
Hoofdstuk 5.        Gedragsexperimenten 
 
1. Inleiding 
 
De verbale aanpak die centraal staat bij het gedachteschema, wordt in moderne cognitieve 
therapie aangevuld met gedragsexperimenten: het uittesten van de juistheid van bepaalde 
verwachtingen en opvattingen via het daadwerkelijk uitvoeren van nieuw gedrag, ofwel juist 
nalaten van disfunctioneel gedrag. 
 
Er zijn door verschillende auteurs (Wells 1997 en  J.S. Beck 1999, Bogels en Van Oppen, 
Reinders en Visser 1997, pogingen gedaan om een heldere instructie te geven, maar zij 
slaagden daar niet in. 
 
Greenberger en Padesky 1999, slagen er o.a. wel in. In hun beschrijving van het opzetten van 
gedragsexperimenten, ligt overigens nagenoeg geheel de nadruk op het toetsen van een 
realistische gedachte of opvatting. De veronderstelling lijkt daarbij te zijn dat de 
geloofwaardigheid van de disfunctionele opvatting daardoor ‘vanzelf’ zal wijzigen. 
 
In de hier gepresenteerde werkwijze (zie ook Ten Broeke et al., 2003) wordt uitdrukkelijk zowel 
de disfunctionele opvatting als een realistisch, functioneel alternatief aan een onderzoek 
onderworpen. 
De desbetreffende opvattingen worden vooraf helder, toetsbaar en concreet geformuleerd, 
met daarbij de criteria die geldig zijn bij de bewijsvoering. 
Verschillende voorbeelden illustreren de werkwijze. Daarnaast wordt aandacht besteed aan 
mogelijke complicaties en valkuilen bij het opzetten van gedragsexperimenten. 
 
 
2. Gedragsexperimenten: opzet en uitvoering 
 
Voor een zo krachtig mogelijke en blijvende verandering zijn daadwerkelijke corrigerende 
ervaringen nodig. Ervaringen waarin de client aan den lijve ondervindt dat de oorspronkelijke 
opvattingen niet meer houdbaar zijn en dat andere, realistischere opvattingen wel kloppen. 
Verbale technieken hebben beperkingen. Clienten kunnen sterk en uitgebreid vermijdingsgedrag 
hanteren, waardoor ze niet de nodige ervaring opdoen om te kunnen beoordelen of er sprake is 
van disfunctionele dan wel realistische opvattingen. 
 
Voorbeeld 
Wanneer je nooit je eigen mening geeft, uit angst voor afwijzing, leidt dat er toe dat je geen 
ervaringen hebt waaruit kan blijken of afwijzing ook daadwerkelijk volgt op een eigen mening. 
 
De opvattingen worden getoetst aan de praktijk. 
Deze toetsing kan zich afspelen op het niveau van 

- automatische negatieve gedachten 
-       -     (voorspellende) intermediaire opvattingen 
-       -      kernopvattingen,   
- afhankelijk van de fase en het doel van de therapie. 

 
 
 
2.1 Gedragsexperimenten bij automatische negatieve gedachten 
 
Gedragsexperimenten kunnen gericht zijn op het uittesten van een automatisch negatieve 
gedachte (A.N.G.). Dat is voorasl in de eerste fase van de therapie het geval. De client heeft de 
kennismaking met de cognitieve therapie achter de rug en maakt zelf  gedachteschema’s, kan de 
belangrijkste negatieve opvattingern in probleem siotuaties identificeren en leert deze op hun 



geloofwaardigheid te onderzoeken. Dit is het moment in de therapie waarop er 
gedragsexperimenten kunnen worden opgezet. 
 
Vooral concrete voorspellingen in specifieke situaties lenen zich goed voor een 
gedragsexperiment. 
  
 
 
Voorbeeld 
Als ik kritiek geef op Mieke zal zij de vriendschap verbreken. (Een of enkele 
gedragsexperimenten volstaan gewoonlijk om zo’n opvatting te corrigeren) 
 
Vaker gaat het om automatische gedachten van een wat abstracter type: 
 
Voorbeeld 
Ze denken toch dat ik een sukkel ben.  
 
Bij dit abstractere type moet eerst worden onderzocht, waar, wanneer en hoe dat kan worden 
getest. Noem situaties waarbij dat zou kunnen blijken en op welke wijze. 
M.a.w. :algemene opvattingen worden vertaald naar concrete situaties en concrete 
opvattingen. Er is een serie gedragsexperimenten nodig die succesievelijk bijdragen aan de 
geloofwaardigheid van een evenwichtige gedachte zoals: de mensen waarmee ik omga vinden 
me de moeite waard. 
De te toetsen opvatting wordt steeds vertaald in een concrete voorspelling, die vervolgend 
verscheidene keren in de pratijk kan worden getoetst. 
 
