
5.3.2. Voorbeeld van een gedragsexperiment op het niveau van een automatische negatieve 
gedachten: 
 
als v.b wordt gegeven: Hans durft Suzanne niet mee uit de vragen naar de film uit angst uitgelachen 
te worden. 
 
in het kader van: wat, waar, wie, wanneer en hoe? stelt de therapeut de volgende  vragen aan Hans:  
 
 1-formuleer de oorspronkelijke, vermoedelijke disfunctionele opvatting en bepaal (hoeveel %) de 
geloofwaardigheid. 

2- formuleer een realistische en evenwichtig alternatief en bepaal (hoeveel %) de geloofwaardigheid. 

3- beschrijf zo exact mogelijk hoe het experiment er uit ziet (bespreek vooraf eventuele moeilijkheden 
en stel de haalbaarheid  ervan vast) 

- een fout die gemaakt kan worden is dat de ander  respectvol niet ingaat op het gemaakte voorstel. 
Ook in dat geval moet de disfunctionele gedachte worden verworpen. 

 

5.3.3 voorbeeld van een gedragsexperiment bij en voorspellende conditionele opvatting. 

Als v.b wordt gegeven: Peter wil een betekenisvolle relatie aangaan en onderhouden.  Peter is bang 
dat wanneer de relatie zich verdiep, hij uit angst voor afwijzing, zich uit het contact terug zal trekken. 

In het  cognitieve model ziet de conceptualisatie van de problematiek er zo uit: 
 -Kernopvatting:  ik ben niet de moeite waard 

-Intermediaire opvatting: Als mensen mij beter leren kennen zullen zij mij afwijzen, dus het is 
beter contacten te vermijden of deze oppervlakkig te houden. 

 
Bij het opzetten van het gedragsexperiment is het van belang om te komen tot concretisering. Er wordt 
een begin gemaakt aan het toetsen van de algemene voorspellende opvatting 
 
 
in het kader van: wat, waar, wie, wanneer en hoe? stelt de therapeut de volgende  vragen aan Peter:  
 
 1-formuleer de oorspronkelijke, vermoedelijke disfunctionele opvatting en bepaal (hoeveel %) de 
geloofwaardigheid. 

2- formuleer een realistische en evenwichtig alternatief en bepaal (hoeveel %) de geloofwaardigheid. 

3- beschrijf zo exact mogelijk hoe het experiment er uit ziet (bespreek vooraf eventuele moeilijkheden 
en stel de haalbaarheid  ervan vast) Bij deze stap wordt aan Peter de  “Stel dat” of “wondervraag” 
gesteld 
Het antwoord van Peter is in feite een globale beschrijving van een zinvol experiment. 
 
4- stel dat de oorspronkelijke opvatting waar is,hoe zal het experiment dan verlopen? Geef een: zo 
concreet mogelijke beschrijving, onder andere wat betreft het eigen gedrag en/of het gedrag van 
anderen. 
 
5-stel dat de alternatieve opvatting waar is, hoe zal het experiment dan verlopen? Geef een: zo 
concreet mogelijke beschrijving, onder andere wat betreft het eigen gedrag en/of het gedrag van 
anderen. 
 
De volgende bijeenkomst; 

1- Beschrijf concreet hoe het experiment is verlopen wie deed wat? Wat gebeurde er? Wat 
gebeurde er juist niet? 

2- Welke conclusie kun je trekken met betrekking tot de geloofwaardigheid van respectievelijk de 
oorspronkelijke en alternatieve, realistische opvatting? 



3- Wat heb je geleerd en wat heb je nog meer nodig om jouw nieuwe opvatting geloofwaardig te 
maken? 

 
5.3.4 Een voorbeeld van een gedragsexperiment gericht op het beïnvloeden van 
kernopvattingen. 
 
Kjell is al jaren depressief, hij heeft de overtuiging toch niet de moeite waard te zijn. Hierdoor 
vermijden sociale contacten waardoor vereenzaming. In eerste instantie zijn er interventies 
verricht op het versterken van sociale vaardigheden, onderzoeken en bijstellen  van disfunctionele 
gedachten en via EMDR  “ ontmantelen van historische bewijzen” voor de conclusie niet de 
moeite waard te zijn. Verder wordt er veel aandacht besteed aan gedragsexperimenten 
 
Er wordt gevraagd om thuis op te schrijven welke verandering er zou optreden wanneer hij 
werkelijk zou geloven de moeite waard te zijn 
 

 in het kader van: wat, waar, wie, wanneer en hoe? wordt het gedragsexperiment opgeschreven. 
 
 1-formuleer de oorspronkelijke, vermoedelijke disfunctionele opvatting en bepaal (hoeveel %) de 
geloofwaardigheid. 

2- formuleer een realistische en evenwichtig alternatief en bepaal (hoeveel %) de geloofwaardigheid. 

3- beschrijf zo exact mogelijk hoe het experiment er uit ziet (bespreek vooraf eventuele moeilijkheden 
en stel de haalbaarheid  ervan vast) 

het gedragsexperiment wat beschreven is wordt op haalbaarheid getoetst en zo nodig bijgesteld. Zo 
nodig kleine stappen inbouwen om het uiteindelijke doel te bereiken. 

