
Integrative Behavioral 
Couple Therapy

Relaties op de rit



Even voorstellen

▪ Vader van twee kinderen (6 en 1 jaar)

▪ Sinds 2012 getrouwd

▪ Gescheiden ouders

▪ Kan mezelf makkelijk ergens in verliezen

▪ Ik houd van experimenteren



Even voorstellen

▪ Psycholoog en relatietherapeut

▪ Co-auteur van twee boeken en een spel over IBCT

▪ Bestuursvoorzitter van de sectie relatie- en 
gezinstherapie van de VGCt

▪ Promotie-onderzoek naar vreemdgaan

▪ Zorgmanager Psyned



En jullie?

▪ In hoeverre ben je bekend met IBCT en/of PRT?

▪ Wat moet er in deze workshop gebeuren, dat je aan 
het einde met een tevreden gevoel uitlogt

In twee zinnen ☺



Programma

• Relatietherapie in Nederland

• Waarom IBCT?

• Wat is IBCT?
• Oorzaak relatieproblemen

• Thema’s/focus van relatietherapie



Relatietherapie in Nederland

• Drie veelgebruikte en uitgebreid onderzochte vormen van relatietherapie in 
Nederland: CBCT, IBCT en EFT

• Alle behandelvormen zijn gepersonaliseerd en doelgericht

• 70% van mensen heeft baat bij relatietherapie

• Bij follow-up na 5 jaar blijkt 50% stabiel

• Everybody has won and all must have prizes

*Zie ook Factsheet relatieproblemen op de pagina van onze sectie: https://www.vgct.nl/secties/sectie-relatie-en-gezinstherapie/



Waarom IBCT?

• Stevige wetenschappelijke basis

• Visie en aanpak sluit aan bij (derde generatie) CGT

• Heldere leidraad met praktische handvatten

• Integratie van streven naar acceptatie gecombineerd met aanbrengen van positieve 
veranderingen

• Relatief kortdurend

• Geschikt bij velerlei soorten relatieproblematiek en doelgroepen

• Relatief makkelijk eigen te maken



Onderzoek

▪ Veel onderzoek waaruit de effectiviteit blijkt

▪ De grootste RCT (134 stellen) en studie die stellen het langst volgt (5 jaar)

▪ Data onderzoek online IBCT op basis van > 1500 stellen



Casusconceptualisatie



Analyseren relatieproblemen

▪ P: Persoonlijke verschillen en voorkeuren 

▪ E: Emotionele gevoeligheden

▪ E: Externe stressvolle omstandigheden 

▪ P: (inadequate) Patronen van communicatie

Vaak 1 à 2 centrale problemen of thema’s (bv. opvoeding of 
autonomie vs verbinding)

P.176



Conflictstijlen



Leidraad gezamenlijke intake
P.176



De therapie



5 thema’s voor therapie

▪ Emotionele acceptatie

▪ Tolerantie

▪ Uitwisseling van positief gedrag

▪ Verbeteren van de communicatie

▪ Problemen leren oplossen

Acceptatie integreren met doelen voor verandering



Structuur sessies

• Check-in vragenlijst doornemen en nagaan hoe het jullie is vergaan
• Geweld, drugs/alcohol, grote veranderingen

• Belangrijkste positieve gebeurtenis

• Opstellen agenda voor de sessie
• Belangrijkste onderwerp: negatieve gebeurtenis, item van zorg, gebeurtenis in de 

toekomst

• Onderwerp bespreken aan de hand van relevante IBCT technieken*

• Afkoelen en samenvatting

*Waarbij je het negatieve interactiepatroon meeneemt



Emotionele acceptatie

▪ Verschillen zullen er altijd zijn en zijn niet leuk of makkelijk (normaliseren, 
voorlichten)

▪ Gebrek aan acceptatie -> beschuldigingen, kritiek -> relatieproblemen

▪ Acceptatie bevorderen: je beschuldigt niet meer, maar communiceert de pijn die 
eronder zit

▪ Dit helpt beter met elkaar communiceren

▪ Zorgt voor meer begrip

▪ Helpt mensen hun eigen emoties beter begrijpen 



Emotionele acceptatie

▪ Accepteren van de partner zoals deze is, onderlinge verschillen zien als verrijking 

▪ Technieken
▪ Empathisch aansluiten

▪ Gezamenlijk onthechten

Gevoel Ratio



Empathisch aansluiten

▪ Vanuit zachte emoties met elkaar praten:
▪ Praten over eigen ervaringen in plaats van wijzen naar de 

ander

▪ Stilstaan bij de pijn en deze verwoorden

▪ Vermindert polarisatie en bevordert begrip.

