be-
nutten (Korzybski Instituut, 2014). In het Brugse Model worden therapeuti-
sche doelen bepaald die klein, haalbaar en waardevol geacht worden door de
patiënt zelf. De therapeut bepaalt niet zelf de richting van de behandeling,
maar schept een alternatieve context waarbinnen de patiënt nieuwe keuzen
kan maken. Binnen de Empathie-aanpak, waarbij de therapeut de rol van
coach inneemt, wordt hier veel aandacht aan besteed. Ook het MANTRA-
model, dat reeds kort toegelicht werd, vormt een belangrijke inspiratiebron
voor de werking van Empathie.

Daarnaast is bij Empathie een duidelijk systemische insteek aanwezig.
Een eetstoornis is erg ingrijpend, zowel voor de patiënt als diens familie.
Het trauma dat de patiënt ervaart, wordt immers ervaren door het hele gezin
(Figley & Kiser, 2013). Vanuit systemisch oogpunt wordt een eetstoornis ge-
zien als een symptoom van dieperliggende problematiek in het familiesys-
teem. Om hieraan tegemoet te komen, bestaat een belangrijk deel van de
therapie in Empathie uit ouderbegeleiding.

Inhoud van de behandeling

Het Empathie-programma bestaat uit drie luiken: individuele consultaties,
ouderbegeleiding en een therapeutisch groepsprogramma in het dagcen-
trum. In veel gevallen is er een overlap tussen consultaties en ouderbegelei-
ding, in die zin dat bij de consultaties vaak zowel de ouders als de patiënt
aanwezig zijn. De frequentie en intensiteit van dergelijke consultaties is af-
hankelijk van de leeftijd van de patiënt en diens vermogen om de eigen emo-
ties te kunnen benoemen. Toch worden ook afzonderlijke ouderconsultaties
onmisbaar geacht door de therapeuten, omdat ouders hun angsten en noden
moeten kunnen verwoorden zonder de aanwezigheid van hun kind. De com-
binatie van de drie luiken in een multimethodische aanpak maakt het moge-
lijk dat elke patiënt een geïndividualiseerd behandeltraject kan doorlopen,
aangepast aan eigen zorgbehoeften.

Individuele consultaties. De consultaties vormen het fundament van de behan-
deling. Typerend voor de aanpak is dat er op geen enkel moment in het the-
rapieverloop een schuldvraag naar voren komt. De focus ligt uitdrukkelijk
op het hier en nu, niet op het verleden of een onzekere toekomst. Bij het
begin van de therapie worden steeds dezelfde vragen gesteld:
– Wat heb je vandaag nodig om je minder rot te voelen?
– Wat heb je vandaag nodig om minder aan eten te denken?
– Wat heb je vandaag nodig om iets meer te durven eten?’

Aan de hand van deze vragen wordt nagegaan of de patiënt al dan niet een
werkbare hulpvraag heeft. Therapie is niet mogelijk zonder een mandaat
van de patiënt om samen aan de slag te gaan. Een dergelijk initieel mandaat
moet worden versterkt tot een circulair mandaat, dat pas kan ontstaan wan-
neer de patiënt zich durft open te stellen voor motivatie tot verandering.
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Therapeutisch centrum Empathie

Doelgroep

Empathie richt zich zowel tot kinderen als volwassenen met AN, zoals be-
schreven in de DSM-IV. Twee typen van AN kunnen worden onderscheiden:
het restrictieve en het purgerende type. Bij het restrictieve type is de patiënt
niet geregeld bezig met vreetbuien en purgerende maatregelen, bij het
purgerende type wel. Empathie biedt therapeutische hulp aan personen die
gekenmerkt worden door beide typen, maar hanteert wel enkele contra-indi-
catiecriteria, namelijk comorbiditeit met een psychiatrische stoornis (bij-
voorbeeld een persoonlijkheidsstoornis), gebrek aan bereidwilligheid van de
ouders om deel te nemen aan de therapie, een persoonlijkheid van de patiënt
die botst met de dynamiek in de groep van het dagcentrum en een leeftijd
jonger dan twaalf jaar. In deze situaties worden patiënten doorverwezen
naar beter passende behandelvormen. De intake wordt uitgevoerd door de
systeemtherapeut van Empathie en gebeurt op basis van een vragenlijst en
een gesprek met de patiënt en diens ouders.

Team

De vaste kern van het Empathie-team bestaat uit twee behandelende artsen-
therapeuten. Verder wordt in Empathie samengewerkt met een voedings-
deskundige, een dramatherapeut en een mindfulness-coach, die zorgdragen
voor de aanvullende behandelingen. Ook wordt over elke patiënt gecommu-
niceerd met een externe behandelende arts, wat betreft de medische aspec-
ten van de behandeling. Zo kan in onderling overleg beslist worden of het al
dan niet veilig is voor de patiënt om ambulant begeleid te worden. Wanneer
een patiënt nog naar school gaat, wordt tevens samengewerkt met de klas en
de betrokken leerkrachten. Zo wonen de therapeuten minstens eenmaal een
klassenraad bij en gaan ze op bezoek in de klas om aan klasgenoten uit te
leggen wat het betekent om AN te hebben.

Vanwege enkele praktische en pragmatische problemen, stemt de ideaalty-
pische vorm van Empathie niet altijd overeen met de dagelijkse praktijk.
Daardoor is het niet altijd mogelijk om de aanvullende therapieën (zoals
mindfulness en drama) op elk moment aan te bieden.

Theoretische oriëntatie

In Empathie worden elementen van verschillende theoretische invalshoeken
met elkaar gecombineerd. De aanpak is oplossingsgericht, in die zin dat er
zoveel mogelijk gefocust wordt op de krachten van de patiënt en positieve
aspecten van diens dagelijks leven. Zo wordt vaak gepeild naar uitzonderin-
gen op het problematische gedrag.

