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ONDER DE VEILIGE VLEUGELS VAN DE THERAPEUT 
Uit dit artikel van Carla Rus zijn interessante discussiepunten en overeenkomsten te destilleren met 
betrekking tot de contextuele benadering van zelfregulering. 
 
Veel vrouwen blijven levenslang aan zichzelf sleutelen op zoek naar houvast en geluk. Soms 
klampen vrouwen zich jarenlang vast aan een en dezelfde therapeut zodat je ze plakkers of lifers 
zou kunnen noemen. Andere vrouwen zijn juist shoppers: ze lopen de ene na de andere zelfhulp-
geluksbevorderende cursus plat op zoek naar heil. 
Wat drijft deze vrouwen en worden ze er inderdaad gelukkiger door? Kan het ook kwaad? En 
hoe slecht is deze zoektocht voor je portemonnee? 
 
De massale zoektocht naar het 'ware' zelf en het persoonlijke geluk ving eind jaren 60 aan, parallel aan 
het proces van ontkerkelijking en individualisering en de toename aan welvaart. 
Onder groepen vrouwen en jongeren ontstond rebellie tegen de als verstikkend ervaren westerse 
burgerlijkheid die werd gedomineerd door mannen en vaders: er kwam een anti-autoritaire beweging 
opgang, jongeren schoolden samen om onder het genot van geestverruimende wiet naar 
psychedelische muziek te luisteren en de tweede feministische golf tekende zich af. Met het verleggen 
van de aandacht voor de groep  
naar het individu ontstond het 'ik-tijdperk' en gelijktijdig hieraan: 'het therapie-tijdperk'. Was voor die 
tijd therapie iets voor mensen met ernstige problemen die probeerden van subnormaal tot normaal 
functioneren te komen, nu werden zelfontplooiings-methodieken en meditatietechnieken plotseling 
ook therapie genoemd. Dit type therapieën is echter niet klachtgericht maar beoogt zelfwerkelijking, 
zodat de cliënt van normaal tot supranormaal functioneren kan komen. Door de welvaart hadden we 
het gevoel gekregen recht te hebben op geluk, maar daarmee groeide ook onze onvermogen 
beperkingen te accepteren. 
Deze markt voor esot(h)er(ap)ie is de laatste decennia enorm gegroeid. Het begon in de jaren 70 met 
het populariseren van psychologische theorieën in boeken als 'Ik ben oké, jij bent oké' van Thomas 
Harris. Ook werden er sensitivitytrainingen en vrouwenpraatgroepen opgericht zodat je je onder die 
benauwende sociale controle of de onderdrukking van de man uit kon wurmen. En wanneer in die tijd 
je rebellie tegen westerse burgerlijkheid gepaard ging met een oosters snufje, kon je zomaar in de 
ashram van Bhagwan Shri-Rajneesh in India belanden. 
Tegenwoordig is er een enorme variëteit aan cursussen die wisselt van aroma-therapie tot reiki, van 
aurahealing tot godinnen-in-jezelf, van dans-je-vrij tot recent de laatste rage: 'The Secret'.  Net als in 
de kerk de vrouwen het diepst gelovig waren, zo zijn het vooral vrouwen die in hordes de New Ages-
seminars aflopen of in therapie blijven hangen. Dit roept niet alleen de vraag op of vrouwen een 'gen 
voor geloof' hebben, maar ook of veel vrouwen een onafhankelijk leven niet doodgewoon te griezelig 
vinden. Liever dan zelf het wiel uit te vinden, laten ze zich bedwelmen door mystiek of kruipen ze 
stiekem weer onder de veilige plak van een symbolische ouderfiguur. Zij lijken behoefte te hebben aan 
de geborgenheid die vroeger thuis ontbrak of waar zij juist zoveel van hebben gekregen dat ze er geen 
genoeg van kunnen krijgen. Ze leven in het schrijnende besef het niet alleen af te kunnen in het leven 
en hebben de dwingende normen en waarden van het ouderlijk huis en de kerk verruild voor softe, op 
maakbaarheid gerichte therapievormen. Die houden het sprookje in stand dat de vrouwen stiekem 
meer zijn dan ze denken. Het gevolg is echter dat ze juist klein en afhankelijk blijven en het voorkomt 
dat zij zich neerleggen wie zij werkelijk zijn en dat ze hierop kunnen leren vertrouwen. 
 
