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Enkele strategieën en technieken uit gedragstherapie binnen een 

huwelijk (Behavioral Marriage Therapy - BMT) 

 
Het opstellen van doelen 
 

• Stel doelen in termen van verwachtingen over de resultaten van beide partners 

• Benadruk de wederzijdse causaliteit en gezamenlijke verantwoordelijkheid.  

• Vermijd beschuldigend taalgebruik 

• Benadruk samenwerking  

• Vergroot betrokkenheid en motivatie om aan het werk te gaan 

• Rangschik de behandelsessies zodanig dat de eerste taken gemakkelijker uit te voeren zijn  

 

Voorzien in “emotionele voeding” 

 

• Hoewel BMT zeer gestructureerd is, moet de therapeut flexibel blijven  

• Stel af op de unieke behoeften en problemen van een koppel  

• Rigide therapeuten worden vaak ervaren als koel of ongevoelig  

• Biedt veel ruimte aan cliënten om een reeks van affectieve ervaringen te uiten  

 
Het structureren van sessies  

• Stel in overleg een agenda op  

• Kijk terug op het huiswerk 

• Nieuwe zaken (focussen op een specifiek problem, nieuwe vaardigheden oefenen) 

• Samenvatting van de sessie 

 

Procedure van “gedrags-uitwisseling”  

Stap 1 : het koppel identificeert het gewenste gedrag.  

Stap 2 : vergroot de frequentie van het gewenste gedrag.  

 

• Deze strategie lijkt het best te werken wanneer degene die het gedrag laat zien een 

keuze heeft welke van de geïdentificeerde gedragingen hij/zij kan laten zien, wanneer 

hij/zij kan kiezen uit een breed scala van mogelijke responsen en wanneer de 

therapeutische aanwijzing niet overmatig voorschrijvend is (er bijvoorbeeld enige 

keuze in hoe het uitgevoerd moet worden).  

 

Communicatietraining  

 

• BMT leert stellen hoe ze moeten communiceren om het komen tot een oplossing voor 

conflicten te faciliteren. (Hoewel duidelijke communicatie van emoties een onderdeel 

kan zijn, is het niet het einddoel).  

 

• Drie primaire componenten:  

- nauwkeurig aanwijzen (moedig het specifieke, concrete en observeerbare aan) 

- vormen (van opeenvolgende benaderingen) 

- het gebruiken van sociale bekrachtigingen (gedragsreeksen) 
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• Drie stappen 

- instructies 

- gedragsoefeningen (oefening baart kunst) 

- feedback 

 

Het trainen in probleem oplossen 

• Gelijktijdige focus op zowel de inhoud als het proces 

• Het wordt gebruikt om echte, specifieke problemen op te lossen en 

• Werkt toe naar een generalisatie van de vaardigheden door het proces van het 

probleem oplossen uit te lichten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


