
Veel voorkomende barrières en strategieën voor relatie-interventies  

Barrière  Interventie  

Het koppel wil zich niet richten op 
de relatie, maar gelooft dat het 
kind het probleem is.  

Therapeut voorziet in een duidelijke link tussen de 
relatieproblemen en de verwijsproblemen van de 
jongere en baseert deze op specifieke sequenties en 
fitcirkels.  

Het gebrek aan oefening, ervaring 
en/of training in relatietherapie.  

De supervisor werkt met de therapeut aan het 
opbouwen van therapeutische vaardigheden en 
strategieën en biedt mogelijkheden om te oefenen, 
door:  

• Rollenspel tijdens supervisie of apart met de 
supervisor of een vaardige therapeut.  

• Observatie van een vaardige therapeut of de 
supervisor.  

• Het maken van video-opnames van sessie 
voor zelfbeoordeling en het krijgen van 
feedback van de supervisor.  

• Booster training met follow-up.  

Het gebrek aan vaardigheden van 
de therapeut om conflicten te 
managen.  

• De supervisor werkt met de therapeut aan 
het opbouwen van therapeutische 
vaardigheden en strategieën om conflicten 
te onderbreken en om de focus van de sessie 
vast te houden (met steun en begeleiding 
van de supervisor en MST-Expert). 

• Zie hierboven genoemde stappen.  

Er doet zich triangulatie voor: de 
therapeut vormt een alliantie met 
een partner, zodat de andere 
buitengesloten wordt.  

• De therapeut doet alle moeite om elke sessie 
met beide partners af te spreken.  

• De therapeut maakt gebruik van strategieën 
waarbij het perspectief van de ander 
ingenomen wordt.  

De therapeut neemt ten onrechte 
aan dat het koppel de 
noodzakelijke vaardigheden 
beheerst. (Dit kan bij andere 
types interventies ook 
gebeuren).  

De therapeut laat het koppel tijdens de sessie 
vaardigheden demonstreren die nodig zijn om de 
huiswerkopdrach te volbrengen. Als ze de 
vaardigheden niet beheersen, gebruikt hij 
rollenspellen met feedback om het koppel te helpen 
deze vaardigheden te ontwikkelen.  

De therapeut houdt niet voldoende 
(of niet frequent genoeg) de vinger 
aan de pols bij het implementeren 
van een interventie en checkt de 
vooruitgang niet. (Dit kan met 
andere types interventies ook 
gebeuren.  

De therapeut neemt duidelijke stappen en een 
snelle tijdbalk voor de monitoring van 
implementatie en vooruitgang op in het 
interventieplan.  

 


