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Inleiding:  
Veel van ons werken met cliënten waarvan we weten dat ze hechtingstoornissen hebben. We 
verzamelen cliëntenverhalen en vernemen dat sommige van hun problemen al vroeg ontstaan 
zijn in het gezin waar ze vandaan komen. Hechtingsproblemen hebben veel mogelijke 
oorzaken: misschien was het duidelijk kindermisbruik, verlating, verwaarlozing of misschien 
kregen ze niet wat ze nodig hadden om zich te ontwikkelen vanwege verschillende stressvolle 
gebeurtenissen of een ziekte die de band tussen ouder en kind beïnvloedde. Onze cliënten 
komen naar ons met problemen in hun relaties met anderen, een laag zelfbeeld en ze hebben 
problemen om sterke emoties te beheersen. Vaak brengen onze cliënten problemen of 
manieren van interactie mee die voor ons een uitdaging vormen. Soms voelen we dat we 
vastzitten met onze cliënten. We weten dan niet meer wat we nog kunnen doen om hen te 
helpen. We voelen ons misschien onbekwaam, en betwijfelen of we in staat zijn om ons werk 
te doen. Als onderdeel van onze professionele ontwikkeling zoeken we naar manieren om 
onszelf te helpen zodat we onze cliënten kunnen helpen. 
 
De praktijk van Innerlijke Relatie Focusing ( IRF ) heelt en versterkt problemen met hechting 
en bonding, mentale gezondheidsproblemen en onze bekwaamheid om gezonde relaties op te 
bouwen. Innerlijke Relatie Focusing werd ontwikkeld door Ann Weiser Cornell, Ph.D. en 
Barbara McGavin. Ik heb de laatste paar jaar doorgebracht met het leren, oefenen en 
onderwijzen van IRF. Ik geloof dat IRF de primaire voordelen voor de neurologische 
integratie verbetert en versterkt die ons brein nodig heeft voor optimaal welzijn en heling. Het 
IRF- proces en praktijk vormen de originele groeibevorderende bestanddelen van 
breinontwikkeling: de ingrediënten die in de hechtingsrelatie groeien. Theorie en onderzoek 
bevestigen dat het door het vertrouwen en de aanvaarding in de relatie tussen de cliënt en de 
therapeut komt dat een therapie werkt, ongeacht de klinische werkwijze. Het leren van een 
praktijk die ons vermogen om te helen faciliteert en die het helen in anderen ondersteunt, is 
een verantwoordelijkheid die wij ten opzichte van onszelf en onze cliënten dragen. Innerlijke 
Relatie Focusing wordt verder in dit artikel gedetailleerd besproken. 
 
De hechtingstheorie  
Na decennia van onderzoek op gebied van psychoanalyse, psychiatrie en kinderontwikkeling 
is het nu goed bekend en aanvaard dat de basis voor een optimale geestelijke gezondheid 



ontwikkeld wordt in de hechtings- en bondingcyclus tussen een jong kind en zijn belangrijkste 
verzorger. De gewaarwording van welzijn die voortvloeit uit voorspelbare en herhaalde 
zorgervaringen schept iets dat John Bowlby, een pionier inzake hechtingstheorie, een veilige 
basis noemde. Daniel Siegel, M.D. (2003), welbekend door zijn werk rond interpersoonlijke 
neurobiologische toestanden zegt: “Dit interne model van veiligheid stelt kinderen in staat om 
zich goed te ontwikkelen en de wereld rondom te verkennen. Een veilige hechting wordt 
geassocieerd met een positief ontwikkelingsresultaat voor kinderen op veel gebieden, 
waaronder sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling.” (p.101). Idealiter ontwikkelt een 
klein kind een innerlijk gevoel van welzijn, een gevoel in het lichaam dat staat voor “Ik ben 
oké” of “Ik ben veilig”. Dit gevoel ontwikkelt zich in de consistente koesterende zorg van de 
interactieve relatie die ze met hun primaire verzorger(s) hebben. De gewaarwording van een 
veilige basis ontwikkelt zich en er wordt een basis gelegd voor verdere groei en ontwikkeling. 
 
Systeemregulatie  
De hechtingscyclus is het belangrijkste ingrediënt voor de ontwikkeling van een gezond 
zenuwstelsel, dat bijgevolg een soort systeemregulatie van de toestand van onze geest en 
lichaam faciliteert. Het vermogen om onze mentale, fysieke en emotionele toestand te regelen 
maakt deel uit van wat ons in staat stelt om een gewaarwording van innerlijke veiligheid en 
welzijn te ontwikkelen. Zoals Allan Schore (2001) zegt: “Interdisciplinair onderzoek en 
klinische gegevens bevestigen het idee dat de regulatie van affect in de kindertijd en daarna 
een centraal organiserend principe van menselijke ontwikkeling en motivatie is. In de 
neurowetenschappelijke literatuur stelt Damasio [Antonio Damasio een internationaal erkende 
en toonaangevende neurowetenschapper. Zijn onderzoek verduidelijkte de neurale basis van 
emoties en toonde aan dat emoties een centrale rol spelen in sociale cognitie en 
besluitvorming.] dat emoties de hoogste orde zijn, een directe expressie van bioregulatie in 
complexe organismen (1998), en dat primordiale representaties van lichaamstoestanden de 
bouwstenen en steunpilaren van ontwikkeling zijn (1994)” (pp.3-4). De hechtingscyclus 
tussen verzorger en kind vormt de achtergrond van onze emotionele gezondheid. De regulatie 
van emotie en affect speelt een belangrijke rol in de manier waarop we leren, beslissingen 
nemen en met onze omgeving omgaan. 
 