Is er een verschil tussen lifers en shoppers? Ja, is mijn ervaring. 
Lifers zijn meestal trouw van aard en zijn wat betreft hun diepste gevoelens bang voor verandering. Ze 
durven niet goed zonder die ene therapeut uit angst om het leven alleen te leiden. Hun therapeut is 
meestal niet hun goeroe, maar een symbolische ouderfiguur of hun alter-ego. Zij zoeken bij 
levenskeuzen houvast bij een rots in de branding, die zij gebruiken om overtollige emoties te lozen en 
hun innerlijke dialoog openlijk op tafel te krijgen, zodat ze er beter bij stil kunnen staan. In de agenda 
van de therapeut is een dergelijke cliënte - tussen alle heftige borderline-, trauma- en suïcidale cliënten 
door - vaak een oase van rust: het is meestal een redelijke en tevreden cliënte. Na verloop van tijd kun 
je als therapeut met haar lezen en schrijven en raak je zelf ook aan haar verknocht. Bovendien is het, 
wanneer je in de vrijgevestigde sector werkt, gemakkelijk aan haar verdienen. Daarom moet je als 



 2 

therapeut juist bij dit type cliënten regelmatig je eigen motieven onderzoeken voor het continueren van 
de therapie. Het is immers bij het grootste deel van de cliënten de bedoeling om onafhankelijk te 
worden van de (gemiste) ouderlijke geborgenheid en het oordeel van de (geinternaliseerde) ouders en 
daarmee echt volwassen te worden. Wanneer je als cliënte echter die ouders via een therapeutische 
overdracht verruilt voor een therapeut, ga je van de ene afhankelijkheid over in de andere. Toch niet 
echt de bedoeling van een therapie. Die heeft tenslotte als doel dat de therapeut zich uiteindelijk 
overbodig maakt. 
Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen op de regel en is er soms wel een lange therapie noodzakelijk, 
zoals bijvoorbeeld bij ernstige traumatisering. Maar ook in dat geval kan er af en toe gekeken worden 
of er geen therapie-pauze ingelast moet worden, zodat de cliënte kan onderzoeken of zij op eigen 
kracht het geleerde in praktijk kan brengen. Niet alleen de therapeut, maar ook jij als cliënte kan een 
dergelijke pauze voorstellen. Want vroeg of laat zul je toch afscheid moeten nemen van je therapeut. 
En je moet er toch niet aan denken dat dit door een plotseling overlijden van je therapeut noodzakelijk 
wordt. Dan moet je ook nog naar weer een andere therapeut voor je rouwverwerking! Veel beter is 
natuurlijk om rustig de tijd te nemen afscheid te nemen van deze dierbare therapeut. Door het goed 
afscheid nemen van haar of hem leer je niet alleen om overdrachtelijk definitief afscheid te nemen van 
je ouders als ouders (als degene waar jij op de een of andere manier emotioneel afhankelijk van bent 
gebleven), maar leer je sowieso afscheid te nemen van iemand die belangrijk voor je is geweest. En 
het kunnen loslaten van voor jou belangrijke mensen komt en zal vaker in je leven gaan voorkomen. 
Een beetje oefening op een therapeut die er tegen moet kunnen, kan dus absoluut geen kwaad. 
 