Het Brugse Model - een model voor korte oplossingsgerichte therapie, dat
ontwikkeld werd aan het Korzybski Instituut - vormt een belangrijke inspi-
ratiebron voor de Empathie-aanpak. Binnen dit model wordt de patiënt met
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behulp van oplossingsgericht taalgebruik uitgenodigd om samen te zoeken
naar de kortst mogelijke weg om de eigen kracht terug te vinden en te be-
nutten (Korzybski Instituut, 2014). In het Brugse Model worden therapeuti-
sche doelen bepaald die klein, haalbaar en waardevol geacht worden door de
patiënt zelf. De therapeut bepaalt niet zelf de richting van de behandeling,
maar schept een alternatieve context waarbinnen de patiënt nieuwe keuzen
kan maken. Binnen de Empathie-aanpak, waarbij de therapeut de rol van
coach inneemt, wordt hier veel aandacht aan besteed. Ook het MANTRA-
model, dat reeds kort toegelicht werd, vormt een belangrijke inspiratiebron
voor de werking van Empathie.

Daarnaast is bij Empathie een duidelijk systemische insteek aanwezig.
Een eetstoornis is erg ingrijpend, zowel voor de patiënt als diens familie.
Het trauma dat de patiënt ervaart, wordt immers ervaren door het hele gezin
(Figley & Kiser, 2013). Vanuit systemisch oogpunt wordt een eetstoornis ge-
zien als een symptoom van dieperliggende problematiek in het familiesys-
teem. Om hieraan tegemoet te komen, bestaat een belangrijk deel van de
therapie in Empathie uit ouderbegeleiding.

Inhoud van de behandeling

Het Empathie-programma bestaat uit drie luiken: individuele consultaties,
ouderbegeleiding en een therapeutisch groepsprogramma in het dagcen-
trum. In veel gevallen is er een overlap tussen consultaties en ouderbegelei-
ding, in die zin dat bij de consultaties vaak zowel de ouders als de patiënt
aanwezig zijn. De frequentie en intensiteit van dergelijke consultaties is af-
hankelijk van de leeftijd van de patiënt en diens vermogen om de eigen emo-
ties te kunnen benoemen. Toch worden ook afzonderlijke ouderconsultaties
onmisbaar geacht door de therapeuten, omdat ouders hun angsten en noden
moeten kunnen verwoorden zonder de aanwezigheid van hun kind. De com-
binatie van de drie luiken in een multimethodische aanpak maakt het moge-
lijk dat elke patiënt een geïndividualiseerd behandeltraject kan doorlopen,
aangepast aan eigen zorgbehoeften.

Individuele consultaties. De consultaties vormen het fundament van de behan-
deling. Typerend voor de aanpak is dat er op geen enkel moment in het the-
rapieverloop een schuldvraag naar voren komt. De focus ligt uitdrukkelijk
op het hier en nu, niet op het verleden of een onzekere toekomst. Bij het
begin van de therapie worden steeds dezelfde vragen gesteld:
– Wat heb je vandaag nodig om je minder rot te voelen?
– Wat heb je vandaag nodig om minder aan eten te denken?
– Wat heb je vandaag nodig om iets meer te durven eten?’

Aan de hand van deze vragen wordt nagegaan of de patiënt al dan niet een
werkbare hulpvraag heeft. Therapie is niet mogelijk zonder een mandaat
van de patiënt om samen aan de slag te gaan. Een dergelijk initieel mandaat
moet worden versterkt tot een circulair mandaat, dat pas kan ontstaan wan-
neer de patiënt zich durft open te stellen voor motivatie tot verandering.
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Wanneer er een dergelijk circulair mandaat aanwezig is, wordt de patiënt
beschouwd als expert en wordt er een beroep gedaan op diens sterkten. In
dat opzicht is de empathieaanpak rogeriaans, aangezien de therapeuten uit-
gaan van de assumptie dat de patiënt over het vermogen tot zelfdetermina-
tie beschikt en de innerlijke kracht in zich draagt om de eetstoornis te over-
winnen (Witty, 2007). Vanuit die aanname gaat de therapeut samen met de
patiënt aan de slag, om een context te creëren waarbinnen de patiënt zelf
oplossingen kan genereren (Korzybski Instituut, 2014).

Hierbij maakt de therapeut soms gebruik van het principe van herkaderen
van Bateson (1980), waarbij hardnekkige gedachten van de patiënt omgebo-
gen worden door ze te belichten vanuit een ander perspectief. Zo hebben
AN-patiënten soms het idee dat hun omgeving zich ‘bemoeit’ met hun
leven. Een dergelijk idee wordt dan geherformuleerd naar ‘bezorgdheid’
vanwege de omgeving. In Empathie ligt de focus op het ‘kleinst mogelijke
stapje vooruit’, zodat de patiënt het stapje vooruit zelf ook als realistisch
inschat en zich steeds veilig blijft voelen. In Empathie neemt de therapeut
de positie in van coach.

Ouderbegeleiding. Aanvullend op de consultaties is ouderbegeleiding een on-
misbare schakel in het therapeutisch programma van Empathie. Patiënten
met AN kampen vaak met een gespleten loyaliteit ten aanzien van ouders en
familie. Dit loyaliteitsconflict kan een pathologische uitwerking hebben,
omdat het in staat is intergenerationeel vertrouwen binnen een gezin te ver-
nietigen (Dillen, 2004).

AN kan gezien worden als het symptoom van een dieperliggende gezins-
problematiek, maar de schuldvraag is in de Empathie-aanpak niet aan de
orde. De eetstoornis vormt juist een aangrijpingspunt om bepaalde gewoon-
ten in het gezin te veranderen. Tijdens de contextbegeleiding krijgen de ou-
ders praktische handvatten aangereikt, om de taal van het anorectische sys-
teem bij hun kind te leren herkennen. Door de ouders een bepaald taalge-
bruik aan te leren, kunnen ze de ‘ongezonde denker’ de mond snoeren en de
‘gezonde denker’ in hun kind aan het woord laten.

Een ander belangrijk aspect van de ouderbegeleiding is het feit dat de ou-
ders uitgenodigd worden tot introspectie. Wat is mijn aandeel in de oplos-
sing van het gevecht van mijn kind? De therapie wil de ouders - en bij uit-
breiding het hele gezin - helpen om met een brede blik te kijken naar de eet-
stoornis van hun kind (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986).

De doelstelling van de ouderbegeleiding in Empathie is vierledig: a cohe-
sie (de therapie moet ervoor zorgen dat ouders samen opkomen als een
team), b consistentie (de ouders leren dezelfde aanpak te blijven hanteren
over een langere periode), c communicatie (de ouders leren om negatieve ge-
voelens te communiceren en voor zichzelf op te komen) en d conflicthante-
ring (de ouders leren op een constructieve manier om te gaan met conflicten;
Lask & Bryant-Waugh, 1997).