Relationele bekwaamheid  
Dat hechtingsproces is de basis van de geestelijke en lichamelijke systeemregulatie en voor de 
ontwikkeling van gezonde relaties. Perry en Szalavitz (2006) beschrijven dat “het via de 
duizenden keren dat we op ons huilend kind reageren is dat we haar helpen om een gezonde 
bekwaamheid tot stand te brengen om plezier te scheppen in de huidige en toekomstige 
betrekkingen met mensen. Omdat de neurale systemen van het brein die verantwoordelijk zijn 
voor relaties en die plezier mogelijk maken, verbonden zijn met onze reactiesystemen op 
stress, zijn interacties met geliefden ons belangrijkste stress-modulatiemechanisme. Er is ook 
een klasse zenuwcellen in het brein, spiegelneuronen, die synchroon met het gedrag van 
anderen reageren. Die bekwaamheid voor wederzijdse regulatie vormt een extra basis voor 
hechting.”(p. 89-90). Binnen deze primaire relatie(s) leren en ervaren we dat een relatie met 
anderen hebben geruststellend, leuk en prettig is. Als onze vroege ervaringen vol zitten met 
vriendelijke wederkerige interacties met onze verzorger(s), wordt er nog een extra ingrediënt 
van een gevoel van innerlijk welzijn toegevoegd. 
 
Neuroplasticiteit  
Dankzij de ontdekking van neuroplasticiteit weten we dat hulp altijd mogelijk is via dyadische 
regulatie. Bonnie Bodenback (2008) zegt in haar boek “Being a Brain-wise Therapist het 
volgende: “In therapie hebben we de gelegenheid om de vriendelijke empathische zorg te 



verstrekken die impliciete regelpatronen kunnen veranderen door de kracht van kalmerende 
afstemming.” ( p.59.) Niet alleen toont onderzoek aan dat deze originele hechtingscyclus de 
hechtingstheorie ondersteunt als we volwassen worden maar recent interdisciplinair 
onderzoek stelt momenteel ook vast dat ons brein flexibeler is dan men vroeger geloofde. Op 
de website Healing Resources (2008) wordt deze flexibiliteit besproken. “De verbluffende 
plasticiteit van het brein in deze ontwikkelingsfase [het zich ontwikkelende brein van een 
kind] vormt levenslang een sjabloon voor gedachten, gevoelens, gedrag en een scala stress-
gerelateerde stoornissen. Omdat het brein het hele leven lang flexibel blijft, maakt non-
verbale communicatie verandering te allen tijde mogelijk. Studies met mensen van boven de 
negentig tonen ons beelden van rijpe breinen die nieuwe neurale paden blijven ontwikkelen 
op het moment dat oudere paden afsterven. Dezelfde ervarings- en sociale factoren die het 
brein oorspronkelijk op ingrijpende wijze vormden, kunnen ook gebruikt worden om de 
oorzaken en symptomen van stress-gerelateerde stoornissen te herstellen.” 
(http://www.healingresources.info/trauma_attachment_stress_disorders.htm (2008). Ons brein 
behoudt zijn plasticiteit een leven lang. Onze manier van functioneren, van ons tot anderen 
verhouden, van verwerken kan flexibel zijn: ze kan veranderd worden. Binnen 
hechtingsrelaties kunnen we doorgaan met groeien, verbeteren en op elke leeftijd de 
gezondheid van lichaam en geest verbeteren. 
 
Innerlijke Relatie Focusing  
Innerlijke Relatie Focusing ( IRF ) is een innerlijk relationeel lichaamsgericht mindfulness 
proces. Ann Weiser Cornell, Ph.D. en Barbara McGavin ontwikkelden IRF vanuit hun eigen 
praktijk, gebaseerd op het werk rond Focusing van Eugene Gendlin. Eugene Gendlin, Ph.D., 
een collega van Carl Rogers, onderzocht waarom sommige mensen gebaat waren met 
psychotherapie en anderen niet. Door dat onderzoek ontdekte hij dat succesvolle cliënten een 
vaag, moeilijk-te-beschrijven innerlijk besef, een geest-lichaam-achtige ervaring over hun 
problemen hadden. Hij noemde deze ervaring “felt sense - gevoelde betekenis”. Gendlin 
creëerde Focusing als een manier om mensen te leren hoe ze deze gevoelde betekenis konden 
ontwikkelen. Cornell en McGavin (2008) helpen ons in IRF de unieke verschillen tussen hun 
manier van Focusing begrijpen. “Het centrale idee van IRF is ‘Self-in-Presence – een 
aanwezig Zelf.’ Self - Aanwezigheid is de natuurlijke toestand van het Zelf: kalm, 
nieuwsgierig, belangstellend en in staat om volwassen en evenwichtig te handelen. Van de 
cliënt wordt aangenomen dat hij dit aanwezige Zelf in zich heeft, zelfs als hij/zij zichzelf zo 
niet ervaart.” (p.21). De IRF-methodologie omvat een specifiek taalgebruik dat dit proces 
vergemakkelijkt. Ann Weiser Cornell en Barbara McGavin noemen het ‘de taal van 
aanwezigheid’, er worden in dit proces bepaalde linguïstische middelen gebruikt om te 
reageren op cliënten. Taalgebruik dat het besef van de eigen ervaring van de cliënt 
vergemakkelijkt, en die zijn/haar relatie ermee ondersteunt, is een essentieel aspect van de 
IRF-methode. 
De IRF-methodologie benadrukt ook het gebruik van suggesties in plaats van vragen. In IRF 
wordt er van uit gegaan dat vragen opdringerig kunnen lijken; ze kunnen een soort 
rationalisatie teweegbrengen die het natuurlijke proces van het faciliteren van verandering dat 
door suggesties wordt ondersteund kan afbreken. Beschrijven wat de cliënt beseft, waarneemt 
of opmerkt is nog een linguïstiek punt in IRF. Als we beschrijven wat we opmerken in plaats 
van het een etiket te geven, verdiept dat ons begrip en de gevoelde ervaring en helpt dat ons in 
een toestand van ‘aanwezig Zelf’ blijven. “Als laatste, en misschien als het allerbelangrijkste, 
is er de ‘radicale aanvaarding’ die door de beoefenaar gegeven wordt aan alle aspecten van 
het proces van de cliënt. De ervaring van een ‘innerlijke criticus’ wordt niet weggeduwd, 
maar behandeld als een ander gedeeltelijk zelf waarmee een relatie van een aanwezig Zelf 
moet worden aangegaan.” (McGavin and Weiser Cornell, 2008). 