Zo honkvast als de lifers zijn, zo onrustig zijn de shoppers. Bij hen is niet zozeer angst, alswel 
ontevredenheid het leidmotief. Shoppers zijn niet alleen ontevreden over zichzelf en het leven dat ze 
leiden, maar vroeg of laat worden ze dat ook weer over de laatste geluksbevorderende cursus. En na 
een katerige pauze hoppen deze avonturiers weer vol goede hoop naar de volgende uitdaging. Voor 
een kritische kanttekening is in het begin helaas nog geen plaats. En dat is wat je deze shoppers wel 
zou gunnen. De vrouwen onder hen die elke keer weer denken dat zij nu toch echt het ei van 
Columbus hebben gevonden en hier slechts in lyrische bewoordingen over kunnen spreken, zijn vaak 
suggestibel van aard. Dat wil zeggen dat wanneer je hen onder hypnose brengt, zij gemakkelijk 
meegaan met de suggesties van de therapeut. Wanneer je hen bijvoorbeeld in een toestand van 
verlaagd bewustzijn zou suggereren, dat wanneer zij heel rustig hun rechterarm optillen, daar 
langzamerhand een vleugel aangroeit, dan zouden zij dit eerder ervaren dan iemand die rationeel of 
sceptisch van aard is. 
Dit type vrouwen vindt het grondidee achter The Secret, dat elke wens die je vol vertrouwen het 
universum instuurt - of het nu om geluk, geld of gezondheid gaat - op korte termijn uitkomt, absoluut 
niet vreemd. Let wel, het gaat hier niet om het 'gewone positieve denken' waar half Nederland 
ondertussen in gelooft. Dit psychologische principe is namelijk wetenschappelijk onderbouwd door de 
cognitieve leertheorie en wordt al jaren gebruikt in de gedragstherapie. Je vindt dit positieve denken 
tegenwoordig niet alleen terug in anti-piekercursussen en bij internettherapieën als 'grip-op-je-dip', 
maar het is door popularisering ook gemeengoed geworden. In het boek The Secret gaat de auteur 
Rhonda Byrne echter veel verder en misbruikt aldus dit psychologische principe: het zou puur jouw 
eigen positieve denkkracht, of het gebrek daaraan, zijn waardoor je leven er uitziet zoals het eruitziet. 
Dus ben je arm of ziek? Eigen schuld dikke bult, had je maar positievere gedachten en wensen moeten 
hebben! Een realistische kijk op de zaak ontbreekt volledig. Zoals dat er een ernstig tekort aan 
grondstoffen op aarde zou ontstaan, mochten onverhoopt alle 6 miljard mensen dit principe 
tegelijkertijd onder de knie krijgen. Toch staat het boek The Secret in Amerika al tijdenlang op 
nummer 1 van de lijst met non-fictieboeken en ook in Nederland staat het al een tijd in de toptien. 
Het type vrouwen dat hiervoor warm loopt wil graag geloven in iets groots en iets goeds en houdt van 
geheimzinnige rituelen. Hun therapeut is vaak hun goeroe. Pas wanneer de goeroe en zijn ideeëngoed 
zijn gedemystificeerd kunnen zij zien dat hij ook maar een gewoon mens is. Maar met dat het sprookje 
is verbroken, is de glans er vaak af en de teleurstelling nabij. Tenzij iemand helemaal 'in' een bepaalde 
beweging of figuur wordt. Dan is er over dit onderwerp vaak niet meer goed met ze te praten, omdat 
ze niet doorhebben dat ze langzamerhand gebrainwashed worden. Ik kwam dit onder andere tegen bij 
sanyassins uit de bhagwanbeweging die ik beginjaren tachtig in India sprak, die zich op gezag van de 
grote meester lieten aborteren. En je ziet het ook bij sommige stromingen in de alternatieve 
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geneeskunde; ik verwijs nog maar eens naar Sylvia Millecam die zich liet wijsmaken dat ze een 
ontsteking had in plaats van borstkanker. 
 
Is er dan niets goeds aan die zoektocht naar je 'ware' ik en een beetje geluk? Maar natuurlijk! Ik vind 
zelfs dat er nog steeds een taboe rust op psychologische en psychiatrische problematiek en dat 
vrouwen met problemen veel eerder aan de bel moeten trekken. Bij voorkeur eerst in het reguliere 
circuit. Ook internettherapieën, die veelal in samenwerking met het Trimbos-instituut worden 
gegeven, en die sec klachtgericht werken, bieden soms uitkomst. Omdat de cliënt de therapeut hierbij 
niet ziet, bestaat er minder risico dat de therapeut tot een goeroe verwordt die is omringd door een 
romantische zweem. Hierdoor wordt de kans op valse overdrachtsbinding met de therapeut verkleind.  
Overigens is internettherapie niet een panaceé voor alle problemen. Bij bijvoorbeeld ernstig 
getraumatiseerde cliënten moet je als therapeut goed observeren hoe de cliënt nonverbaal reageert op 
therapeutische interventies. Ook wanneer de cliënt medicatie behoeft in verband met bijvoorbeeld een 
ernstige depressie of een psychose, zal een psychiater de cliënte face to face moeten zien. 
Ook in het alternatieve circuit geven goede therapeuten vaak wijze adviezen en bevatten veel 
cursussen een kern van waarheid. Zo hebben de ademhalingstechnieken uit de yoga iets wezenlijks 
toegevoegd aan ons therapeutisch arsenaal. Het gaat er echter om dat je als cliënte kritisch blijft 
kijken, want er dienen zich veel geluksbevorderende cursussen aan die slechts wijn in nieuwe zakken 
zijn voor nieuw geld. Zo worden er momenteel diverse cursussen aangeboden gebaseerd op het boek 
The Secret, terwijl er in al 1937 een boek Think and grow rich is verschenen met praktisch dezelfde 
inhoud. Van sommige van deze cursussen die snelle rijkdom beloven word je al in één training € 
380,00 armer. 
Verder zou ik aanraden om, wanneer je dan toch een genezende of helende therapie of cursus probeert, 
niet te snel weer over te stappen op een andere. Vroeg of laat wordt een goede therapie altijd moeilijk, 
of dit nu in het reguliere of in het alternatieve circuit is, en moet je door een weerstand heen. Dus voel 
je weerstand: onderzoek bij jezelf of dit met de therapie an sich te maken heeft of met jezelf. Praat 
hierover met kritische vriendinnen. Want wanneer een therapie niet deugt is het goed om weg te gaan, 
maar wanneer je wegloopt van een goede therapie, loop je weg voor jezelf.  
 