Dagcentrum. Voor sommige patiënten is de combinatie van consultaties en
ouderbegeleiding voldoende, maar andere patiënten hebben behoefte aan
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een meer intensieve begeleiding. Deze patiënten volgen, aanvullend op de
individuele consultaties, een groepsprogramma in het dagcentrum van Em-
pathie. Dat groepsprogramma biedt plaats aan zes patiënten en wordt opge-
bouwd rond vijf verschillende modules: denkfouten, emoties, zelfwaarde en
zelfbeeld, body-image en food. Hierbij valt te denken aan psycho-educatie over
de gevolgen van AN voor de plasticiteit van de hersenen, oefeningen om au-
tomatisch negatieve gedachten (zogenaamde ANGels) om te buigen tot posi-
tieve gedachten, het gebruik van elementen uit Cognitive Remediation Therapy
(CRT), het aanleren van een vocabularium om over emoties te kunnen praten
en schrijven, creatieve opdrachten waarbij patiënten op zoek gaan naar de
eigen sterkten en het gebruik van beelden uit magazines en reclame om een
verstoord lichaamsbeeld om te buigen tot een positieve houding tegenover
het eigen lichaam (Friedrich & Herzog, 2011; Grabe e.a., 2008; Harrison e.a.,
2009; Pretorius & Tchanturia, 2007; Schmidt & Treasure, 2006; Tchanturia &
Hambrook, 2010). Deze modules worden door de patiënten doorlopen gedu-
rende een periode van ongeveer drie maanden.

Het dagcentrum is twee dagen per week open. De dagindeling in het dag-
centrum wordt telkens opgebouwd volgens dezelfde vaste structuur, waarbij
om 10.00 uur wordt gestart en om 16.00 uur wordt afgesloten met afspraken
voor huiswerk. Het ochtendprogramma bestaat uit psycho-educatie, waarbij
de patiënten informatie krijgen over de invloed van AN op de cognitieve
flexibiliteit van de hersenen, wat er gebeurt in je lichaam, de link tussen AN
en achterliggende problematieken, enzovoort. Deze informatie zet patiën-
ten aan tot zelfreflectie en zorgt voor een groter zelfbewustzijn, waardoor
hun zelfbeeld kan verschuiven van slachtoffer naar actieve actor die het eigen
leven in de hand heeft (Pettersen e.a., 2011; Surgenor e.a., 2000).

Na de psycho-educatie volgt een sessie mindfulness. Korte groepsoefenin-
gen worden aangevuld met individuele trainingen, aangepast aan de ken-
merken van de patiënt en diens behandelnoden op dat punt in de therapie.
Een dergelijke trainingssessie duurt ongeveer een uur en heeft verschillende
doelstellingen. In deze sessies leren patiënten opnieuw tot rust te komen en
gewaarworden, zowel emotioneel (‘Hoe voel ik me?’) als fysiek (‘Wat geeft
mijn lichaam aan?’). Een ander belangrijk aspect van de training is het leren
opmerken van de eigen gedachten en stilstaan bij pijnlijke innerlijke bele-
vingen, in plaats van ze te vermijden. Centraal staat geen proces van veran-
dering, maar een proces van aanvaarding dat ruimte creëert voor verande-
ring, groei en herstel (Spaans e.a., 2005).

Deze doelstellingen vertalen zich onder andere in meditatieve oefeningen,
ontspanningsoefeningen, bewegingsoefeningen, de bodyscan (een oefening
waarbij je stapsgewijs al je lichaamsdelen ‘scant’ om je bewust te worden van
wat er in je omgaat) en het analyseren van de eigen gedachten. De mindful-
ness-training wordt nooit opgestart aan het begin van de therapie, omdat
bepaalde oefeningen, zoals de bodyscan, aanvankelijk vrij confronterend
kunnen zijn. Klassieke mindfulness duurt acht weken, maar bij Empathie
kan deze periode langer of korter zijn. Vaak is er veel herhaling nodig in de
sessies, waardoor het proces trager verloopt. Bij jongere patiënten worden de
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Wanneer er een dergelijk circulair mandaat aanwezig is, wordt de patiënt
beschouwd als expert en wordt er een beroep gedaan op diens sterkten. In
dat opzicht is de empathieaanpak rogeriaans, aangezien de therapeuten uit-
gaan van de assumptie dat de patiënt over het vermogen tot zelfdetermina-
tie beschikt en de innerlijke kracht in zich draagt om de eetstoornis te over-
winnen (Witty, 2007). Vanuit die aanname gaat de therapeut samen met de
patiënt aan de slag, om een context te creëren waarbinnen de patiënt zelf
oplossingen kan genereren (Korzybski Instituut, 2014).

Hierbij maakt de therapeut soms gebruik van het principe van herkaderen
van Bateson (1980), waarbij hardnekkige gedachten van de patiënt omgebo-
gen worden door ze te belichten vanuit een ander perspectief. Zo hebben
AN-patiënten soms het idee dat hun omgeving zich ‘bemoeit’ met hun
leven. Een dergelijk idee wordt dan geherformuleerd naar ‘bezorgdheid’
vanwege de omgeving. In Empathie ligt de focus op het ‘kleinst mogelijke
stapje vooruit’, zodat de patiënt het stapje vooruit zelf ook als realistisch
inschat en zich steeds veilig blijft voelen. In Empathie neemt de therapeut
de positie in van coach.

Ouderbegeleiding. Aanvullend op de consultaties is ouderbegeleiding een on-
misbare schakel in het therapeutisch programma van Empathie. Patiënten
met AN kampen vaak met een gespleten loyaliteit ten aanzien van ouders en
familie. Dit loyaliteitsconflict kan een pathologische uitwerking hebben,
omdat het in staat is intergenerationeel vertrouwen binnen een gezin te ver-
nietigen (Dillen, 2004).

