
 
 

Brochure: Inzichtgevende psychotherapiegroep 
 

Deze brochure is bedoeld voor cliënten die deelnemen aan, of overwegen deel te gaan nemen aan de 
inzichtgevende psychotherapiegroep van De Nieuwe Lente.  
 
De inzichtgevende psychotherapiegroep vindt wekelijks plaats op dinsdagavond van 18.45 uur tot 20.15 
uur, op de locatie St. Annastraat 8. De groep bestaat uit 8 à 10 cliënten (mannen en vrouwen) en 2 
psychotherapeuten. De duur van deze behandeling kan per persoon variëren. Het is een open groep, dat 
wil zeggen dat er na verloop van tijd mensen uitstromen en er vervolgens nieuwe groepsleden instromen.  
 
Wat is groepspsychotherapie? 
Groepspsychotherapie verschilt van individuele therapie omdat de communicatie niet alleen via de 
therapeut verloopt, maar ook via de medegroepsleden. Kenmerkend voor groepspsychotherapie is dat niet 
alleen de cliënt en de psychotherapeut, maar alle groepsleden een rol spelen in de therapie. Doordat ieder 
groepslid een eigen karakter heeft, met eigen inbreng, ervaringen en problemen, kunnen er bij andere 
groepsleden gevoelens van herkenning, boosheid, verdriet en genegenheid ontstaan. In de therapie staan 
deze gevoelens centraal.  
 
In de psychotherapiegroep is het de bedoeling dat je je eigen gevoelens beter gaat begrijpen. Met behulp 
van de groepsleden en de groepstherapeuten kun je ervaren hoe je jouw gevoelens in het contact met 
andere mensen, in de groep en in het gewone leven, ervaart. Door de belevingswereld van jezelf en 
anderen te begrijpen, is het makkelijker om vervolgens je gedrag te veranderen. 
 
De psychotherapeuten scheppen de voorwaarden voor een goed verloop van de therapie. Zij zorgen voor 
een veilige sfeer waarin groepsleden zich vrij kunnen uiten. Dit doen ze door het maken van duidelijke 
afspraken over de omgang met elkaar tijdens de therapie. Ook zorgen zij er voor dat iedereen voldoende 
aan bod komt. 
 
De behandelmethodiek 
In de inzichtgevende psychotherapiegroep wordt gewerkt met behulp van de Focaal Psycho-dynamische 
Psychotherapie (FPP) volgens McCullough. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde 
conflictdriehoek, die een kernachtige samenvatting geeft van de belangrijkste problemen van jezelf. 
 
De driehoek beschrijft de innerlijke strijd in jezelf van enerzijds een wens of behoefte die je hebt, en 
anderzijds de angst en de onzekerheid die deze wens oproept. Omdat je deze innerlijke strijd vaak niet wilt 
voelen, ga je jezelf tegen deze gevoelens beschermen. Dit wordt afweer of vermijding genoemd. Wanneer 
je afweer star is of veel ruimte inneemt, kan dat last geven voor jezelf of in je contacten met anderen. 
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Bijvoorbeeld Vermijdingsgedrag/Afweer 
Om de angst niet te hoeven voelen vermijd je de situatie 
door niets te zeggen en de klussen uit te voeren, met als gevolg 
dat je je steeds meer gaat irriteren en/of geen tijd meer hebt  
voor je eigen dingen. 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
Wens/behoefte Angst 
Je zou graag ‘nee’ willen zeggen Je bent bang dat de  
tegen een vriend die jou steeds vriend boos wordt als 
vraagt om klusjes te doen je ‘nee’ zegt 
 
In de FPP-therapie is het van belang dat je je eerst bewust wordt van het feit dat je vermijdt. Vervolgens ga 
je onderzoeken hoe en wat je vermijdt en tot slot krijgt je inzicht in waarom je vermijdt.  
 
 
Wat gebeurt er tijdens de groepstherapie bijeenkomsten? 
Er is geen gestructureerd programma binnen de therapie, maar iedereen kan spontaan het woord nemen 
en inbrengen wat hij wil onderzoeken of wat hem bezig houdt. De groepsleden kunnen vragen stellen ter 
verduidelijking of reageren met eigen ervaringen, waardoor er een gesprek op gang kan komen. Er wordt 
verwacht dat je zoveel mogelijk op een mentaliserende wijze deelneemt. Dat wil zeggen dat je eerlijk en 
direct je gevoelens, gedachten en belevingen naar voren brengt op het moment dat ze zich voor doen. Het 
is daarbij belangrijk dat je nieuwsgierig bent naar jezelf en de ander, niet veroordelend. 
 