 
2.2 Gedragsexperimenten bij intermediaire opvattingen 
 
Als de client goed bekend is met de werkwijze en met enig succes situationele automatische 
gedachten kan onderzoeken en bijstellen dan worden gaandeweg de achterliggende 
intermediaire opvattingen die de pathologie aansturen steeds duidelijker. 
In deze fase van de therapie gaat het om de zgn. intermediaire opvattingen. 
Het gaat dan vooral om voorspellende conditionele opvattingen. 
 
De concretisering vindt altijd plaats bij het formuleren van het experiment zelf, alsmede de 
specifieke voorspellingen, die op basis van de respectievelijke opvattingen worden 
gedaan. 
 
Deze aanpak maakt het goed mogelijk gedragsexperimenten op te zetten bij kernopvattingen, 
ook al hebben die per definitie niet de structuur van een voorspelling. 
 
 
Gedragsexperimenten bij kernopvattingen 
 
Kenmerkend voor kernopvattingen is dat deze nogal ongevoelig zijn voor een verbale aanpak. 
Verstandelijk inzicht is vrijwel zeker onvoldoende om meer dan oppervlakkige veranderingen in 
de geloofwaardigheid te bewerkstelligen. Daarom wordt in toenemende mate bepleit dat 
zogenaamde 
Experientiele technieken als imagery and rescripting, worden toegepast voor het bijstellen 
van rigide kernopvattingen. Gedragsexperimenten kunnen hierbij behulpzaam zijn. 
 
Vanuit de kernopvatting wordt geconcretiseerd naar situaties waarin deze zich zullen 
manifesteren. 
 
Voorbeeld 



Ik ben waardeloos. 
 
D.m.v. een gedragsexperiment, kan in overleg met de client geconcretiseerd worden waarin die 
waardeloosheid zich manifesteert of zou kunnen manifesteren. 
De wondervraag wordt hierbij ook ingezet. 
Een variant hierbij is: stel dat je werkelijk zou geloven dat je de moeite waard bent, wat zou je 
dan niet (meer) doen wat je nu wel doet en wel doen wat je nu niet doet? 
Antwoorden op deze vragen geven veel aanknopingspunten voor het opzetten van een reeks 
gedragsexperimenten. 
 
 
 
 
 
 
5.3 De stapgewijze opzet van een gedragsexperiment 
 
 
Of het nu gaat om automatische negatieve gedachten (A.N.G.), intermediaire opvattingen of 
kernopvattingen, de basistructuur van een gedragsexperiment is steeds dezelfde. 
 
 
Een gedragsexperiment in negen stappen. 
 

1. Formuleer de oorspronkelijke, vermoedelijk disfunctionele opvatting en bepaald de  
geloofwaardigheid. 

 
2. Formuleer een realistisch en evenwichtig alternatief en bepaal de 

geloofwaardigheid. 
 

3. Bedenk een passend gedragsexperiment. Beschrijf zo exact mogelijk hoe het 
gedrags- 
experiment er uitziet. (bespreek vooral evt. te verwachten moeilijkheden en stel de 
haalbaarheid vast. 
  

4. Vraag: stel dat de oorspronkelijke opvatting waar is, hoe zal het experiment dan 
verlopen? (geef een zo concreet mogelijke beschrijving van het eigen of andermans 
gedrag) 

 
5. Vraag: stel dat de alternatieve opvatting waar is, hoe zal het experiment dan 

verlopen?   
(Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van eigen en andermans gedrag) 
 

6. Voer het experiment vervolgens uit volgens de afspraken. 
 

7. Beschrijf concreet hoe het experiment is verlopen. 
 

8. Welke conclusies kan ik trekken m.b.t. de geloofwaardigheid van respectievelijk de 
oor- 
spronkelijke en alternatieve, realistische opvatting? 
 

9. Wat heb ik van het experiment geleerd en wat heb ik nog meer nodig om mijn 
nieuwe opvatting geloofwaardiger te maken? 
 
 
 



 
 
5.3.1 Toelichting 
 

 
In deze opzet wordt altijd uitgegaan van een vooraf geformuleerde disfunctionele opvatting en 
een realistisch alternatief. 
Nadat er een realistisch alternatief is geformuleerd is het van groot belang dat bij de selectie en 
voorbereiding van het experiment wordt gekomen tot concretisering: wie, wat, wanneer en hoe. 
Het is dus niet noodzakelijk om de opvatting te concretiseren. 
Bij intermediaire opvattingen en kernopvattingen gaat het daarbij steeds om een uit een reeks 
van verschillende mogelijkheden, waarmee de client de algemeen geformuleerde alternatieve 
opvattingen kan testen. 
Wanneer het experiment goed is opgezet worden voorspellingen gedaan over het verloop en de 
uitkomst, zowel vanuit de oorspronkelijke opvatting als vanuit het realistischer alternatief. 
Door zorgvuldig aandacht te besteden an deze stappen wordt voorkomen dat er discussie 
ontstaat na de uitvoering van het experiment. 
Mocht er toch onenigheid blijven bestaan dan wordt een nieuw en beter experiment opgezet. 
 
Het verdient aanbeveling het in bijlage 1 opgenomen formulier gedragsexperimenten aan de 
client mee te geven. 
 
 
 