AN kan gezien worden als het symptoom van een dieperliggende gezins-
problematiek, maar de schuldvraag is in de Empathie-aanpak niet aan de
orde. De eetstoornis vormt juist een aangrijpingspunt om bepaalde gewoon-
ten in het gezin te veranderen. Tijdens de contextbegeleiding krijgen de ou-
ders praktische handvatten aangereikt, om de taal van het anorectische sys-
teem bij hun kind te leren herkennen. Door de ouders een bepaald taalge-
bruik aan te leren, kunnen ze de ‘ongezonde denker’ de mond snoeren en de
‘gezonde denker’ in hun kind aan het woord laten.

Een ander belangrijk aspect van de ouderbegeleiding is het feit dat de ou-
ders uitgenodigd worden tot introspectie. Wat is mijn aandeel in de oplos-
sing van het gevecht van mijn kind? De therapie wil de ouders - en bij uit-
breiding het hele gezin - helpen om met een brede blik te kijken naar de eet-
stoornis van hun kind (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986).

De doelstelling van de ouderbegeleiding in Empathie is vierledig: a cohe-
sie (de therapie moet ervoor zorgen dat ouders samen opkomen als een
team), b consistentie (de ouders leren dezelfde aanpak te blijven hanteren
over een langere periode), c communicatie (de ouders leren om negatieve ge-
voelens te communiceren en voor zichzelf op te komen) en d conflicthante-
ring (de ouders leren op een constructieve manier om te gaan met conflicten;
Lask & Bryant-Waugh, 1997).

Dagcentrum. Voor sommige patiënten is de combinatie van consultaties en
ouderbegeleiding voldoende, maar andere patiënten hebben behoefte aan
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een meer intensieve begeleiding. Deze patiënten volgen, aanvullend op de
individuele consultaties, een groepsprogramma in het dagcentrum van Em-
pathie. Dat groepsprogramma biedt plaats aan zes patiënten en wordt opge-
bouwd rond vijf verschillende modules: denkfouten, emoties, zelfwaarde en
zelfbeeld, body-image en food. Hierbij valt te denken aan psycho-educatie over
de gevolgen van AN voor de plasticiteit van de hersenen, oefeningen om au-
tomatisch negatieve gedachten (zogenaamde ANGels) om te buigen tot posi-
tieve gedachten, het gebruik van elementen uit Cognitive Remediation Therapy
(CRT), het aanleren van een vocabularium om over emoties te kunnen praten
en schrijven, creatieve opdrachten waarbij patiënten op zoek gaan naar de
eigen sterkten en het gebruik van beelden uit magazines en reclame om een
verstoord lichaamsbeeld om te buigen tot een positieve houding tegenover
het eigen lichaam (Friedrich & Herzog, 2011; Grabe e.a., 2008; Harrison e.a.,
2009; Pretorius & Tchanturia, 2007; Schmidt & Treasure, 2006; Tchanturia &
Hambrook, 2010). Deze modules worden door de patiënten doorlopen gedu-
rende een periode van ongeveer drie maanden.

Het dagcentrum is twee dagen per week open. De dagindeling in het dag-
centrum wordt telkens opgebouwd volgens dezelfde vaste structuur, waarbij
om 10.00 uur wordt gestart en om 16.00 uur wordt afgesloten met afspraken
voor huiswerk. Het ochtendprogramma bestaat uit psycho-educatie, waarbij
de patiënten informatie krijgen over de invloed van AN op de cognitieve
flexibiliteit van de hersenen, wat er gebeurt in je lichaam, de link tussen AN
en achterliggende problematieken, enzovoort. Deze informatie zet patiën-
ten aan tot zelfreflectie en zorgt voor een groter zelfbewustzijn, waardoor
hun zelfbeeld kan verschuiven van slachtoffer naar actieve actor die het eigen
leven in de hand heeft (Pettersen e.a., 2011; Surgenor e.a., 2000).

Na de psycho-educatie volgt een sessie mindfulness. Korte groepsoefenin-
gen worden aangevuld met individuele trainingen, aangepast aan de ken-
merken van de patiënt en diens behandelnoden op dat punt in de therapie.
Een dergelijke trainingssessie duurt ongeveer een uur en heeft verschillende
doelstellingen. In deze sessies leren patiënten opnieuw tot rust te komen en
gewaarworden, zowel emotioneel (‘Hoe voel ik me?’) als fysiek (‘Wat geeft
mijn lichaam aan?’). Een ander belangrijk aspect van de training is het leren
opmerken van de eigen gedachten en stilstaan bij pijnlijke innerlijke bele-
vingen, in plaats van ze te vermijden. Centraal staat geen proces van veran-
dering, maar een proces van aanvaarding dat ruimte creëert voor verande-
ring, groei en herstel (Spaans e.a., 2005).

Deze doelstellingen vertalen zich onder andere in meditatieve oefeningen,
ontspanningsoefeningen, bewegingsoefeningen, de bodyscan (een oefening
waarbij je stapsgewijs al je lichaamsdelen ‘scant’ om je bewust te worden van
wat er in je omgaat) en het analyseren van de eigen gedachten. De mindful-
ness-training wordt nooit opgestart aan het begin van de therapie, omdat
bepaalde oefeningen, zoals de bodyscan, aanvankelijk vrij confronterend
kunnen zijn. Klassieke mindfulness duurt acht weken, maar bij Empathie
kan deze periode langer of korter zijn. Vaak is er veel herhaling nodig in de
sessies, waardoor het proces trager verloopt. Bij jongere patiënten worden de
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ouders uitgenodigd om een sessie mee te volgen, zodat ze thuis kunnen na-
gaan of de patiënt correct geïnterpreteerd heeft wat de mindfulness-coach
overbracht.

Na de lunch wordt op een creatieve en luchtige manier gewerkt rond een
bepaalde module, bijvoorbeeld door het maken van een collage, het visueel
in kaart brengen van je familie of het maken van sieraden. Op regelmatige
basis maakt ook dramatherapie deel uit van het namiddagprogramma. Daar-
bij ligt de focus op ervaringsleren, als essentiële aanvulling op de verbale
therapie binnen Empathie. Binnen een veilige omgeving en aan de hand van
theatertechnieken krijgen de patiënten de kans om emoties uit te testen, een
nieuwe rol te proberen, plezier te maken, enzovoort.