Je haalt het meeste uit je therapie wanneer je let op je eigen gevoelens als andere groepsleden aan het 
praten zijn. Probeer deze gevoelens in te brengen. Dit is niet storend, maar geeft de ander juist de kans om 
te leren begrijpen wat hij of zij oproept bij anderen. Net als bij andere therapieën is groepspsychotherapie 
een proces dat geleidelijk aan verloopt en waar niet iedereen meteen al zijn gevoelens op tafel hoeft te 
leggen. Normaal gesproken ontstaat er na verloop van tijd een veilige werksfeer waarin het steeds 
makkelijker wordt om gevoelens te uiten.  
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Richtlijnen 
De hieronder beschreven punten zijn geen gedragsvoorschriften maar dienen als richtlijnen waarvan je 
gebruik kunt maken om zo effectief mogelijk van je behandeling te profiteren. 
 

● Doe actief mee 
Hoe meer je mee doet, hoe meer je eruit haalt, dus het is belangrijk om actief mee te doen. Hierbij hoef je 
jezelf niet te forceren, maar een beetje risico nemen is wel op zijn plaats. Luister naar wat de andere 
groepsleden zeggen, probeer te begrijpen waar het over gaat en bedenk wat het zou kunnen betekenen. Je 
kan anderen en jezelf helpen door te vertellen wat jij ervan vindt en wat voor gevoelens het bij je oproept. 
Probeer ook om voor jou moeilijke onderwerpen in te brengen. Dat kan een kwetsbaar gevoel geven dus 
doe dit wel gedoseerd en blijf trouw aan jezelf. Het is niet de bedoeling om de hele groepstijd te besteden 
aan één groepslid. Hoe meer mensen meedoen hoe effectiever de groepstherapie wordt. 
 

● Verantwoordelijkheid 
Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je uit de therapie haalt. Vergeet niet dat je er in eerste instantie 
voor jezelf zit en niet voor anderen. Wanneer er dingen gebeuren of gezegd worden die weerstand bij je 
oproepen om aan jezelf te werken, breng dit dan in. Je doet er beter aan om samen uit te zoeken waarom 
bepaalde dingen niet goed gaan of welke angsten je tegenhouden om te praten. 
 

● Neem de aandacht 
Het is belangrijk binnen groepspsychotherapie dat je leert aandacht en ruimte voor jezelf te vragen. De 
meeste groepsleden vinden dit erg moeilijk en hebben de neiging om dit op allerlei manieren te ontlopen. 
Meestal is dit juist een onderdeel van de problemen waarvoor mensen in therapie komen. De groep is er 
om te experimenteren. Het gaat er niet om of je het goed of fout doet, maar om zoveel mogelijk inzicht te 
krijgen in je eigen belevingswereld. Dus hoe meer je inbrengt, hoe beter je gebruik maakt van je therapie. 
 

● Richt je op voelen 
Probeer intellectuele discussies te vermijden in de therapie en geef niet meteen adviezen, maar onderzoek 
wat voor gevoelens er in je omgaan. Pas wanneer je ziet welke emoties er in je omgaan of welke je juist 
vermijdt, ben je in staat dit te veranderen. Wanneer je een probleem hebt met het ervaren van emoties 
dan kan de groep je helpen bij het verwoorden van je gevoelens. Je kunt ook vragen om feedback. Dit is de 
kracht van groepstherapie. 
 

● Conflicten aangaan 
De meeste mensen hebben moeite met het uiten van negatieve gevoelens of het aangaan van conflicten. 
Ga dit niet uit de weg, maar probeer je negatieve gevoelens te uiten zodat je voor jezelf kan onderzoeken 
wat je bezig houdt.  
 

● Vragen 
Om de professionele grenzen in acht te nemen, zijn de therapeuten terughoudend met het beantwoorden 
van vragen over hun privéleven. Dus vragen over hoe een therapeut met bepaalde situaties in het dagelijks 
leven omgaat, worden niet beantwoord. Heb je echter vragen over je diagnose of de behandelmethode, 
dan heb je uiteraard recht op antwoord.  
 