Een deel van de vrouwen die levenslang blijven shoppen zijn tegelijkertijd via datingsites en 
bemiddelingsbureau’s druk op zoek naar de juiste man, hetgeen steeds weer mislukt. Zij zoeken de 
bron van hun ontevredenheid vaak bij de ander en niet bij zichzelf. Ik zou, als je hierin jezelf herkent, 
je aanraden om eens naar een gewone psycholoog of psychiater te stappen om te onderzoeken waar die 
ontevredenheid vandaan komt. Misschien komt je negatieve kijk op het leven voort uit een chronische 
depressie en moet je daar eerst voor behandeld worden. Wie weet was jouw oma ook altijd zwaar op 
de hand en is jouw sombere kijk op het leven genetisch bepaald. Een gewone therapie dwingt je 
bovendien, in plaats van je steeds weer opnieuw te verdiepen in het exotische jargon en bijbehorende 
mystieke rituelen van een nieuwe alternatieve methodiek, om op je kale zelf te reflecteren. Want het 
slagen van een therapie of een relatie hangt altijd mede af van de rauwe eerlijkheid die je tegenover 
jezelf op kunt brengen. Als je dat lukt, zal - hoe moeilijk of pijnlijk dat in het begin ook is - je 
zelfvertrouwen toenemen. Je weet op den duur beter wat je aan jezelf hebt (inclusief je zwakkere 
eigenschappen!) en daardoor kun je die ook beter in de ander accepteren. Wanneer je echter in 
fantasieëen blijft steken over jezelf en een onrealistische kijk op het leven behoudt, zul je niet verder 
komen en ongelukkig blijven.  
 
Lifers en shoppers kunnen dus veel van elkaar leren. Shoppers zouden eens moeten proberen wat 
langer bij een en dezelfde therapeut of eventuele partner te blijven, zodat ze binnen een 
hechtingsrelatie de confrontatie met zichzelf aan kunnen gaan. Lifers zouden daarentegen weleens wat 
avontuurlijker mogen worden en eens een tijdje alleen op levensreis kunnen gaan. En mochten ze er af 
en toe dan toch niet alleen uitkomen, zouden ze best eens een nieuwe therapeut uit kunnen proberen 
die mogelijk een frisse kijk op hun problemen heeft. Ik denk dat er bij een dergelijke ruil tussen lifers 
en shoppers zelfs wel een ludiek programma á la Puberruil uit te halen is. 
 
Het is mijn stellige overtuiging dat je van de gewone werkelijkheid meer kunt leren dan van welke 
therapie ook. Vrouwen zouden zich met alle wijsheid die in hen zit moeten realiseren dat er een grens 
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is aan de maakbaarheid van het leven die zij vroeg of laat hebben te accepteren. Of dat nu om 
verruiming van de geest of om make-over van het lichaam gaat. Ik hoop daarom dat vrouwen kritisch 
blijven en proberen de zin van het leven met twee benen op de grond te zoeken. Want het heeft geen 
zin tegen bomen in het bos te praten als je de planten in je eigen vensterbank verwaarloost. Het 
gewone leven - thuis en in de maatschappij - met aandacht leven doet wonderen en kost geen cent. 
 
Carla Rus, psychiater en publicist 


