Oplossingsgerichte korte therapie bij gezinnen
met jonge stotterende kinderen
Solution Focused Therapy with families of young
stuttering children
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INLEIDING
INTRODUCTION
Systemisch van aard
Systemic point of view
Aandacht bewust richten op mogelijkheden en potentiële oplossingen, nadruk op
de gewenste toekomst
Focus on possibilities and potential solutions, The emphasis on the preferred future
Gebruik maken van wat de cliënt

aanbrengt.

Using what the client is bringing up.
Een betere term zou eigenlijk zijn ‘zelf helende therapie’.
A better term would be ‘self helping therapy’

MOTIVATIE
MOTIVATION
Systemisch
Systemic
De mens als deel van zijn familiesysteem. Drie principes bepalen de
dynamiek van het systeem:
A person as a part of his family system. Three principles stipulates the dynamic of
the system:
1, Iedereen heeft recht op een plaats.
Every person is entitled to have a place.
2, Er is een natuurlijke onuitgesproken hiërarchie of ordening.
There is a natural unexpressed hierarchy of ordering.
3, De balans van geven en nemen is in evenwicht.
The balance of giving and taking is in balance.
Overtreding = verstikkingen die verandering van gedraging kunnen
bemoeilijken
Summary offence = asphyxiations can hamper change of behavior

Korte Therapie, het Brugs model
Brief Therapy, the Bruges model

‘invoegen’
‘joinen’

Psycho-educatie blijft belangrijk.
Psycho-education stays important

De therapie duurt zolang als nodig is.
Therapy takes the time which is necessary

Onzekerheid als maatschappelijke trend nodigt uit tot
ondersteunen van eigen krachten
Uncertainty as social recent development invites to supporting own
strengths
-Onzekerheid rond opvoeding – vinden van’grenzen’
-Uncertainty about education - finding ‘borders’
-Onzekerheid rond stotteren
-Uncertainty about stuttering

Evidence Based Practice
Evidence based practice
Spontaan herstel (data: 30 tot 80%)  minimale belasting van het
gezin
Spontaneous recovery (data:30 to 80%)  minimum pressure on the family.

DE WERKRELATIE ALS BELANGRIJKE
VOORWAARDE
WERKINSTRUMENT = ‘ DE BEPERKTE
VRAGENSET’
THE WORK RELATION AS AN IMPORTANT CONDITION
INSTRUMENT = ‘THE FLOW-CHART’
=Het mandaat dat je van de cliënt krijgt.
= The mandate you get from the client.
De beperkte vragenset, 4 noodzakelijke vragen:
The flow chart: 4 necessary questions
Vraag 1: Is er een probleem of een beperking? Question 1: Is there a problem or a
limitation?
Vraag 2: Is er al of niet een hulpvraag? Question 2: Is there a question for help or not?
Vraag 3: Is de hulpvraag wel of niet werkbaar?
workable?

Question 3: Is the question for help

Vraag 4: Heeft het cliënt-systeem toegang tot zijn eigen resources of
krachtbronnen? Question 4: Has the client system access to its strengths?

UITGANGSPUNTEN
MAIN POINTS


Mensen hebben zelfhelende capaciteiten:
People have capacities to help themselves



Verandering is onvermijdelijk:
Change is inevitable



Slechts een kleine verandering is nodig
Only a little change is necessary



Het is niet nodig veel over het probleem te weten om het te kunnen
oplossen
It isn’t necessary to know much about the problem to find solutions



De werkelijkheid wordt door de observator bepaald, je schept van de
werkelijkheid mee
Reality is stipulated by the observator, you take part in creating reality



Er zijn veel manieren om naar een situatie te kijken, niet één is meer
correct is dan een andere
There are many ways to look at a situation, not one is more correct than
another