In Ann Weiser Cornells boek, The Radical Acceptance of Everything: Living a Focusing Life, 
(2005) legt ze drie belangrijke aspecten van het proces uit: de gevoelde betekenis, een 
aanvaardende innerlijke aandacht, en een filosofie van wat verandering kan bewerkstelligen. 
Een gevoelde betekenis is een gewaarwording in het lichaam die betekenis heeft. Zich met 
een zuiver aanvaardende en nieuwsgierige houding/innerlijke aandacht afstemmen op die 
gewaarwording werkt transformerend. Het is het proces van deze relationele innerlijke 
aandacht, in combinatie met de filosofie van zijn/toelaten dat het natuurlijke verloop van de 
dingen (verandering) ondersteunt (pp.11-16). De voordelen van IRF omvatten onder meer 
vermindering en/of oplossing van mentale gezondheidssymptomen zoals depressie en 
angsten; het helpt onder meer bij het oplossen van problemen, weerstand tegen actie, het 
nemen van beslissingen, verslavingsproblemen en problemen met zelfrespect. 
 
Als we IRF gebruiken om hechting-gerelateerde problemen te versterken en te helen, betekent 
dat dat we reageren vanuit een plek in ons die kalm, gecentered en veerkrachtig is in plaats 
van te reageren of “je uit te leven” of “getriggerd” te worden. Het betekent dat we niet 
proberen om te gaan met tijdelijke en soms ongezonde keuzes zoals overeten, 
middelengebruik, of te veel geld uitgeven maar ons in plaats daarvan afstemmen op onze 
echte behoeften en een strategie om daarmee om te gaan kiezen die gebaseerd is op een 
gevoel van heel zijn en welzijn. IRF geeft in het afstemmingsproces op onze evidente, 
subtiele en ons nog onbekende behoeften en actiestappen een manier om onze evoluerende en 
veranderende behoeften telkens weer te vervullen. Dat leidt tot significant verbeterde relaties 
met onszelf en in ons leven. 
 
IRF emuleert de bonding- en hechtingscyclus die in veel onderzoeksdomeinen is onderzocht 
en gevalideerd. Het is een proces dat verzorgers instinctief uitvoeren als ze voor een klein 
kind zorgen en de ontwerpers van het IRF-proces hebben stappen ontworpen die dat 
natuurlijke menselijke proces zo opdelen dat het te allen tijde gebruikt kan worden. De 
volgende paragrafen omvatten de stappen van IRF, en korte beschrijvingen van de manier 
waarop Innerlijke relatie Focusing de hechtingscyclus opnieuw creëert, wat tot mentale, 
emotionele en fysiologische regulatie en integratie leidt (deze stappen worden grondiger 
besproken in het boek The Power of Focusing van Ann Weiser Cornell). 
 
De fasen van Innerlijke Relatie Focusing – De cyclus van hechting, 
bonding en vertrouwen 
 
Binnenkomen 
 

• Bewustzijn naar je lichaam brengen 
• Gewaarworden of uitnodigen wat je bewustzijn op dit moment wil 
• Wachten tot er iets komt 

 
Dit is een rustige fase van aanvaarding die voorbereidt op de veiligheid van de ervaring 
die opkomt.  
Ervaring van behoefte 
Verzorgers moeten mindful zijn, zodat ze zich kunnen afstemmen op de behoeften die het 
kind op dat moment heeft. Door het bewustzijn naar ons lichaam te brengen, brengen we onze 
aandacht gemakkelijker naar het moment zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen afstemmen. 
De verzorger zoekt, luistert, voelt en voelt aan wat het kind verlangt. De verzorger ontvangt 



feedback van het kind, misschien een soort gehuil of een beweging van het lichaam of een 
gelaatsuitdrukking die duidelijk maakt wat er nodig is. 
 
Contact maken 

• Beginnen met iets te beschrijven (en dat controleren op juistheid). 
• Het erkennen. 