Aan het einde van de dag krijgen de patiënten een huiswerkopdracht of
een denkoefening mee naar huis, die aansluit bij de een van de modules. Een
voorbeeld hiervan is: ‘Schrijf de negatieve gedachten die je in de komende
week hebt op, en hoe je die zou kunnen ombuigen tot positieve gedachten.’
Deze huiswerkopdrachten worden door de patiënten genoteerd in een
schriftje en wekelijks besproken in het dagcentrum. Het geven van huiswerk
zorgt ervoor dat patiënten, ook op momenten dat ze niet in het dagcentrum
zijn, een zeker houvast hebben. Ook leren ze de tips die ze in de therapie
meekrijgen toe te passen in de praktijk op een veilige manier. Ook het
schriftje is van belangrijke waarde, want het geeft een overzicht van de evo-
lutie die de patiënten reeds doormaakten.

Duur en fasering van de behandeling

De consultaties en de ouderbegeleiding zijn nauw met elkaar verbonden en
vormen het fundament van het Empathie-programma. De intensiteit en
hoeveelheid van deze sessies is afhankelijk van de zorgbehoeften van de pa-
tiënt en de mate waarin deze in staat is naar school te gaan of een beroep uit
te oefenen. Zoals gezegd, wordt het modulaire groepsprogramma slechts
door een deel van de patiënten gevolgd, afhankelijk van hun zorgbehoeften.
Het modulaire programma strekt zich uit over een periode van drie maan-
den.

In totaal blijven patiënten gemiddeld voor een periode van minstens een
jaar in behandeling bij Empathie. Omdat AN gekenmerkt wordt door een
traag herstelproces en een sombere prognose, zijn niet alle patiënten na deze
periode volledig hersteld. Ook hebben sommige patiënten behoefte aan een
meer intensieve begeleiding in een residentieel centrum of aan een zieken-
huisopname. In die gevallen gaan de therapeuten van Empathie actief op
zoek naar een volgende passende behandelingsvorm. Na de begeleidingspe-
riode voorziet Empathie een lange follow-up-periode, waarbij op regelmatige
basis consultaties blijven plaatsvinden. Ook blijven de therapeuten beschik-
baar voor de patiënten via telefoon en e-mail.
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Behandeldoelen

De belangrijkste doelstelling van Empathie is ervoor te zorgen dat de pa-
tiënt zichzelf opnieuw toestaat te functioneren zonder angst. Dat betekent
enerzijds dat eten niet meer gepaard gaat met angst. Anderzijds houdt dat
ook in dat de dagindeling en keuzen van de patiënt niet langer bepaald wor-
den door eten. Hieraan gerelateerd stelt Empathie nog andere behandeldoe-
len voorop, zowel op intra- als interpersoonlijk vlak.

Authenticiteit. Wanneer een patiënt erin slaagt om de negatieve gedachten en
attituden tegenover zichzelf los te koppelen van zijn ‘authentieke’ persoon-
lijkheid, ontstaat er een soort niche waarin dit authentieke zelf verder kan
groeien. AN-patiënten worstelen vaak met een innerlijk conflict over de
ware aard van hun ‘zelf’. In hoeverre zijn hun keuzen, emoties en verlangens
authentiek? Binnen een dergelijke niche wordt het echter mogelijk voor de
patiënt om de eigen authentieke persoonlijkheid te begrijpen, te accepteren
en verder te ontwikkelen (Hope e.a., 2011).

Authenticiteit betekent dat je je bewust bent van de keuzen die je maakt,
jezelf durft te zijn en het beste uit jezelf durft te halen. Ook zich opnieuw
verbonden voelen met anderen is een belangrijke pijler in de behandeling,
omdat AN-patiënten zich vaak eenzaam en onbegrepen voelen. Wanneer de
patiënt voelt dat de context begrijpt waar hij zo mee worstelt, werkt dat
angstreducerend. Een belangrijke doelstelling is daarom het aanleren van
een taal aan de ouders, om die boodschap over te brengen. Daarnaast is het
cruciaal dat ook de patiënt leert zich te verbinden met anderen en anderen
opnieuw te vertrouwen.

Zich kwetsbaar durven opstellen. AN-patiënten hebben vaak angst om zich bloot
te stellen aan emoties, doordat ze kwetsbaarheid zien als een ‘zwakte’. Je
kwetsbaar opstellen is echter een sterkte. Wie zich kwetsbaar opstelt, durft
immers het risico nemen zich bloot te stellen aan zowel positieve als negatie-
ve invloeden. Wanneer AN-patiënten deze omslag durven maken, kunnen ze
zichzelf opnieuw leren waarderen.

Zelfcompassie. Een belangrijke doelstelling is het hebben van voldoende ge-
loof in je kracht om een oplossing te vinden voor de tegenslagen en ontgoo-
chelingen waarmee je in het leven geconfronteerd wordt. Het opbouwen van
veerkracht is hierbij van centraal belang. Zelfcompassie betekent mild leren
zijn voor zichzelf en voor zichzelf leren zorgen. Het vormt een sterke buffer
tegen de impact van negatieve gebeurtenissen (Leary e.a., 2007).

Op medisch vlak tracht Empathie patiënten aan te moedigen om in thera-
pie te blijven, tot een veilig gewicht bereikt is. In sommige gevallen is de pa-
tiënt hier nog niet toe in staat, en wordt doorverwezen naar een andere pas-
sende zorgvorm. In die gevallen fungeert Empathie als een tussenstation in
de behandeling.
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ouders uitgenodigd om een sessie mee te volgen, zodat ze thuis kunnen na-
gaan of de patiënt correct geïnterpreteerd heeft wat de mindfulness-coach
overbracht.

