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Als je de superv!s!eru!mte !n stapt, neem je alt!jd je e!gen ver-

haal en persoonl!jke ontw!kkel!ngsvragen mee waardoor je 

soms wordt overvallen t!jdens een behandel!ng of !n contact 

met collega’s. Vaak z!jn casuïst!ek en de cl!ënten d!e je be-

wust-onbewust !nbrengt om te bespreken, een sp!egel van je 

e!gen zoektocht.

Een superv!sant geeft aan z!ch onve!l!g te voelen !n de be-

handel!ng van een zwaar getraumat!seerde cl!ënt. “Hoe kan !k 

ve!l!ghe!d creëren als !k op d!t moment zelf met ve!l!ghe!d !n 

m!jn thu!ss!tuat!e worstel? Ik voel me als behandelaar kwets-

baar en door het alledaagse leven zodan!g u!tgedaagd, dat !k 

op d!t moment geen ru!mte kan creëren om !n de therapeut!-

sche relat!e voor rust en evenw!cht te zorgen. Moet !k !n deze 

s!tuat!e met m!jn werk stoppen? Of de behandel!ng overdra-

gen?” Dat z!jn vragen d!e !n deze superv!s!e op tafel komen. Ik 

z!e deze vakkund!ge en ervaren collega dwalen !n een labyr!nt 

waar werk en pr!vé met elkaar vervloe!en. 

We gaan de superv!s!e !n en creëren samen tussenru!mte, 

waar!n we het perspect!ef van de therapeut onderzoeken: Hoe-

veel ru!mte ervaart de therapeut !n afstand en nab!jhe!d tot de 

cl!ënt? Is er ve!l!ghe!d (vertrouwen) mogel!jk ondanks dat de 

therapeut z!ch op d!t moment n!et volled!g kan geven en ope-

nen naar wat de cl!ënt nod!g heeft? Wat !s ve!l!ghe!d !n contact 

met de ander als de draaglast van de therapeut t!jdel!jk n!et 

zo groot !s? Of !s d!t het moment voor de therapeut om wat 

draaglast, en hold!ng af te geven en !n co-creat!e met de cl!ënt 

samen het therap!eproces te leren dragen? In het exper!men-

tele leren !n de ru!mte wordt voor de therapeut du!del!jk dat de 

cl!ënte m!nder van d!chtb!j gemon!tord hoeft te worden want 

haar overlev!ngsstrateg!eën helpen haar om de emot!onele af-

stand van de therapeut te verdragen en overbruggen. M!ts d!t 
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bewust met de cl!ënte wordt gedeeld zodra het z!ch voordoet 

!n contact. “Dat klopt, !k ben op d!t moment soms !n gedachten 

afwez!g.” En wat een opl!cht!ng om d!t naar de cl!ënt toe u!t te 

spreken. 

De superv!sant ervaart z!chzelf !n de behandel!ng als koord-

danser, waarb!j z!j de cl!ënt d!e aan haar handen hangt met 

alle kracht moet vasthouden. De therapeut voelt hoe deze last 

aan haar trekt. Ze voelt z!ch machteloos. Het kost de therapeut 

veel kracht om z!ch !n deze pos!t!e staande te houden. We ex-

per!menteren met het beeld dat de handen een andere pos!t!e 

!nnemen en de cl!ënt ook de therapeut vasthoudt t!jdens deze 

koorddans. Meteen voelt de therapeut z!ch l!chter en ze r!cht 

z!ch op !n haar l!jf. Ze kan naar voren k!jken, w!nt overz!cht 

en or!ëntat!e !n de ru!mte, d!e net nog een m!st!g labyr!nt was. 

Vanu!t deze gewaarword!ng kan ze helder reflecteren op haar 

profess!oneel handelen en het goede !n deze s!tuat!e. Ze er-

kent de verstr!kk!ng met haar thu!ss!tuat!e. Onbewust draagt 

ze d!t over op de s!tuat!e met de cl!ënt. Ze kan na deze super-

v!s!e erkennen dat ‘ve!l!g, maar n!et te ve!l!g’ de sleutel !s tot 

co-creat!eve behandel!ng !n het werken met deze cl!ënt. 

N!et !n elke superv!s!esess!e !s sprake van een parallelproces. 

In d!t geval zat de casuïst!ek !n de therapeut en moesten we 

!n de metafoor van de koorddans van b!nnen naar bu!ten wer-

ken om de vr!jhe!d van het reflecteren op het profess!onele 

handelen weer los te maken. De superv!sant zat gevangen !n 

haar e!gen verhaal, waardoor z!j t!jdel!jk n!et de profess!onal 

kon z!jn d!e ze !s. Door superv!s!e kon de therapeut haar rol-

len opn!euw !nschatten en zowel thu!s als op het werk goed en 

real!st!sch voor z!chzelf zorgen. We komen samen u!t het"laby-

r!nt"en real!seren ons dat"werk en pr!vé naast elkaar kunnen 

bestaan.
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