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Programma

• Korte geschiedenis van het 
psychoanalytische denken mb.t. 
partnerrelatietherapie

• De lotgevallen van Bart en Freya: 
een uitgebreide casusbeschrijving 
en een paar theoretische 
kernconcepten

• Vragen
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Een korte geschiedenis
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Freud

6



WO I
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• Aandacht voor context 

• 1934 iconisch artikel van Strachey

‘… away from the focus on individuals 
as entities and towards one that 
focuses on their relationships, and 
how these become internalized and 
structured into a sense of self’ 



WO II
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• Aandacht voor effect van deze 
catastrofe op koppels en families

• Psychoanalytische concepten worden 
ingezet om hen te helpen



Huidige stand van zaken
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Objectrelatietheorie
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• Belangrijkste theorie in Psychoanalytische 
Partnerrelatietherapie

• ‘Wat gebeurt er in het contact’?

• Overdracht en tegenoverdracht 



Objectrelatietheorie 
in een notendop
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Een representatie is een 
(vertekenende) lens 
waardoor iemand naar  
én zichzelf én anderen 
kijkt

Zelf

Ander

Zelf
REPRESEN

TATIE

Een dyade is een 
‘voorspelling’ van hoe 
het zal gaan tussen mij 
en een ander, die 
affectief gekleurd is

Onbewust! 

Ander
REPRESEN

TATIE



Objectrelatietheorie 
in een notendop
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Ieder mens heeft 
meerdere dyades

Er zijn altijd een paar 
dyades en ze wisselen 
elkaar af

Ze spelen vooral een rol 
in belangrijke contacten

S = subject = zelfrepresentatie
O = object = ander representatie



Bij koppels
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Begrijpen hoe de 
psychische structuren van 
twee mensen met elkaar 
interacteren

en hoe ze elkaar op die 
wijze ze beïnvloeden

bewust maar vooral ook 
onbewust



De lotgevallen van Bart en Freya
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de casus is gefingeerd
elke gelijkenis met bestaande koppels berust op toeval



Bart & Freya:
aanmelding en 
eerste indruk
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Bart & Freya:
aanmelding en 
eerste indruk
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Als je deze eerste beschrijving 
hoort, wat roept het op bij je? 
Gewoon je eerste ingeving



Bart & Freya:
eerste gesprek
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Psychoanalytische manier 
van luisteren & observeren

• Vanaf het moment van aanmelding 
voortdurend ervaren wat in het contact 
gebeurt

• Minutieuze observatie van 
• sfeer, toon, lichaamstaal, interactie, 

inconsistenties

• eigen reacties in gedachten, emoties en lijf

• Wat vertellen ze zonder woorden?
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Het onbewuste

• Psychische inhouden die alleen gekend 
kunnen worden via hun effect

• Acting out

• Dromen

• …

• Latente inhouden zijn belangrijker dan 
manifeste

• Hoe ontvouwt zich de relatie in de 
spreekkamer? Hoe is het contact, 
onderling en met jou?
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Bart & Freya:
eerste gesprek 
vervolg
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Bart & Freya:
eerste gesprek
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Wat zouden ze beleven aan het   
contact met elkaar?

En jij zelf? Hoe voelt het 
contact?



Overdracht & 
tegenoverdracht
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De relatie
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De relatie is de 
hoofdrolspeler in de 
therapie

Hun gezamenlijke creatie



Overdracht & 
tegenoverdracht

bij koppels
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Werken met en 
in de overdracht 

gebeurt altijd 
met een

‘Couple state 
of mind’

• Voorop staat de relatie die je in 
behandeling hebt

• De relatie in mind houden = het modellen 
van

• mentaliseren over de relatie

• ‘intersubjectieve awareness’
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Bart & Freya:
de vulpenruzie
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Bart & Freya:
de vulpenruzie
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Welke onderliggende thema’s hoor je 
terugkomen in deze ruzie? 



Geschiedenis 
belangrijk?

• Psychisch zijn we historische wezens:

door welke lens kijkt iemand? 

• We zijn ook creatieve wezens in staat 
tot het bijstellen van de lens:

waar zit de veerkracht & creativiteit? 
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Bart & Freya:
geschiedenis
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Bart & Freya:
geschiedenis
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Door welke lens bekijken ze 
elkaar en wat gebeurt er 
daardoor in het contact? 

Maak gebruik van alle informatie die je tot op heden hebt



Bart & Freya:
een projectieve 
cyclus, deel 1
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projectie
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De ander door de lens 
bekijken

Diegene op wie 
geprojecteerd wordt, 
herkent zich er niet per se 
in

Onbewust! 

Zelf

Ander
Zelf

REPRESEN
TATIE

Ander
REPRESEN

TATIE



Bart & Freya:
een projectieve 
cyclus, deel 2
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Projectieve 
identificatie
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Zelf

Ander
Zelf

REPRESEN
TATIE

Ander
REPRESEN

TATIE
De ander gaat zich 
gedragen naar de lens 
waardoor die bekeken 
wordt



Projectieve 
identificatie
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Zelf

Ander
Zelf

REPRESEN
TATIE

De ander gaat zich 
gedragen naar de lens 
waardoor die bekeken 
wordt

Meer of minder sterk

Onbewust! 

Ander
REPRESEN

TATIE



Bart & Freya:
een projectieve 
cyclus, deel 3
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Projectieve cyclus

Samenspel van 

projectie & 
projectieve 
identificatie

Het projectief 
systeem

Geheel van 
opeenvolgende 
projectieve cycli
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Projectieve cyclus

Samenspel van 

projectie & 
projectieve 
identificatie

Het projectief 
systeem

Geheel van 
opeenvolgende 
projectieve cycli

Rolresponsiviteit



Bart & Freya:
Waarom nu?
De tweede laag
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Bart & Freya:
Hoe liep het af 
met de vulpen?
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