
Hoofdstuk 4 de socratisch methode en het gedachte schema 
 
4.1 inleiding 
 
Socratische methode = 
Een onderzoeksgesprek waarin via stapsgewijze geleide ontdekking, relevante 
opvattingen die aan de klachten ten grondslag liggen opgespoord en kritisch 
onderzocht kunnen worden. Irreële opvattingen worden geïdentificeerd en gewijzigd 
in nieuwe, meer realistische opvattingen. 
M.a.w. door kritische vragen te stellen kunnen gedachten worden geëvalueerd en zo 
nodig worden bijgesteld.  
De cliënten ontdekken zelf dat hun gedachten en opvattingen niet altijd zo houdbaar 
of waar zijn als zij veronderstellen. Gedachten worden niet meer vanzelfsprekend 
gezien als correcte afspiegelingen van de realiteit maar als opvattingen die 
beoordeeld kunnen worden op hun geloofwaardigheid. 
 
4.1.2 varianten van de socratische dialoog 
Er zijn twee varianten van de socratische methode: 

1. De aristotelesvariant. 
De gespreksleider probeert via een reeks hypothetische voorbeelden, vaak 
morele dilemma’s, inzicht te geven in hun opvattingen of principes die aan 
algemene (voor)oordelen ten grondslag liggen en vaak niet houdbaar blijken 
te zijn. 

2. De Nelsonvariant. 
Deze werkt via de regressieve abstractie: aan de hand van één concrete 
situatie (die kenmerkend is voor tal van andere probleemsituaties) die de cliënt 
zelf persoonlijk ervaren heeft, is het de taak van de therapeut om de cliënt te 
helpen een onderzoek te doen naar de opvattingen die ten grondslag liggen 
aan het gevoel en het gedrag in die situatie. Er wordt teruggevraagd 
(regressie) naar de achterliggende opvattingen. 

Deze laatste variant is het meest geschikt, omdat het het meeste aansluit bij de 
feitelijke ervaring van de cliënt. 
 
4.2 Kenmerken van de socratische methode 
 
De socratische methode heeft de volgende kenmerken: 

1. Het is een onderzoeksgesprek. 
Het onderzoek richt zich allereerst op het opsporen van de relevante opvattingen 
die verband houden met een probleem (disfunctionele opvattingen) en het 
vervolgens kritisch onderzoeken van de geloofwaardigheid van de geselecteerde 
opvatting. 
2. Geleide ontdekking: zelf ontdekken 
Het zelf ontdekken is het meest essentiële kenmerk van de socratische methode: 
de therapeut beidt hulp bij het identificeren van de disfunctionele opvattingen. Het 
zelf onderzoeken en het zelf ontdekken van gehele of gedeeltelijke 
ongeloofwaardigheid van gedachten is essentieel voor het komen tot meer 
houdbare functionele gedachten of opvattingen die op hun beurt weer leiden tot 
verandering van gedachten. 
3. Geleide ontdekking: de therapeut als gids. 



De ideale gids is iemand die de cliënt de mogelijkheden biedt om zelfstandig een 
route uit te zetten en te volgen in nieuw en onbekend terrein. Hij laat de cliënt zelf 
ontdekken en conclusies trekken. 
Verder onderscheidt de socratische methode zich van anderen door: 
- oordelen uitstellen 
- onderzoeken en toetsen 
- gedachten uitwisselen 
- langzaam spreken en langzaam denken 
- samenwerken 
- denken vanuit het perspectief van de ander 
- niet vanuit de eigen kennis, vakliteratuur spreken, maar de cliënt de 

gelegenheid geven zal tot inzicht te komen. 
4. vragen stellen 
Deze vragen zijn bedoeld om het denkproces van de cliënt en therapeut te 
stimuleren en te sturen. Daarbij is het volgende van belang: 
- Vertraag het denkproces door langzaam te denken en de cliënt te helpen 

langzaam te denken: rustig tempo. 
- Laat de cliënt zelf schrijven. Zo is de cliënt actief en het bevordert de 