Een kern opvatting zal niet na één positief gedragsexperiment veranderen.cliënten zullen 
verscheidene alternatieve verklaringen hebben voor het niet uitkomen van de voorspellingen op basis 
van de disfunctionele kernopvatting de cliënt leert nog relatief weinig van de resultaten, er moet eerst 
een voldoende “kritische massa “ontstaan om een “voelbaar effect”te sorteren. 

Naarmate de therapie vordert wordt het belangrijker de leer momenten te “markeren” steeds blijven 
terug vagen naar de resultaten v.h. experiment. Aanvankelijk de disfunctionele opvattingen later meer 
en meer de realistische opvattingen 

Vragen van de therapeut:  
1 hoe verhouden zich de ervaringen die je hebt  opgedaan tot jouw opvattingen dat je niet………? 
2- hoe verhouden zich de ervaringen die je hebt  opgedaan tot jouw opvattingen dat je wel…..? 
 
Valkuilen bij het opzetten van een gedragsexperiment: 
 
Valkuil 1: 
De opvatting die onderwerp van gesprek is, is niet toetsbaar. 
 Gebruik de want vraag en de neerwaartse pijltechniek: wat zou er kunne gebeuren wanneer je……? 
 
Valkuil 2: 
De te testen “als…. Dan…….opvatting “is een feit.bij toetsing d.m.v. een gedragsexperiment zou dit 
hoogstens nog eens bevestigd worden. Om  bij de disfunctionel gedachte te komen kunnen want 
vragen worden gesteld of vragen naar de betekenis. 
 
Valkuil 3: 
Cliënt is zich niet bewust of bang  voor de mogelijke consequenties v.h. nieuwe gedrag  dat wordt 
uitgeprobeerd. 
v.b. cliënt heeft andere of te hoge eisen van het resultaat. Hierdoor weer teleurstelling vaak met 
dezelfde betekenis van de disfunctionele gedachte. 
 

A- Anticipeer nauwkeuriger op mogelijke negatieve consequenties v.h. nieuwe gedrag en daag 
eventuele disfunctionele betekenisgeving daaromtrent uit. 



B- Bespreek preciezer met de cl.. wat realistische uitkomsten zijn die pleiten voor disfunctionel 
dan wel alternatieve opvattingen. 

 
Valkul 4: 
De als….dan… opvatting is geen voorspelling die kan worden getoetst maar een 
betekenisverlenende opvatting. 
Het is dan zinvol, om de betekenisverlenende opvatting om te zetten naar een voorspellende .(wat 
zal de ander vinden als je…) 
 
Valkuil 5: 
Het functionele, realistische alternatief ligt niet op dezelfde dimensie ligt niet op dezelfde dimensie 
als de oorspronkelijke, disfunctionele opvatting.  
Selecteer een correcte opvatting.v.b ik ben schuldig wordt: ik heb gedaan wat ik kan. 
 
Valkuil 6: 
In het experiment worden nieuwe elementen opgenomen waardoor de cl. Anders handelt dan 
gebruikelijk en waaraan de cl. het niet uitkomen van de negatieve verwachting kan toeschrijven, in 
plaats van aan het disfunctionele karakter van de verwachting als zodanig. 
 
Valkuil 7: 
In het experiment is onvoldoende rekening gehouden met mogelijke reactie van andere of externe 
invloeden 
Verklaar het experiment ongeldig omdat niet aan de basis voorwaarde is voldaan en zet en nieuw 
experiment op waarbij rekening met het vorige wordt gehouden. 
 
Valkuil 8: 
 Het experiment is moeilijk en komt te vroeg. 
De geloofwaardigheid van de oorspronkelijke opvatting is nog te hoog. 
 
Valkuil 9: 
Het experiment is te weinig concreet afgesproken. Client weet niet goed wat precies te doen. ( 9 
stappen paragraaf  5.3.) 
 
Valkuil 10; 
Gericht op de meest tigide opvattinen waardoor de kans op succes klein wordt. 
 
Valkuil 11: 
Cliënt beschikt niet over voldoende vaardigheden om het experiment uit te voeren 
Vaardigheidstraining, starten met minder veeleisende opdrachten. 
 
5.5 Besluit: 
dit hoofdstuk is een poging om een concrete, praktische toepasbare en doelmatige 
gebruiksaanwijzing te geven  voor gedragsexperimenten. 
 Er wordt een onderscheidt gemaakt tussen de 3 niveaus van cognities waarbij experimenten 
gebruikt worden. 
 Voorspellingen worden gedaan op basis van zowel disfunctionele opvattingen  als op basis van 
het realistische alternatief. Zij worden vooraf geformuleerd en aan onderzoek onderworpen. 
Een goed experiment levert informatie op die relevant is voor beide opvattingen 
Vragen naar de relatieve geloofwaardigheid van zowel de oorspronkelijke disfunctionele opvatting 
als die van het realistische alternatief na een geslaagd experiment is het meest bekrachtigend, 
markeert de stand van zaken en geeft het “logische “vervolg aan. Hierdoor kan een volgend  
nieuw gedragsexperiment worden opgezet. 

 


