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Vr!jhe!d betekent voor m!j !n e!genhe!d m!jn weg kunnen gaan 

en out of the box !n alle openhe!d n!euwe mensen en man!e-

ren van leren ontmoeten. Ik gen!et ervan om !n vr!jhe!d met 

elkaar u!t te zoeken hoe leven, leren en helen met versch!l-

lende mensen werkt – namel!jk voor !edereen op elk moment 

anders…

Veel vaktherapeuten bewegen z!ch momenteel tussen strenge 

regelgev!ng en !nnovat!ef bez!gz!jn. Therap!eën worden gege-

ven en cl!ënten worden gelukk!g nog steeds fys!ek ontvangen. 

Soms met spatscherm, een tafel ertussen of v!a een andere 

man!er d!e aan de anderhalvemetermaatregel voldoet. Dat le-

vert b!jzondere sett!ngen op !n de therap!eru!mte en b!nnen 

de therapeut!sche relat!e. Als superv!sor vraag !k me af of de 

profess!onal z!jn keuzes en afweg!ngen b!nnen een therap!e-

proces op d!t moment authent!ek kan maken. Waar bl!jft de 

d!scret!ona!re ru!mte voor therapeuten om !n alle vr!jhe!d een 

op de cl!ënt afgestemd behandelprogramma te kunnen sa-

menstellen? Ontstaan bepaalde behandel!ngen op bas!s van 

ontw!kkel!ngen van gedragscodes en het omgaan met onze 

cl!ënten u!t angst, verlangen of vr!jhe!d en creat!v!te!t? Wat !s 

de werkel!jke dr!jfveer van onze zogenaamde !nnovat!es b!n-

nen de therapeut!sche sett!ng?

Er l!jkt een taboe te rusten op het open en eerl!jk onderzoeken 

van de dr!jfveer d!e maakt dat we op d!t moment !nnovat!ef 

(of bedoelen we adapt!ef?) bez!gz!jn. Opvallend !s de vraag d!e 

w!j als profess!onals elkaar voorafgaand aan de therap!e gere-

geld stellen: hoe ga j!j het doen vandaag? In de superv!s!e stel 

!k dan de vraag: waarom doe j!j het zoals je het doet vandaag? 

Hanteren we de anderhalve meter omdat het b!jzondere !nter-

vent!es oplevert, of omdat het moet? Ervaren we angst? En, als 

het gaat om angst, waaru!t"bestaat deze dan? Moeten we als 

therapeut deze angst n!et eerst verkennen om de ander vervol-

gens !n volle present!e en openhe!d te kunnen begele!den? 

Vrijheid in een kader
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M!jn superv!santen en collega-profess!onals w!llen allemaal 

hetzelfde: het goede doen voor de ander. Het ju!ste doen !n 

therap!e en z!ch h!er!n profess!oneel bl!jven ontw!kkelen en 

z!chzelf overst!jgen. Ik vraag me af hoe we !n deze t!jden als 

therapeut aanslu!t!ng kunnen v!nden waar!n zowel !k als de 

ander z!ch vr!j en toch ook gedragen kan voelen. H!er l!gt vaak 

het gesprekonderwerp tussen m!j en de superv!santen !n deze 

tweede lockdown van de coronat!jd. 

Als therapeut ben je !n deze t!jd vaak regelgever, strenge 

ouder en voedende ouder tegel!jk. Vooral profess!onals !n 

de vr!jgevest!gde prakt!jken waar therap!e organ!seren en 

therap!e geven door elkaar lopen, ervaren d!t. Cl!ënten z!jn 

voortdurend aan het checken: Ben !k nog welkom, word !k 

door alle regels heen nog goed gez!en en gehoord?

Het verlangen van de vaktherapeut !s het speelse k!nd van 

de cl!ënt en z!chzelf ve!l!ge ru!mte te geven. Ook b!nnen 

de regelgev!ng d!e van hogerhand wordt opgelegd. Heb j!j 

al ru!mte kunnen v!nden om h!erover !n alle vr!jhe!d en 

e!genhe!d zelf na te denken? Heb j!j je al gepos!t!oneerd 

b!nnen de n!euwe regelgev!ng en jouw behoeftes, of neem je 

genoegen met zoekend z!jn b!nnen de (on)mogel!jkheden van 

ons werk op d!t moment !n afstemm!ng met cl!ënten?

Terug naar de"oorspronkel!jke vraag of deze per!ode van 

regelgev!ng vr!jhe!d of verst!kkende kaders met z!ch 

meebrengt. Als vaktherapeut b!ed !k le!d!ng, beweeg !k mee 

of laat !k m!j le!den. In alle dr!e pos!t!es z!t alt!jd de zoektocht 

naar creat!eve speelru!mte b!nnen ve!l!ge kaders. Op het 

moment dat het therapeut!sch kader door ve!l!ghe!dsregels 

wordt bepaald, z!jn we meer bez!g met zelfbehoud dan met 

het goede doen !n therap!e en wordt ve!l!ghe!d een beknellend 

kader !n plaats van vr!jhe!d.
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