Alfred & Shadow: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=uvFDklkEuaw

https://www.youtube.com/watch?v=uvFDklkEuaw


Empathisch aansluiten - rollenspel

▪ Vraag de partners een probleem te kiezen om mee te werken

▪ Positief herformuleren

▪ Perspectief van de partner*
▪ Praten over eigen ervaringen

▪ Stilstaan bij de pijn

▪ Wat heeft de partner al geprobeerd het probleem op te lossen
▪ Praten over eigen ervaringen

▪ Stilstaan bij de pijn

*Start met de meest verwijtende partner



Gezamenlijke onthechting

▪ Uitzoomen en naar communicatie & gedrag 
kijken

▪ Gedragsketen maken en samen analyseren

▪ Conclusies: waar kan het anders? 

▪ Kijken naar hoe het eerder anders ging

▪ Bevordert inzicht in de communicatie en kalm 
praten daarover, meer begrip.



Gezamenlijke onthechting

Samen eten

Praten over vakantie

Levi vraagt hoe jullie de vakantie gaan betalen

Anna wijst op het vakantiegeld

Levi stelt dat het vakantiegeld niet genoeg is en gaat 
door over hoe de vakantie betaald moet worden

Anna kijkt op haar telefoon en zegt het er niet over te 
willen hebben

Levi zegt boos dat ze het er toch over moeten hebben

Anna beschuldigt Levi van het verpesten van het etentje en 
het zien van beren op de weg

Levi zegt het alleen op te moeten lossen

Jullie eten zwijgend je eten op

Levi laat de hond uit

Jullie hebben het niet meer over de vakantie



Gezamenlijke onthechting - rollenspel

▪ Vraag de partners een lastige situatie te beschrijven
▪ Laat het ze uitwerken in de vorm van een gedragsketen (vlieg op de muur)

▪ Interpretaties onderbreken “probeer aan te geven wat er gebeurde, niet waarom je dacht dat je 
lief dit deed” 

▪ Analyseer:  vraag waar het mis ging / waar het anders had kunnen gaan

▪ Help het patroon herkennen en benoemen (metaforen)

▪ Help het patroon te veranderen

*Start met de meest verwijtende partner



Tolerantie

▪ Negatieve gevoelens die voortkomen uit onderlinge verschillen leren verdragen

▪ Technieken
▪ Exposure

▪ Expliciete behoefteverkenning 



Tolerantie – voorwerk

▪ Vragen: wat is het voordeel van het gedrag van de ander

▪ Positieve aspecten van storend gedrag benoemen (zonder het negatieve weg te 
poetsen) > kernkwadranten/kwaliteitenspel

▪ Verschillen zijn een interessante combinatie

▪ Benoemen dat dit betekent dat beiden wat moeten doen en vragen of ze daartoe 
bereid zijn



Exposure aan storend gedrag

▪ Onprettige gevoelens leren verdragen

▪ Merken dat ze vanzelf weer overgaan

▪ Gewenning

Hoe?

• in sessie via rollenspel

• thuis: expres vertonen mild storend gedrag

NB Het is aan het koppel welke gedragingen zij willen leren tolereren en welke niet!



Naspelen van storend gedrag (rollenspel)

Eerst de ruzie naspelen

▪ Doel: desensitisatie / leren verdragen

Daarna de ruzie bespreken

▪ Kunnen jullie beschrijven wat jullie zelf tijdens de communicatie deden waardoor het 
zo misging?

▪ Bewustzijn wat eigen gedrag bij de ander oproept
▪ Stimuleren zachte emoties tijdens het rollenspel

▪ Bezinning: wat zou je voortaan anders kunnen in gesprek over dit onderwerp?
▪ Normaliseren dat het in de toekomst wel vaker zal gebeuren

▪ Eventueel: rollenspel opnieuw met alternatief gedrag



Behoefteverkenning

▪ Welke verschillen in behoeften zijn er?
▪ Hoe kunnen deze nog meer vervuld worden?