Na de lunch wordt op een creatieve en luchtige manier gewerkt rond een
bepaalde module, bijvoorbeeld door het maken van een collage, het visueel
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voorbeeld hiervan is: ‘Schrijf de negatieve gedachten die je in de komende
week hebt op, en hoe je die zou kunnen ombuigen tot positieve gedachten.’
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hoeveelheid van deze sessies is afhankelijk van de zorgbehoeften van de pa-
tiënt en de mate waarin deze in staat is naar school te gaan of een beroep uit
te oefenen. Zoals gezegd, wordt het modulaire groepsprogramma slechts
door een deel van de patiënten gevolgd, afhankelijk van hun zorgbehoeften.
Het modulaire programma strekt zich uit over een periode van drie maan-
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periode volledig hersteld. Ook hebben sommige patiënten behoefte aan een
meer intensieve begeleiding in een residentieel centrum of aan een zieken-
huisopname. In die gevallen gaan de therapeuten van Empathie actief op
zoek naar een volgende passende behandelingsvorm. Na de begeleidingspe-
riode voorziet Empathie een lange follow-up-periode, waarbij op regelmatige
basis consultaties blijven plaatsvinden. Ook blijven de therapeuten beschik-
baar voor de patiënten via telefoon en e-mail.
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Behandeldoelen
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opnieuw te vertrouwen.
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te stellen aan emoties, doordat ze kwetsbaarheid zien als een ‘zwakte’. Je
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immers het risico nemen zich bloot te stellen aan zowel positieve als negatie-
ve invloeden. Wanneer AN-patiënten deze omslag durven maken, kunnen ze
zichzelf opnieuw leren waarderen.

Zelfcompassie. Een belangrijke doelstelling is het hebben van voldoende ge-
loof in je kracht om een oplossing te vinden voor de tegenslagen en ontgoo-
chelingen waarmee je in het leven geconfronteerd wordt. Het opbouwen van
veerkracht is hierbij van centraal belang. Zelfcompassie betekent mild leren
zijn voor zichzelf en voor zichzelf leren zorgen. Het vormt een sterke buffer
tegen de impact van negatieve gebeurtenissen (Leary e.a., 2007).

Op medisch vlak tracht Empathie patiënten aan te moedigen om in thera-
pie te blijven, tot een veilig gewicht bereikt is. In sommige gevallen is de pa-
tiënt hier nog niet toe in staat, en wordt doorverwezen naar een andere pas-
sende zorgvorm. In die gevallen fungeert Empathie als een tussenstation in
de behandeling.
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Sterkten en valkuilen

Een van de centrale krachtige pijlers van de Empathie-aanpak is dat de ou-
ders actief betrokken worden gedurende het volledige behandelproces van
hun kind. Dat houdt in dat ouders bereid geacht worden om de ‘taal van de
eetstoornis’ te leren begrijpen. Deze nauwe betrokkenheid vormt echter ook
een valkuil. Ouders hebben aan het begin van het behandelverloop meestal
weinig inzicht in de ziekte van hun kind. Wanneer ze dan niet bereid zijn
om actief deel uit te maken van de behandeling, verloopt het therapeutische
proces van hun kind dikwijls zeer moeizaam. Ouders zijn met andere woor-
den een onmisbare schakel binnen het behandelmodel van Empathie.

Een ander aandachtspunt is de fysieke conditie waarin de patiënt zich be-
vindt bij aanmelding. Aangezien de behandeling in Empathie volledig am-
bulant is, wordt bij bepaalde patiënten besloten dat het medisch gezien vei-
liger is de patiënt eerst te laten aansterken in een residentiële setting. Ander-
zijds komt het ook voor dat een residentiële behandeling tot betere resulta-
ten leidt, wanneer de patiënt reeds een aantal therapiesessies gevolgd heeft
bij Empathie.

Ten slotte heeft Empathie ook te kampen met een aantal praktische en
financiële belemmeringen.

Discussie

In de geestelijke gezondheidszorg gaan steeds meer stemmen op voor het
hanteren van evidence-based behandelvormen, waarvoor er effectbewijs be-
staat. Ook patiënten zelf stellen zich steeds meer op als kritische consumen-
ten met hoge kwaliteitseisen aan de geboden hulpverlening (Braet, 2011).
Het is echter niet vanzelfsprekend om deze hoge standaard te bereiken in
een psychotherapeutische context, vanwege de relationele en interpersoon-
lijke natuur van het therapeutische proces (Sexton & Van Dam, 2010).

Bij onderzoek wordt vaak gefocust op symptomen en stoornissen als pri-
maire kenmerken van patiënten. Deze worden dan gebruikt als evaluatiecri-
teria van de geteste behandeling. De focus van therapie ligt echter niet louter
op het bereiken van bepaalde doelstellingen en symptoomreductie, maar des
te meer op het proces dat patiënten doorlopen. Bovendien is statistische sig-
nificantie vaak een beperkte weergave van het dagelijkse leven van patiënten
(Kazdin, 2008). Evidence-based practice (EBP) wordt meestal bekeken in termen
van rationaliteit, waardoor niet elke vorm van evidentie even krachtig is (Ha-
milton, 2005; Rycroft-Malone e.a., 2004). Observaties, descriptief onderzoek,
opinies, enzovoort, dragen minder geloofwaardigheid in zich dan randomized
controlled trials (RCT’s), die als gouden standaard beschouwd worden (Broe-
kaert e.a., 2010).

Deze bedenkingen zouden een verklaring kunnen zijn voor het gebrek
aan een sterke empirische basis voor de behandeling van AN. Daar komt nog
bij dat de ziekte gekenmerkt wordt door een sombere prognose en een on-
voorspelbaar herstelproces. Evidence-based richtlijnen over de behandeling
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van AN worden gelimiteerd door de kwaliteit van het beschikbare weten-
schappelijke onderzoek en de klinische relevantie daarvan (Wilson & Sha-
fran, 2005).

Het beschrijven van een therapeutische interventie (zoals die van Empa-
thie) op basis van wetenschappelijk gefundeerde parameters, wordt door
sommigen echter gezien als een eerste fundamentele stap in de richting van
EBP (Bond e.a., 2010; Braet, 2011; Veerman & Van Yperen, 2007). Hiervoor
zijn verschillende redenen. Ten eerste worden de klinische expertise en
praktijkervaring van professionals mede in acht genomen bij de beschrij-
ving. Daardoor wordt tacit knowledge ofwel verborgen kennis zichtbaar en
kan een uitwisseling van kennis en expertise ontstaan tussen verschillende
praktijken (Veerman & Van Yperen, 2007).

Daarnaast vormt het beschrijven van de eigen werking in haar ideaaltypi-
sche vorm een goed aanknopingspunt voor het evalueren van de werking in
de praktijk, doordat werkpunten worden blootgelegd. Zo wordt bijvoor-
beeld duidelijk dat bij Empathie geen systematische treatment integrity checks
worden toegepast, om de eigen werking te evalueren.