 
In deze fase is er contact met wat aandacht om te gebeuren verlangt.  
Toestand van opwinding 
De verzorger denkt na over de feedback: hongerig? Nat? Bang? Slaperig? De verzorger 
controleert de juistheid van deze mogelijke behoeften. Als de moeder bijvoorbeeld nagaat of 
het kind misschien een nieuwe luier nodig heeft, ziet ze dat de luier droog is waardoor ze 
weet, neen, dat is het niet. De verzorger gaat door en zoekt of het iets anders kan zijn. 
Honger? De verzorger controleert het door een flesje aan te bieden, het kind kalmeert en geeft 
haar feedback, ja, dat is het: honger. 
 
Het contact verdiepen 

• Erbij gaan zitten en het gezelschap houden. 
• Het standpunt proberen aanvoelen. 
• Het laten weten dat je het hoort. 

 
Dit is de diepste fase van verbinding met wat in ons ons gezelschap, aandacht ervaart, 
waarnaar geluisterd wordt of dat gehoord wordt.  
Vervulling van de behoefte 
De verzorger blijft bij het kind en zijn/haar behoefte. De verzorger blijft aandacht geven om 
op te merken of de behoefte van het kind volledig is gehoord/vervuld. De moeder zegt 
misschien: “kijk eens aan kleintje, je had wel heel grote honger”. 
 
Naar buiten komen 

• Voelen naar een plaats om te stoppen. 
• Ontvangen en ervaren wat veranderd is. 
• Het laten weten dat je bereid bent om terug te komen. 
• De gevoelde betekenis bedanken voor het naar buiten brengen van het bewustzijn. 

 
In deze fase is wat onze aandacht vroeg verschoven, er is een verandering, ontspanning, 
helderheid, een gevoel van innerlijke ruimte en verbinding.  
Toestand van ontspanning 
De verzorger observeert, controleert, voelt of de behoeften van het kind vervuld zijn. Als het 
kind genoeg heeft, stopt de verzorger met voeden. Als het kind nog iets anders nodig heeft 
zorgt de moeder daar voor, met meer voeding of een boertje laten. De verzorger merkt de 
veranderde toestand van het kind op. Ze weet nu dat de behoefte van het kind vervuld is. Zij 
maakt via dit proces verbinding met het kind. Door deze natuurlijke stappen te herhalen geeft 
de verzorger het kind een innerlijke gewaarwording van vertrouwen dat ze terug zal komen 
om alle behoeften van het kind te vervullen. De verzorger verlegt haar bewustzijn naar andere 
gedachten, andere dagelijkse activiteiten. 
 
Karakterschets 
Deze paragraaf bevat twee karakterschetsen die aantonen hoe de processen van cliënten baat 
kunnen hebben bij IRF. De eerste schets laat zien hoe de clinicus haar eigen Focussessie 
gebruikt om problemen van tegenoverdracht te verwerken die naar haar gevoel de 



behandeling van een bepaalde cliënt in de weg staan. Het tweede is een deel van een sessie 
met een cliënt die aan een depressie en een laag zelfbeeld lijdt. Informatie over de identiteit 
van elk geval is vewijderd omwille van de vertrouwelijkheid. 
 
Karakterschets #1  
(Telefonische sessie. Voor de volgende uitwisseling tussen de Focuser en de Partner brengt 
de Focuser zichzelf in een toestand van aanwezig Zelf die het gevoel van aanvaarding en 
verwelkoming voor wat haar aandacht in de sessie wenst vergemakkelijkt. In IRF kan de 
Focuser gebruikmaken van een combinatie van gronden, ademen, visualisatie of andere 
manieren die de cliënt gemakkelijker in een toestand van ‘aanwezig Zelf’ brengen.)  
Focuser (F): (De clinicus in dit geval): Ik voel dat ik je iets wil vertellen over het onderwerp 
waarop ik vandaag wil focussen, een geval dat ik heb en ik ga je een beetje over de 
achtergrond vertellen. 
 
Partner (P ): goed, neem de tijd en deel wat voor jou goed voelt. (Ondanks het zeer 
faciliterende proces vereist IRF niet dat persoonlijke inhoud of informatie wordt gedeeld die 
de Focuser niet wenst te delen. Dat kan een hele opluchting zijn voor mensen die liever het 
‘hele verhaal’ niet willen vertellen of die eenvoudigweg liever veel zeggen.)  
 

F: Ik werk al een aantal jaren met deze cliënt. Ze heeft complex posttraumatische 
stresssyndroom, dissocieert beduidend en heeft symptomen van depersonalisatie. Ze is 
erg intelligent, creatief, heeft een fantastisch gevoel voor humor en een doorsnee 
persoon zou nooit geloven dat ze zulke zware mentale problemen heeft. Terwijl ik 
erover vertel voel ik dat ik oppervlakkig adem en iets beklemmends in mijn borst. (Het 
affect van de Focuser geraakt ontregeld. Ze heeft door middel van IRF geleerd om op 
haar ademhaling en de gewaarwordingen in haar lichaam te letten omdat dat een 
manier is om ‘aanwezigheid’ te ontwikkelen en het IRF-proces te vergemakkelijken.)  

P: Dus je voelt iets in je borst, zoals iets beklemmends, en oppervlakkig ademen … . (de 
Partner ondersteunt de Focuser door sleutelwoorden of zinnen ter herhalen. Dat kan 
een grondend aspect van het proces zijn dat Aanwezigheid helpt vergemakkelijken.)  