zelfwerkzaamheid. Cliënt doet zo zelf ervaring op. 
- Proces is net als resultaat ook belangrijk. 
- Stel gerichte vragen. 
- Stel open, enkelvoudige vragen. 
- Vraag door.  
- Stel ‘want’-vragen om ontbrekende delen van zinnen (argumenten) helder te 

krijgen. 
- Stimuleer de cliënt om kort en bondig antwoord te geven. 
- Vat samen, in woorden van de cliënt. 
- Denk mee, i.p.v. nadenken over wat er gezegd wordt. Zo krijg je een dialoog, 

i.p.v. een discussie. 
 
Bij elk onderdeel van het gesprek passen specifieke vragen: 

1. vragen om verheldering van het probleem. 
2. vragen naar achterliggende gedachten of opvattingen 
3. vragen gericht op feiten en argumenten die voor en tegen pleiten. 
4. vragen naar de eindconclusie, de synthese. 

 
4.3 de socratische methode volgens het gedachteschema 

 
Het gedachteschema is bedoeld om: 

- cliënten te helpen ontdekken welke gedachtepatronen in bepaalde 
problematische situaties een rol spelen 

- deze gedachtenpatronen bij te stellen. 
 
Gedachteschema = dysfunctional thought record. 
 
Het gedachteschema wordt het eerste of tweede (intake)gesprek geïntroduceerd, 
beginnende bij de eerste 3 stappen. Als de cliënt de functionele gedachten en 
opvattingen adequaat kan identificeren, ga je verder met het uitdagen en bijstellen 
van de gedachten. 
 



Het gedachteschema bestaat uit de volgende rubrieken: 
 

1. gebeurtenis 
De socratische methode start met de selectie van één situatie die kenmerkend is 
voor de problematiek van de cliënt. Er wordt ingezoomd op het meest cruciale 
moment. De cliënt wordt gevraagd in één of enkele zinnen een exacte beschrijving te 
geven van wat hij of zij via de zintuigen waarneemt.  
 

2. gevoel en gedrag 
Het vaststellen van het gevoel dat ervaren werd bij de geselecteerde gebeurtenis. 
Gevoelens kunnen meestal snel teruggebracht worden tot de zogenaamde 4 b’s: 

- bang 
- boos 
- bedroefd 
- blij 

Indien je een gevoel ter discussie kan stellen is het geen gevoel maar een gedachte. 
Een gevoel kan je immers niet ter discussie stellen. Bv: ik voel mij schuldig.  
In complexe probleemsituaties lijken er vaak meerdere gevoelens tegelijk te spelen. 
Ze volgen elkaar dan vaak op. Toch is het belangrijk een keuze te maken voor één 
gevoel en de bijbehorende gedachte. Anders onoverzichtelijk.  
Er wordt bij dit onderdeel gevraagd om de sterkte van het gevoel in procenten aan te 
geven. Ook wordt er gekeken naar het gedrag in de relevante situatie, wat direct 
gerelateerd is aan deze gebeurtenis.  
 

3. automatische gedachten (of beelden) 
stap 1: breng de relevante gedachten in kaart 
Uit de mix van gedachten moet de centrale opvatting, de zogenaamde hot-tought, 
worden achterhaald. Deze ligt vaak in of achter andere gedachten verborgen en 
dient door de juiste vragen aan het licht gebracht te worden, d.m.v. de basisvraag: 

- Wat ging er door je hoofd voordat je je zo begon te voelen? 
- Wat kwam er meer op behalve X (de vorige gedachte) 

De neerwaartse pijl-techniek: 
- wat zou er dan kunnen gebeuren? 
- wat zou dat voor jou betekenen? 

Je gaat door totdat de emotionele lading afneemt. Waar de emotionele lading het 
sterkste is, dat is de gedachte waar het om gaat. 
 
Angstgedachten hebben vaak betrekking op de toekomst. De kans en de ernst dat 
iets ergs gebeurd, wordt te hoog ingeschat en de mate van beschikbare hulp te laag. 
 