Tot slot vormt een beschrijving een goede basis voor verdere effectstudies
(Bond e.a., 2010). Wanneer een interventie grondig beschreven wordt, komt
ze met andere woorden vanzelf in een kwaliteitscyclus terecht (Veerman &
Van Yperen, 2007).

Verder onderzoek is noodzakelijk om uitspraken te kunnen doen over de
kwaliteit van de zorg en de effectiviteit van de therapie die in Empathie
wordt aangeboden. Meestal wordt hierbij alleen gefocust op objectieve en
meetbare uitkomsten van een behandeling. Toch gaan er ook stemmen op
binnen de medische en therapeutische sector voor values-based practice (VBP)
als waardevolle aanvulling op dit rationele evidence-based perspectief (Ful-
ford, 2011; Petrova e.a., 2006). VBP weerspiegelt de diversiteit aan waarden,
zowel van de therapeut als de patiënt. In dat opzicht vormt VBP een belang-
rijke partner van EBP, aangezien zo de best beschikbare evidentie verbonden
wordt met de waarden die op elkaar inspelen binnen een therapeutische set-
ting. Fulford (2011) benadrukt het belang van het transparant maken van
deze waarden, omdat ze de centrale drijfkracht vormen van een interventie.

Een van de centrale waarden binnen Empathie is kwaliteit van leven. Tij-
dens de therapie tracht men ervoor te zorgen dat patiënten zichzelf zo snel
mogelijk opnieuw toestaan te functioneren zonder angst. Hierbij wordt ge-
respecteerd dat elke patiënt een persoonlijke invulling geeft aan kwaliteit
van leven en het concept herstel. Gerelateerd hieraan wordt ook empowerment
belangrijk geacht binnen Empathie. Vanuit de focus op hun eigen sterkten
worden patiënten aangemoedigd weer stevig op eigen benen te gaan staan.
Ook empathie en warmte zijn onmisbare waarden; het therapiecentrum wil
een plaats zijn waar patiënten tot rust kunnen komen en zich op hun gemak
kunnen voelen. Daarom wordt veel aandacht besteed aan het inrichten van
een warme en aangename setting, waarbinnen een therapeutische relatie
kan opgebouwd worden.

Een andere waarde die wordt nagestreefd in Empathie is beschikbaarheid.
De therapeuten trachten de drempel naar Empathie zo laag mogelijk te
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hun kind. Dat houdt in dat ouders bereid geacht worden om de ‘taal van de
eetstoornis’ te leren begrijpen. Deze nauwe betrokkenheid vormt echter ook
een valkuil. Ouders hebben aan het begin van het behandelverloop meestal
weinig inzicht in de ziekte van hun kind. Wanneer ze dan niet bereid zijn
om actief deel uit te maken van de behandeling, verloopt het therapeutische
proces van hun kind dikwijls zeer moeizaam. Ouders zijn met andere woor-
den een onmisbare schakel binnen het behandelmodel van Empathie.

Een ander aandachtspunt is de fysieke conditie waarin de patiënt zich be-
vindt bij aanmelding. Aangezien de behandeling in Empathie volledig am-
bulant is, wordt bij bepaalde patiënten besloten dat het medisch gezien vei-
liger is de patiënt eerst te laten aansterken in een residentiële setting. Ander-
zijds komt het ook voor dat een residentiële behandeling tot betere resulta-
ten leidt, wanneer de patiënt reeds een aantal therapiesessies gevolgd heeft
bij Empathie.

Ten slotte heeft Empathie ook te kampen met een aantal praktische en
financiële belemmeringen.

Discussie

In de geestelijke gezondheidszorg gaan steeds meer stemmen op voor het
hanteren van evidence-based behandelvormen, waarvoor er effectbewijs be-
staat. Ook patiënten zelf stellen zich steeds meer op als kritische consumen-
ten met hoge kwaliteitseisen aan de geboden hulpverlening (Braet, 2011).
Het is echter niet vanzelfsprekend om deze hoge standaard te bereiken in
een psychotherapeutische context, vanwege de relationele en interpersoon-
lijke natuur van het therapeutische proces (Sexton & Van Dam, 2010).

Bij onderzoek wordt vaak gefocust op symptomen en stoornissen als pri-
maire kenmerken van patiënten. Deze worden dan gebruikt als evaluatiecri-
teria van de geteste behandeling. De focus van therapie ligt echter niet louter
op het bereiken van bepaalde doelstellingen en symptoomreductie, maar des
te meer op het proces dat patiënten doorlopen. Bovendien is statistische sig-
nificantie vaak een beperkte weergave van het dagelijkse leven van patiënten
(Kazdin, 2008). Evidence-based practice (EBP) wordt meestal bekeken in termen
van rationaliteit, waardoor niet elke vorm van evidentie even krachtig is (Ha-
milton, 2005; Rycroft-Malone e.a., 2004). Observaties, descriptief onderzoek,
opinies, enzovoort, dragen minder geloofwaardigheid in zich dan randomized
controlled trials (RCT’s), die als gouden standaard beschouwd worden (Broe-
kaert e.a., 2010).

Deze bedenkingen zouden een verklaring kunnen zijn voor het gebrek
aan een sterke empirische basis voor de behandeling van AN. Daar komt nog
bij dat de ziekte gekenmerkt wordt door een sombere prognose en een on-
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van AN worden gelimiteerd door de kwaliteit van het beschikbare weten-
schappelijke onderzoek en de klinische relevantie daarvan (Wilson & Sha-
fran, 2005).

Het beschrijven van een therapeutische interventie (zoals die van Empa-
thie) op basis van wetenschappelijk gefundeerde parameters, wordt door
sommigen echter gezien als een eerste fundamentele stap in de richting van
EBP (Bond e.a., 2010; Braet, 2011; Veerman & Van Yperen, 2007). Hiervoor
zijn verschillende redenen. Ten eerste worden de klinische expertise en
praktijkervaring van professionals mede in acht genomen bij de beschrij-
ving. Daardoor wordt tacit knowledge ofwel verborgen kennis zichtbaar en
kan een uitwisseling van kennis en expertise ontstaan tussen verschillende
praktijken (Veerman & Van Yperen, 2007).

