
Opstellen van het behandelplan 
 
In hoofdstuk III wordt besproken HOE middels de taal en technieken van de cognitieve 
therapie de klacht en hulpvraag van de cliënt te vertalen naar het cognitieve model. De 
schriftelijke beschrijving hiervan noem ik voor het gemak maar even een ‘’werkplan’’. 
Een zeer overzichtelijk voorbeeld van een dergelijk werkplan  (over voorbeeld casus Betty) 
staat beschreven aan het einde van hoofdstuk III. 
Een werkplan dient, zoals ik begrijp en 2 ledig doel: 

1- de therapeut weet dat hij wil, moet en zal doen waardoor er zo efficiënt mogelijk 
gewerkt kan worden en interventies steeds bewust plaatsvinden 

2- De cliënt wordt zo optimaal mogelijk geïnformeerd waardoor zijn/haar motivatie wordt 
(moet worden) verstevigd door passende afstemming, en er een zekere vorm van 
infromed consent bestaat; de cliënt weet wat hij kan verwachten en waar hij aan toe 
is en kan instemmen. 

 
Een werkplan, wat naast de intake anamnese in een dossier wordt gevoegd en wordt 
gebruikt als routekaart van de behandeling, is opgebouwd uit 3 onderdelen te weten 
 
1e onderdeel:  
Algemene informatie en beschrijving van de problematiek 
Hierin zijn opgenomen; de persoonsgegeven van de cliënt; een korte samenvatting van de 
gepresenteerde problematiek; de problematiek gerelateerde gedachten, (lichamelijke-) 
gevoelens en gedragingen toegespitst op een beschrijving van samenhang tussen GGG’s en 
de situatie als een instandhoudende vicieuze cirkel,  en de DSM IV classificatie van de 
problematiek. 
 
2e onderdeel: 
Cognitieve conceptualisatie 
Hierin beschrijf je welke automatische/incorrecte/niet-behulpzame gedachten en hun 
oorsprong als basis gezien kunnen worden van de problematiek. De indeling van 
automatische gedachten is, zoals elders in het boek opgedeeld in instrumentele gedachten 
(ook wel leefregels vanwege hun stelligheid), conditionele opvattingen (vanwege hun 
voorwaardelijkheid leggend verband tussen gedachten/gevoel en –gedrag), en de 
kernopvattingen. 
Van belang blijft in het vizier te houden dat een dergelijke vertaling van problematiek in dit 
cognitieve concept een hypothetische status heeft. Dat helpt open te staan voor 
alternatieven die de cliënt mogelijk zal laten zien. 
(zie samenvatting Peter) 
 
3e onderdeel: 
Het behandelplan 
Hierin beschrijf je de behandeldoelen, verwachte obstakels bij uitvoer van de behandeling en 
de interventies die gebruikt zullen worden om de doelen te bereiken. 
 
Aandachtspunten bij het opstellen van een behandelplan 
 
Doelen: 
Bij het komen tot doelen onderscheidt de auteur 2 soorten doelen 
1. Het DOEL;  
Datgene wat de cliënt wil versterken, wat hij wil leren,verbeteren, of waar hij in wil groeien 
‘Wat zou je aan het einde van de behandeling willen hebben bereikt”? 
‘Wat zou je willen kunnen na behandeling”? 
2. Het DOELWIT; 
Dat geven wat moet verminderen, waar ie zich niet meer op wil verlaten 



‘Welke gedragingen, klachten, problemen wil je aanpakken om je beter te voelen’’? 
‘Wat zal je niet meer doen als je klachten er niet meer zijn’’? 
 
Als richtlijnen voor het onderzoeken van de werkbaarheid van een doel (-wit) kan je letten op 
de motivatie van de cliënt, de behandelbaarheid van het doel (-wit) en de mate van 
relevantie voor de problematiek die de cliënt presenteert (in deel 1). 
 
Obstakels: 
Bij het onderzoeken van de hindernissen op de weg van een succesvolle behandeling maak 
je in dit cognitieve model eigenlijk een fit. De drivers zijn dan de obstakels. 
Zoals in MST zoek je naar  

• Therapeutfactoren zoals motivatie, tegenoverdracht 
• Gedragingen, en gedachten (eventueel gevoelens) van de cliënt 
• Sociale factoren waaronder woon-, werk-, school-, financiele- en support- factoren en 

obstakels die liggen bij individuen of groepen in de omgeving van de cliënt. 
 
Behandelinterventies(hiërarchisch geordend): 
Dit is eigenlijk een volgorde, een agenda waarin stap voor stap beschreven wordt wat er 
gedaan zal gaan worden 
 
Informerende interventies 
Je geeft algemene informatie over het waarom en hoe van cognitieve therapie. Je geeft 
eigenlijk een algemene rationale, waar mogelijk wat persoonlijk ingekleurd als je al iets zou 
kunnen gebruiken van de GGG’s schema’s van de cliënt. 
 
Conceptualiserende interventies 
Hierin leg je aan de cliënt voor met welke middelen je samen zicht plant te krijgen op GGG’’s 
schema’s, de automatische gedachten (verder uitwerken) en de obstakels op de weg. Dit is 
de kern van wat beschreven is als casusconseptualisatie. 
Je maakt veel gebruik van registratieopdrachten om zogenaamde 0 metingen te doen (met 
welke mate van frequentie van gedachten en gedragingen starten we de behandeling? 
Hierbij kan je je richten op de probleem gedragingen en beschermende of gewenste 
gedragingen. Dit meten is nodig om verbetering te volgen. De cliënt kan bij deze interventie 
op kennismaken met de onderzoekstechnieken van de cognitieve therapie door GGG’s 
schema’s in te vullen of door automatische gedachten te leren opsporen. 
 
Structurerende interventies 
Je maakt afspraken over het verloop van zittingen, huiswerkopdrachten, tijdsbewaking en 
mogelijk aanschaf van boeken en het maken van samenvattingen 
 
Cognitief modificerende interventies 
Hierin leg je aan de cliënt uit wat er gedaan kan worden met de verkregen informatie uit de 
casusconceptualisatie om tot cliënt doelen te behalen. 
Je onderscheid interventies waarbij verandering van opvatting verkregen wordt langs een 
rationeel proces (socratische dialoog, assumptiedagboek, historische toets e.d.) en 
interventies waarbij verandering van het cognitieve schema wordt verkregen via ervaringen 
in gedag en gevoel (gedragsexperimenten, psychodrama, EMDR, ontspanningstechnieken, 
mindfullnestraining e.d.) 
 
Gedragsveranderende interventies 
Hier worden bedoeld; hierboven genoemde ervaringsgerichte interventies die niet direct 
gelinkt zijn aan dus rechtstreeks beïnvloeden van gedachtenschema’s. Te denken valt aan 
laatstgenoemde ontspanningstechnieken, Mindfullness trainingen, verhoging van 
activiteitenniveau door sport of fysio of… ed 
 



Terugvalpreventie interventies 
In dit cognitieve model wordt  hierin verstaan dat je met de client kijkt naar HOE hij/zij bereikt 
heeft wat hem/haar nu prettiger doet voelen. Met het zicht op HOE kan de client ook in de 
toekomst gebruik maken van technieken die hebben geholpen zijn/haar doelen te bereiken. 
In MST kijken we daarnaast ook nog naar voorspelling van terugval, en risicoanalyse in de 
toekomst. 
 
Overige interventies 
Medicatie en alle hulpverlening of activiteiten die de client kunnen helpen in het behalen van 
zijn/haar doelen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