F: Ja, en wat ik ook wil vertellen is dat het wel een lastige cliënt is maar dat ik ook graag 
met haar werk. Ik gebruik niet graag onze pathologische etiketten, maar eerlijk gezegd 
denk ik aan Borderline als ik zo aan haar denk …. ze is zo bekwaam, en toch ook weer 
niet … het is gewoon zo moeilijk om haar te helpen. 

*P: Ja, neem wat tijd om iets te erkennen over hoe moeilijk het is om te helpen, iets met 
Borderline ….merk op hoe dat gebied in je borst aanvoelt ….(Partner voelt dat het 
goed zou zijn als ze de Focuser zou suggereren om terug te gaan naar haar lichaam).  

F: Ik voel het samentrekken, een gevoel van beklemming en mijn gezicht voelt warm aan 
…. 

P: Dus beklemming en een gevoel van hoe je gezicht aanvoelt …. (Partner begeleidt de 
Focuser door de sleutelwoorden kort te herhalen)  

F: Ja mijn gezicht voelt zo warm aan alsof ik verbrand ben door de zon. Ik neem nu tijd 
om er hallo tegen te zeggen en terwijl ik dat doe voelt het rustiger aan. Alsof het heet 
en ook brandend was (hallo zeggen is een manier om jezelf te verbinden met wat je 
ervaart).  

P: Je neemt de tijd om te voelen hoe dat aanvoelt als je merkt dat het nu rustiger is. 
(*deze uitwisselingen tonen aan hoe de partner de Focuser begeleidt en de Focuser 
ondersteunt in Aanwezigheid. De partner suggereert dat de Focuser de rustigere 
toestand mag opmerken, en zo de innerlijke rust versterkt die het affect helpt regelen.) 



F: Ja en iets in mij ziet haar tegenover mij zitten, pratend over de dingen die ze al zo 
dikwijls verteld heeft en ik wil roepen, “Zwijg! Stop! Hoor jezelf eens bezig? 
Wanneer ga je het eindelijk snappen? Jij kunt de dingen veranderen, jij kunt dat, niet 
de rest van de wereld!!!” Dat zou ik haar eigenlijk willen zeggen … 

P: Je voelt iets in je * dat dat allemaal tegen haar wil zeggen (*Partner gebruikt de taal 
van Aanwezigheid ter ondersteuning van de eigen Aanwezigheid van de Focuser met 
wat in de Focussessie bovenkomt).  

F: Ja een deel van mij wil dat tegen haar schreeuwen. Ik kan er niet meer tegen … 
(Focuser verwijst nogmaals naar de innerlijke ervaring als “het”, dat vergemakkelijkt 
de relationele manier van bij de ervaring te zijn). 

P: Een deel van je wil schreeuwen, alsof het er niet meer tegen kan …misschien wil je 
dat deel laten weten dat je het echt hoort, hoe het zich voelt ….alsof het wil 
schreeuwen …. 

F: Het wil haar zeggen dat ze maar een andere therapeut moet zoeken, dit werkt duidelijk 
niet, zoek maar iemand anders! Ik voel een diepe ademhaling. Het doet zo’n deugd om 
dit hardop te zeggen ….een bevrijding …. 

P: Ja en neem de tijd om te zien hoe die bevrijding aanvoelt in je lichaam …. 
(ondersteunt de kalmerende, verzachtende reactie van de Focuser.)  

F: Geen wonder dat mijn gezicht zo heet aanvoelde … het voelt nu koeler aan …alsof al 
die frustratie daar vast zat …. 

P: je zegt dus, geen wonder dat het zo heet aanvoelde, alsof iets vastzat. 
F: Ja…..iets in mij voelde alsof het niet oké was om tegen mijn cliënt te zeggen dat ze 

moest zwijgen en een andere therapeut te zoeken …Ik kan dat deel nu voelen …zelfs 
nu is het nog niet zo zeker …. Ik kan iets voelen wiebelen in mijn borst …. 

P: Ja je voelt iets dat wiebelend aanvoelt …alsof het niet goed aanvoelt om die gevoelens 
te uiten …. (Partner oordeelt niet, biedt een volledig aanvaardende houding aan.)  

F: Er is een beeld, iets vaags alsof iets me een jong meisje toont …Oh, het is ik als kind 
en ik ben echt kwaad op mijn zus, en ik wil tegen haar schreeuwen en zeggen dat ze 
moet stoppen, maar ik mag niet …het lijkt alsof ik niet kwaad mag zijn op iemand. 

P: Dus je herinnert je iets ….en je merkt een beeld op. Het toont je een jong meisje en 
iets daarvan is niet in staat om kwaad te zijn …. 

F: Ja dat voelt juist aan ….haar hoofd is gebogen, alsof ze stout geweest is, of iets 
verkeerds heeft gedaan. Ik merk dat ik diep adem …..en mijn borst is meer open….ze 
heeft haar hoofd nu een beetje opgeheven …. 

P: Ja je bent bij haar, alsof je haar gezelschap houdt …. 
F: Ja zo is dat, ze verwacht een berisping ….alsof ze niet kwaad mocht zijn, of dat niet 

mocht uiten, of alle twee. Ik voel dat dat past en nog een ademhaling …het voelt alsof 
ze me laat weten dat, ja, ze heeft altijd het gevoel gehad dat ze altijd lief moest zijn … 
dat ze zo geen negatieve gevoelens of oordelen over deze cliënt mocht hebben….de 
cliënt heeft zoveel trauma meegemaakt … 

P: Misschien voel je dat ze je nog iets meer wil laten weten … 
F: Ja…Ik voel opluchting en ik adem dieper … (Focuser lacht een beetje)…zij, dat 

kleine meisje …lacht …ze is blij dat het oké was om kwaad te zijn ….Hmm, Ik merk 
dat als ik nu aan deze cliënt denk ik meer het hele plaatje van haar heb, wat ze heeft 
meegemaakt, hoe moeilijk dat allemaal moet zijn voor haar …en dat het soms moeilijk 
is om haar therapeut te zijn …. 