Er bij dit onderdeel dus steeds gezocht naar de centrale opvatting, de 
sleutelgedachte, die gedachte of redenering  die begrijpelijk maakt dat de cliënt in die 
situatie zo heftig reageert.  
Begin eerst net een opvatting die gemakkelijker te weerleggen is, waardoor er snel 
succes is en de cliënt meer gemotiveerd raakt.  
De cliënt moet ontdekken welke gedachte centraal staat. Het is niet aan de therapeut 
om deze selectie te maken.  
 
Stap 2: selecteer de B.A.N.G 
Deze gedachte wordt als het meest emotioneel ervaren. Vragen helpt, zoals: 



- welke gedacht is het meest verantwoordelijk voor het nare gevoel? 
- Welke gedachte zou je het liefst kwijt willen raken? 

Wat ook een optie is, is om iedere gedachte te koppelen aan een score door de 
cliënt. 
 
Disfunctionele denkpatronenlijst kan meegegeven worden aan de cliënt: waar 
herkent hij zich het meeste in? 
 

4. argumenten die de B.A.N.G. ondersteunen 
Dit is vaak niet zo moeilijk voor de cliënten. Vraag naar bewijs. 
Ga in dit stadium geen discussie aan met de cliënt (= het grote verschil tussen de 
socratische methode en de Rationeel Emotieve Therapie).  
 

5. argumenten die in strijd zijn met de B.A.N.G. 
Het nog te beperkte perspectief van de cliënt moet verbreed worden. Het helpt om nu 
vanuit andere perspectieven te kijken, door de ogen van iemand anders. 
Voorbeelden van vragen die in deze fase gesteld kunnen worden: 

- welke argumenten pleiten tegen B.A.N.g 
- welke ervaringen heb je gehad die laten zien dat B.A.N.G niet altijd of niet 

volledig waar is? 
- Als een goede vriendin hetzelfde als jij zou hebben, wat zou je dan tegen haar 

zeggen? 
 

6. realistische evenwichtige gedachte 
De cliënt vat de voor en tegen argumenten samen. De therapeut kan dan de 
volgende vragen stellen: 

- Welke conclusie kan je trekken? 
- Blijft de B.A.N.G. overeind of moet hij vervangen worden? 
- Wat zou iemand anders concluderen? 

 
Het resultaat van het onderzoek heeft een aantal kenmerken: 

- het volgt logisch uit het onderzoek 
- verwoord in de taal van de cliënt 
- zij past bij de oorspronkelijke disfunctionele gedachte. 
- Het is geen redenering met misten en maren, maar een krachtige, compacte 

uitspraak. 
 

7. het effect van de realistische gedachte 
De therapeut vraagt de cliënt om het cruciale moment uit de gebeurtenis weer voor 
de geest te halen maar nu met de realistische gedachten in het hoofd. Wanneer de 
methode is geslaagd moet de sterkte van het oorspronkelijke gevoel afnemen. 
De socratische methode wordt enkele weken als huiswerkopdracht bij nieuwe 
situaties toegepast. 
Een lage geloofwaardigheid en/of het gevoel dat nauwelijks veranderd is, kan duiden 
op fouten in de methode. Het proces moet kritisch bekeken worden.  
 
4.4 valkuilen 
 

1. ‘trigger happy’ 
Therapeut neemt werk uit handen van de cliënt.  



2. onjuiste vragen stellen. 
Therapeut stelt vragen die niet passen bij de betreffende stap in de methode. 
 

3. greep op de zitting kwijtraken. 
Cliënt praat veel en er vindt weinig grondig onderzoek plaats. 
 

4. werken met een globaal omschreven gebeurtenis 
De gebeurtenis wordt niet concreet gemaakt.  
 

5. de geselecteerde gedachte raakt de kern niet. 
 

6. De geselecteerde gedachte bevat meerdere gedachten. 
 

7. Er wordt een onjuiste realistische gedachte geformuleerd. 
 

8. selectie van meer dan één automatische gedachte. 
 

9. De realistische gedachte is niet bondig genoeg 