● Dilemma van therapie 
De meeste mensen die aan therapie beginnen weten dat het verstandig is om iets aan hun problemen te 
gaan doen. Wanneer de therapie vervolgens begint of een tijdje bezig is, voelt men meestal ook de angst 
om te veranderen. Aan ene kant is er de wens om te veranderen, aan de andere kant is het opgeven van 
oud bekend gedrag ook spannend. 
Wanneer je deze angst voelt is het belangrijk om dit in te brengen in de therapie. Ook wanneer je helemaal 
geen angst voelt is het belangrijk om dit in te brengen, aangezien je dan vaak je problemen niet onderkent. 
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Regels 
Om de groepspsychotherapie goed te kunnen laten verlopen zijn spelregels noodzakelijk. Hieronder volgen 
enkele belangrijke regels waarvan verwacht wordt je je daar aan houdt. 
 

● Vertrouwelijkheid 
Het is belangrijk dat je de dingen die in de groep besproken worden niet aan anderen vertelt. Natuurlijk is 
het begrijpelijk dat je over jouw ervaringen binnen je therapie met anderen praat. Doe dit dan op zo’n 
manier dat de privacy van je groepsleden gewaarborgd blijft. Zelf zou je het ook vervelend vinden, 
wanneer dingen die je in vertrouwen deelt op straat komen te liggen. 
 

● Aanwezigheid 
Het is belangrijk dat je naar alle bijeenkomsten komt. Wanneer je een aantal weken afwezig bent heb je 
zoveel gemist dat het een tijd duurt voordat je weer 'bij' bent. De groep is anders wanneer er iemand 
ontbreekt en heeft dit ook effect op de behandeling van anderen. Wanneer er onverhoopt toch een reden 
waardoor is dat je niet kan komen, bespreek dit dan in de groep. Als er minder dan 3 groepsleden 
aanwezig zijn gaat de bijeenkomst niet door. Wanneer één van de twee therapeuten afwezig is zal de 
groep wel doorgaan, maar in een andere vorm. Rondom de vakantieperioden zal er in overleg gekeken 
worden of er sessies komen te vervallen. 
 

● Groep beëindigen 
We vragen ieder groepslid een verbinding aan te gaan voor een langere periode. Het is de bedoeling dat je 
in ieder geval 3 maanden de tijd neemt om te wennen aan de groep. Die tijd hebben de meeste mensen 
nodig om er goed in te komen. Het staat je vrij om je twijfels over de groep te bespreken met de groep. 
Wanneer je besluit om te stoppen met de groep, moet je dit duidelijk te kennen geven (“Ik ga stoppen”). 
Daarna moet je nog 3 bijeenkomsten komen, om het goed af te sluiten voor jezelf en voor andere 
groepsleden. Wanneer je aan het begin van een sessie zegt dat je wil stoppen, kom je daarna nog 2 keer. 
 

● Punctualiteit 
Te laat komen is hinderlijk voor het groepsproces. Groepsleden zijn geneigd om te wachten met hun 
verhaal of vinden het vervelend om tijdens hun verhaal gestoord te worden. Probeer dus ruim op tijd te 
komen of meld van tevoren dat je later komt als je weet dat dit staat te gebeuren. 
Net zoals de groep op tijd begint, eindigt de groep ook op tijd. Dit kan soms betekenen dat je nog midden 
in een verhaal zit. De volgende keer kun je hier dan op terug komen. 
 

● Alcohol of drugs 
Om goed van je behandeling te kunnen profiteren is het verboden om onder invloed van alcohol of drugs 
te zijn tijdens de sessies. Wanneer blijkt dat je onder invloed bent zullen de therapeuten je vragen de 
zitting te verlaten. Tijdens de volgende zitting wordt hier op terug gekomen. 
 

● Eten en drinken 
Tijdens de zitting is het niet de bedoeling om te eten of drinken omdat dit erg afleidt. Er wordt dus geen 
koffie of thee geschonken en het is niet de bedoeling dat je een (water)flesje of iets te eten meeneemt. 
Probeer ook vóór de therapie begint naar het toilet te gaan. 
 

● Geheimen en persoonlijke relaties 
Om de therapie zo goed mogelijk te laten verlopen is het van belang dat je buiten de therapie om geen 
vriendschappelijke contacten onderhoudt met groepsgenoten. Dit geldt ook voor digitaal contact zoals 
Facebook etc. Wellicht is het verleidelijk maar het werkt erg ondermijnend voor de behandeling. 
 

● Evaluatie 
Ongeveer eens per half jaar zal het therapieproces van ieder groepslid worden geëvalueerd in de groep, 
aan de hand van de persoonlijke behandeldoelen. 
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