P: Misschien wil je wat tijd nemen om echt de opluchting te voelen en jezelf toe te laten 
om zo diep te ademen als het wil. 

F: Hmm… Ik voel me zo veel beter, alsof ik echt om haar en mijn werk met haar geef … 
hoe ik me al die tijd dat ze bij me kwam voelde …. 



(De Focussessie eindigt hierna met een vriendelijke afsluiting, met de erkenning dat 
Focuser/Clinicus bereid is om terug te komen op wat in haar sessie bovenkwam als het op een 
ander moment meer aandacht nodig heeft.)  
De clinicus blijft met deze cliënt werken zoals gepland en merkt een grote verschuiving in 
haar eigen Aanwezigheid met de cliënt. Ze voelt niet meer dat ze heel erg moet opletten om 
haar kalmte te bewaren als ze naar haar cliënt luistert. Ze voelt een innerlijke openheid, alsof 
ze met nieuwe oren luistert, en een hernieuwd engagement om de best mogelijke klinische 
behandeling te geven. De verschuiving gaat door en het vermogen tot zelfregulatie en haar 
eigen ervaring te observeren van de cliënt is duidelijk in de vooruitgang in de behandeling die 
ze na heel wat maanden maakt. 
 
Karakterschets #2 
De volgende schets vindt plaats in een sessie psychotherapie. De cliënt heeft drie tot vijf 
sessies gehad. Ze is depressief en heef problemen met eigenwaarde. Ze voelt dat ze vast zit, 
gedoemd om haar leven te leven zoals ze zich nu voelt. De clinicus heeft een paar ideeën rond 
IRF geïntroduceerd bij de cliënt maar heeft haar nog niet op een Focusing manier begeleid. 
 
Cliënt (C): het gaat goed met me deze week. Het lijkt alsof de dingen een beetje beter gaan. 
Het was druk op het werk maar thuis heerste er minder spanning. Maar er is iets ….Ik blijf het 
zeggen, ik probeer er wijs uit te geraken. Misschien moet ik me gewoon ontspannen, 
misschien heb ik te hoog gespannen verwachtingen. Alles hoeft niet de hele tijd fantastisch te 
zijn …. 
 
Focusing Oriented Psychotherapist (FOP): Algemeen gezien gaat alles dus goed, werk is 
druk, minder spanning thuis en je voelt dat er iets met verwachtingen is …. 
 

C: Ja. Maar wat? Ik heb er al zo veel over nagedacht en over gepraat. Ik zit vast. 
FOP: Hmmm…iets over een gevoel van vastzitten. Misschien kunnen we even gebruik 

maken van Focusing hier….je klinkt alsof je heel wat geprobeerd hebt om jezelf te 
begrijpen en je beter te voelen… hoe klinkt dat? 

C: Oké, hoe doen we dat? 
FOP: Wel, veel mensen doen hun ogen dicht of staren naar beneden en ik zal je 

begeleiden als jij je aandacht naar dat … vastzitten … brengt … sommige dingen zijn 
beter … en toch het gevoel van dat er meer is …. 

C: Oké…. (Cliënt sluit haar ogen) 
FOP leidt de cliënt om haar bewustzijn naar haar innerlijke gewaarwording te brengen. 
FOP: Dus… je brengt bewustzijn naar het innerlijke gebied in je lichaam alsof je een 

uitnodiging geeft van wat je aandacht vraagt over hoe de dingen lopen …. Neem de 
tijd om te voelen wat daar zit …. 

C: Ik merk de geluiden van het gebouw, de blazer in de kamer ….oh; Ik merk dat ik 
kortademig ben, alsof ik gelopen heb om hier te geraken …. 

FOP: Je merkt de geluiden van de omgeving op ….en je ademhaling …. 
C: Ja….oh, nu vertraagt mijn ademhaling …dat is beter….Ik merk heel wat gedachten 

op, zoals al de dingen die ik moet doen, boodschappen, dingen voor het werk, een 
vriendin terugbellen …. 

FOP: je voelt dus je ademhaling vertragen ….en je merkt gedachten op…. Neem even de 
tijd om de gedachten te erkennen, alsof je zou zeggen, “Oh, Ik weet dat jullie er zijn, 
een resem dingen ….werk, vriendin ….” En terwijl je dat doet kijk dan eens hoe het 
zou zijn om een beetje tijd te besteden aan dat innerlijke gebied van je lichaam 
…..borst, maag, buik ….(FOP suggereert de cliënt om haar bewustzijn naar haar 



lichaam te brengen en intussen haar gedachten te erkennen, dat helpt om een gevoel 
van heelheid te creëren van wat ze in haar ervaring kan opmerken). 