Daarnaast vormt het beschrijven van de eigen werking in haar ideaaltypi-
sche vorm een goed aanknopingspunt voor het evalueren van de werking in
de praktijk, doordat werkpunten worden blootgelegd. Zo wordt bijvoor-
beeld duidelijk dat bij Empathie geen systematische treatment integrity checks
worden toegepast, om de eigen werking te evalueren.

Tot slot vormt een beschrijving een goede basis voor verdere effectstudies
(Bond e.a., 2010). Wanneer een interventie grondig beschreven wordt, komt
ze met andere woorden vanzelf in een kwaliteitscyclus terecht (Veerman &
Van Yperen, 2007).

Verder onderzoek is noodzakelijk om uitspraken te kunnen doen over de
kwaliteit van de zorg en de effectiviteit van de therapie die in Empathie
wordt aangeboden. Meestal wordt hierbij alleen gefocust op objectieve en
meetbare uitkomsten van een behandeling. Toch gaan er ook stemmen op
binnen de medische en therapeutische sector voor values-based practice (VBP)
als waardevolle aanvulling op dit rationele evidence-based perspectief (Ful-
ford, 2011; Petrova e.a., 2006). VBP weerspiegelt de diversiteit aan waarden,
zowel van de therapeut als de patiënt. In dat opzicht vormt VBP een belang-
rijke partner van EBP, aangezien zo de best beschikbare evidentie verbonden
wordt met de waarden die op elkaar inspelen binnen een therapeutische set-
ting. Fulford (2011) benadrukt het belang van het transparant maken van
deze waarden, omdat ze de centrale drijfkracht vormen van een interventie.

Een van de centrale waarden binnen Empathie is kwaliteit van leven. Tij-
dens de therapie tracht men ervoor te zorgen dat patiënten zichzelf zo snel
mogelijk opnieuw toestaan te functioneren zonder angst. Hierbij wordt ge-
respecteerd dat elke patiënt een persoonlijke invulling geeft aan kwaliteit
van leven en het concept herstel. Gerelateerd hieraan wordt ook empowerment
belangrijk geacht binnen Empathie. Vanuit de focus op hun eigen sterkten
worden patiënten aangemoedigd weer stevig op eigen benen te gaan staan.
Ook empathie en warmte zijn onmisbare waarden; het therapiecentrum wil
een plaats zijn waar patiënten tot rust kunnen komen en zich op hun gemak
kunnen voelen. Daarom wordt veel aandacht besteed aan het inrichten van
een warme en aangename setting, waarbinnen een therapeutische relatie
kan opgebouwd worden.

Een andere waarde die wordt nagestreefd in Empathie is beschikbaarheid.
De therapeuten trachten de drempel naar Empathie zo laag mogelijk te
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maken. Dat betekent enerzijds dat in er een lange follow-up-periode wordt
voorzien, na het afronden van de behandeling. Anderzijds kunnen patiënten
zo goed als 24 uur per dag en zeven dagen per week telefonisch terecht bij de
therapeuten via telefoon of e-mail.

Bovenstaande waarden geven Empathie mede vorm en zetten de contou-
ren voor de behandeling. Het is pas in de interactie tussen deze waarden, de
individuele waarden van de therapeuten en die van de patiënt en de best be-
schikbare wetenschappelijke evidentie, dat een behandeling tot bepaalde
uitkomsten leidt. Juist vanwege de beperkte empirische basis voor de behan-
deling van AN, kan het waardevol zijn om niet alleen objectief meetbare cri-
teria, maar ook de waarden waarop een behandeling gebaseerd is in acht te
nemen bij de evaluatie ervan. Door het beschrijven en transparant maken
van de werking wordt voor het therapeutisch centrum Empathie een eerste
stap gezet.
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maken. Dat betekent enerzijds dat in er een lange follow-up-periode wordt
voorzien, na het afronden van de behandeling. Anderzijds kunnen patiënten
zo goed als 24 uur per dag en zeven dagen per week telefonisch terecht bij de
therapeuten via telefoon of e-mail.

Bovenstaande waarden geven Empathie mede vorm en zetten de contou-
ren voor de behandeling. Het is pas in de interactie tussen deze waarden, de
individuele waarden van de therapeuten en die van de patiënt en de best be-
schikbare wetenschappelijke evidentie, dat een behandeling tot bepaalde
uitkomsten leidt. Juist vanwege de beperkte empirische basis voor de behan-
deling van AN, kan het waardevol zijn om niet alleen objectief meetbare cri-
teria, maar ook de waarden waarop een behandeling gebaseerd is in acht te
nemen bij de evaluatie ervan. Door het beschrijven en transparant maken
van de werking wordt voor het therapeutisch centrum Empathie een eerste
stap gezet.
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Wanneer suïcidaliteit niet te genezen is

Hilda L. van Holten-Basch

c In dit artikel beschrijf ik de behandeling van een man met chroni-
sche suïcidaliteit binnen een deeltijdsetting met een mentalisatie-
focus. Met deze casusbeschrijving wil ik laten zien hoe de opvatting
van Kerkhof ‘dat suïcidaliteit misschien niet te genezen is maar dat
men er wel mee kan leren leven’ richting gaf aan de behandeling.
Hoewel het ons niet altijd zal lukken om de patiënt van zijn suïci-
daliteit af te helpen, is het wel mogelijk hem te helpen de kwaliteit
van zijn leven te verbeteren en het suïciderisico te verminderen.
Om een aantal aspecten van chronische suïcidaliteit te illustreren,
begin ik het artikel met schetsen van drie schrijvers die vanaf jonge
leeftijd gepreoccupeerd waren met de dood. Ik concludeer dat het
concept van de ‘alien self’ vanuit de mentalisatietheorie een goed
raamwerk biedt om de chronische suïcidaliteit bij patiënten met
een incoherentie in de zelfstructuur te begrijpen.

Inleiding

In een recente publicatie vergelijkt Kerkhof (2010) suïcidaliteit met het her-
pesvirus. Met deze metafoor wil hij zijn opvatting van suïcidaliteit als terug-
kerende kwetsbaarheid bij veel patiënten aanduiden. ‘Zoals dragers van het
herpesvirus weten, raak je dat virus nooit meer kwijt. Het kan lange tijd la-
tent zijn, maar het komt een keer terug in tijden van stress’ (2010, p. 45).
Kerkhof stelt dat deze visie op suïcidaliteit belangrijke consequenties heeft
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