C: Oh, het voelt vast aan ….zoals druk ….in mijn borst … 
FOP: dus je voelt iets in je borst, druk, beklemming ….ga misschien eens na of die 

woorden kloppen of dat er iets anders beter klopt … 
C: Het lijkt op een knoop, of een verwarde bal koord of touw …. 
FOP: het lijkt dus op een knoop of een verwarde bol touw ….je kunt er misschien hallo 

tegen zeggen …. 
C: Hmm…Ik merk ook dat er beelden komen …werk, mijn man, kinderen … en mijn 

vader …. 
FOP: ja, je merkt dus dat er ook beelden opkomen, neem de tijd om ze te erkennen …. 
C: ja, en die knoop voelt losser aan ….en ik voel verdriet ….oh wow, ik voel tranen 

opkomen ….Ik denk dat het droefenis is over mijn vader … dat wist ik niet ….Ik 
dacht dat dat allemaal nogal in orde was …. 

FOP: je merkt dus dat het losser aanvoelt ….en dat er tranen komen ….en iets in jou 
vraagt zich af of dit misschien droefenis is ….verdriet…over je vader …je kunt erbij 
blijven, voel maar hoe het aanvoelt als je controleert of het dat is …. 

C: Er is een beeld van mijn vader …hij is daar, mijn vader was zo zacht en vriendelijk 
…Ik denk dat hij één keer zijn stem verheven heeft … (Cliënt lacht een beetje)… 

FOP: Hmm…een beeld van je vader; zijn vriendelijkheid …en er komt gelach op …. 
C: Ja…en ik voel me niet verdrietig zoals ik dacht …huilerig, maar niet verdrietig … 
FOP: Ja, kijk maar eens hoe het aanvoelt om er even bij te zijn …huilerig…niet 

verdrietig… 
C: Mijn vader schreeuwde nooit naar ons …oh …nu zie ik een beeld van mijn baas …hoe 

hij op de personeelsvergadering naar ons schreeuwde … 
FOP: dus iets met je baas …schreeuwend….neem even de tijd om je lichaam te voelen. 

Borst …maag…keel…. 
C: Hmm…oké…het voelt zwaar aan …als iets hards … 
FOP: Je voelt iets hards …kijk eens waar je dat voelt … 
C: In mijn middel (cliënt legt haar hand op haar maag)…. 
FOP: Kijk eens of dat woord ‘hard’ juist is of dat er iets is dat het beter beschrijft …. 
C: Hmmm….ja…neen, het is niet hard, het is stevig ….het is niet oké om tegen ons te 

schreeuwen! Het is…..nu voel ik me kwaad ….het is niet oké om tegen ons te 
schreeuwen …mijn vader deed dat nooit, maar we wisten altijd waar hij de grens trok 
….oh wow….Ik adem nu heel, heel diep in ….. 

FOP: dus er is iets dat stevig aanvoelt alsof het zegt dat het niet oké is om te schreeuwen 
…er zijn andere manieren …en je merkt dat je diep, heel diep inademt … 

C: Ja…oh wow…het voelt zo anders aan …mijn ademhaling is anders …Ik besefte niet 
welke impact het gedrag van mijn baas op mij had ….Ik kan dat gewoon niet 
respecteren …. 

FOP: Ja, neem de tijd om te zien hoe dat aanvoelt, als je volledig gewaar wordt hoe het 
voelt om de impact te erkennen die het op jou heeft gehad …. 

C: Oh verdorie….nu heb ik een beeld van mezelf, schreeuwend tegen mijn kinderen ….. 
FOP: dus je merkt een ander beeld …. 
C: ja….en mijn borst zit zo vast nu …..als een grote knoop. 
FOP: Je kunt er zachtjes een hand op leggen misschien, alsof je het laat weten dat het daar 

is, dat het vast aanvoelt, als een grote knoop …. 
C: Ja….oh…het wordt nu een beetje losser …wow…alsof er een grote golf over me heen 

rolde en ik voel me goed nu …. Focusing is een fantastische ….(cliënte lacht en laat 
een zucht ontsnappen)  



FOP: Het moment is gekomen om te stoppen …. (Focusing Oriented Psychotherapist 
leidt de cliënte uit de Focusingsessie….) Neem even de tijd om gewaar te worden of er 
nog iets is dat wil komen en gekend worden voordat we stoppen …. 

C: Hmmm….Ik voel me alsof ik juist echt diep werk heb gedaan ….iets met me 
gerespecteerd voelen ….dat de manier waarop anderen me toespreken belangrijk is en 
dat gebrek aan respect niet oké is ….. 

FOP: ja, dus je gerespecteerd voelen ….je wordt nu gewaar hoe belangrijk dat is ….je zou 
kunnen erkennen dat je dat hoort …. 

C: ja dat doe ik en ik voel me nu zo veel beter …. (Cliënt opent haar ogen uit eigen 
beweging en begint een gesprek met de therapeut over haar ervaring met Focusing.)  

 
(Na deze sessie meldde de cliënt dat ze minder tegen haar kinderen schreeuwt, en zichzelf 
weet in te houden voordat ze dingen doet waarvan ze weet dat ze er spijt van krijgt, zoals te 
veel eten, of te laat gaan slapen. Ze bleef vragen om IRF als onderdeel van haar 
therapiesessies te gebruiken, en ze oefent met het brengen van haar aandacht naar haar 
lichaam als een manier om zichzelf te helpen om aanwezig te zijn.)  
 
Mindfulness praktijken  
Tot dusver werd IRF in dit artikel als een instrument voor het helen van hechtingsproblemen 
gezien. Een daarmee verbonden onderwerp dat recent op heel wat aandacht kon rekenen en 
belangrijk is om te vermelden, is “mindfulness praktijken” (zoals meditatie en yoga). 
Onderzoek bevestigt dat deze prakijken de heling van geest-lichaam kunnen verbeteren. Ik zie 
Innerlijke Relatie Focusing als een proces dat een lichaamsgerichte, relationele mindfulness 
cultiveert. Zoals Siegel (2006) zegt, “Mindful bewustzijn maakt ontvankelijk voor alles dat 
van moment tot moment voor het innerlijk oog opdoemt. Recente studies van mindfulness 
praktijken tonen aan dat het tot diepgaande verbeteringen kan leiden in verschillende 
fysiologische, mentale en interpersoonlijke domeinen van ons leven. De hart-, endocriene en 
immuunfunctie verbeteren met mindfulness praktijken (11). Empathie, compassie, en 
interpersoonlijke gevoeligheid lijken verbeterd te zijn. 
 
Mensen die de bekwaamheid ontwikkelen om aandacht aan het huidige moment te besteden, 
zonder zich aan hun onvermijdelijke oordelen vast te klemmen, ontwikkelen ook een dieper 
gevoel van welbevinden en iets dat als een vorm van mentale coherentie wordt beschouwd” 
(P.4). Als we erin slagen om te vertragen, te pauzeren, bewust of mindful te worden, kunnen 
we aandacht besteden aan de stapjes die we kunnen zetten om te veranderen, of om de 
gevoelens op te merken en te waarderen als we plezier, spel en het gevoel van succes of 
beheerste gevoelens van hard werk ervaren. 
 
In IRF omvatten de eigenschappen van Aanwezigheid een innerlijk model van veiligheid. 
Aanwezigheid is verwelkomend, kalm, nieuwsgierig, aanvaardend– alles wat een veilige 
omgeving inhoudt. Als de gevoelde betekenis in IRF met een aanwezig Zelf wordt 
verwelkomd, kan het resultaat een gevoelde verschuiving zijn, een innerlijk aangevoelde 
transformatie die een voortgaand proces van het regelen van de innerlijke gevoelens 
vergemakkelijkt. In IRF laat een aanwezig Zelf alle delen, of aspecten van onszelf toe (zelfs 
als er een innerlijk conflict is) om verbinding te maken en te communiceren. Dat zorgt voor 
een gezonde relatie binnen in ons. IRF laat verandering op natuurlijke wijze komen, het maakt 
flexibeler, geeft een gewaarwording van flow, gemak, een manier om kalmer, helderder en 
geduldiger in de wereld te staan. Door de beoefening van IRF kweken we wat ik soms 
“mindfulness spieren” noem. Hoe meer we oefenen, hoe sterker en duidelijker onze 



mindfulness spieren worden, en ze daardoor de grondige verbeteringen die mogelijk zijn 
ondersteunen. 
 
Door het effect van mijn eigen beoefening van IRF hebben mijn cliënten nu te maken met een 
therapeut met een beter geïntegreerd brein; wiens emotionele, mentale en fysiologische 
regelsystemen alsmaar beter werken. Professioneel gezien luister ik beter, krijg ik sneller een 
idee van de behoeften van de cliënt en reageer ik sneller, gemakkelijker en duidelijker op 
problemen met overdracht en tegenoverdracht. IRF is niet alleen een lichaamsgerichte 
mindfulness oefening. Het weerspiegelt ook de oorspronkelijke cyclus van interactie die de 
kern van ons welbevinden is: de cyclus van hechting, bonding en vertrouwen. Dan Siegel 
wordt geciteerd in een artikel van Simon and Sykes Whylie’s (2002) ‘Discoveries from the 
Black Box’ en zegt: “De openheid en emotionele beschikbaarheid van de therapeut lijken een 
mechanisme te zijn dat iets op gang brengt. Openheid en emotionele beschikbaarheid zijn ook 
de primaire kenmerken van een veilige hechting …efficiënte psychotherapie maakt gebruik 
van een interpersoonlijke relatie om de zelfregulerende circuits van het brein te veranderen. 
Het is niet alleen zo dat een persoon zich tijdelijk beter voelt. De therapie veranderde de geest 
door zenuwverbindingen op breinniveau te veranderen.”(p.29). Badenoch (2008) benadrukt 
nogmaals haar argument. “Onze geest voorbereiden om de volheid van de ervaring van een 
ander te bevatten kan dan het belangrijkste aspect van onze voortdurende training als 
therapeut zijn.”(p. 5). 
 
Voor hen die IRF kennen en beoefenen hoop ik dat dit artikel uw eigen innerlijke weten van 
zijn transformationele voordelen ondersteunt en bevestigt. Voor hen die Innerlijke Relatie 
Focusing niet kennen hoop ik dat ik hen geïnspireerd heb om het te leren, te gebruiken en te 
delen. IRF kan aan mensen worden aangeleerd als een vaardigheid voor zelfontwikkeling. Het 
kan onderwezen worden aan paren, of in een “peer counseling” model. Het wordt ook aan 
schoolkinderen onderwezen. Professioneel kan het samen met andere modaliteiten gebruikt 
worden door verschillende healingprofessionals. 
 
Ik dank Ann Weiser Cornell voor haar aanmoediging, als mijn mentor en editor van deze 
paper. De paper wilde geschreven worden, en misschien zou hij, zonder de immer aanwezige 
ondersteuning van Ann van het project, nu nog ergens in mij zitten, wachtend om geschreven 
te worden. 
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