▪ Metafoor elastiek

▪ Compromissen sluiten

P.192



Zelfzorg

• Bij schadelijk gedrag van de partner
• Time-out

• Voor jezelf opkomen

• “Ruzieregels” – we schelden elkaar niet uit

• Troost of steun bij anderen zoeken

• Iets leuks voor jezelf doen

• Negatieve emoties en frustraties opschrijven

P.193



Uitwisseling van positief gedrag

▪ Niet simpelweg iets leuks doen voor de partner

▪ 2 sessies

▪ Doel: 
▪ aanzwengelen positief gedrag en positieve emoties

▪ partners sensitiever maken voor elkaars behoeften en wensen

Even zelf oefenen



Verbeteren van de communicatie

▪ LSI en XYZ

▪ Verwoorden van positieve en negatieve gevoelens

▪ Bespreken van wensen en verwachtingen



LSI

▪ Luisteren - Inleven - Samenvatten
▪ Korte oefeningen

▪ Niet teveel zelf voordoen

▪ Laat de cliënt het zelf met een extra tip nogmaals proberen

▪ Vragen hoe het was i.p.v. nadruk leggen op wat het oplevert

P.198



XYZ

▪ Als jij X doet in situatie Y dan voel ik mij Z

Ik dacht dat we hadden afgesproken dat we nooit elkaar af zouden vallen waar de 
kinderen bij zijn.  Als jij tegen me ingaat als ik Tommie straf geef, dan voelt het alsof we 
geen team zijn en ik er alleen voor sta en dat maakt me verdrietig en boos.

P.196



XYZ en LSI – rollenspel

▪ Oefenen met wensen uiten
▪ Laat beide partners een paar wensen en verwachtingen voor de relatie opschrijven

▪ Laat een van de partners oefenen met XYZ een wens of verwachting uitspreken (LET OP WITTE BEREN)

▪ Laat de ander reageren met LSI 



Problemen leren oplossen

1. Beschrijf het probleem (gezamenlijk)

2. Brainstorm over oplossingen

3. Bespreek de voor- en nadelen

4. Kies de beste oplossing

5. Maak een plan

6. Voer het plan uit

7. Evalueer het plan



Problemen leren oplossen - rollenspel

Oefenen met een probleem gezamenlijk formuleren

• Kies of verzin een probleem dat vooral voelt als het probleem van 1 van de partners

• Leg uit wat het idee is achter POT

• Voer een gesprek met de partners met als doel om tot een gezamenlijke formulering 
te komen



Onderzoek diversiteit

▪ IBCT is even effectief bij:
▪ Mannen en vrouwen in LHBTI+ relaties

▪ Koppels met een diverse ethniciteit en culturele achtergrond

▪ Hoge en lage inkomensgroepen



Overzicht

Sessie Thema Doel

Intake Casusconceptualisatie • Creëren van hoop. PEEP, polarisatieproces en valstrik helder krijgen

1 & 2 Acceptatie • Focus van beschuldigingen en polarisatie verleggen naar wederzijds 
begrip en empathie

• Problemen op een rationele manier leren bekijken om acceptatie te 
bevorderen

3 & 4 Tolerantie • Het vergroten van de tolerantie voor gedrag waar partners zich bij 
elkaar aan storen

5 & 6 Uitwisseling van positief gedrag • Inzicht krijgen in wat de partner gelukkig maakt
• Het aantal positieve gedragingen in de relatie verhogen en de 

relatietevredenheid bevorderen

7 & 8 Verbeteren van de 
communicatie

• Effectief gevoelens leren verwoorden en naar elkaar luisteren

9 & 10 Problemen oplossen • Versterken van de probleemoplossende vaardigheden



Houding therapeut

1. Onvoorwaardelijke acceptatie en meerzijdige partijdigheid

2. Directief op proces en thema’s

3. Rolmodel en bekrachtiger van constructief gedrag 



Protocol vs leidraad

▪ De volgorde van de thema’s is van belang

▪ De verschillende thema’s hebben elk hun waarde

▪ De nadruk op een thema wordt bepaald aan de hand van de casusconceptualisatie

▪ Leren middels een stappenplan.  Verdiepen door een verschuiving naar een 
procesgestuurde aanpak



Verschil met EFT

▪ Beiden goed onderzocht en effectief.
▪ Zowel voor verbeteren relatiekwaliteit alsook veilige hechting

▪ Onderliggende uitgangspunten

▪ Rol van de therapeut

▪ Belang van thuis oefenen

▪ Ervaren complexiteit

Welke “smaak” past bij je?



https://www.boompsychologie.nl/product/100-
9762_Werkboek-IBCT-relatietherapie

https://www.boompsychologie.nl/product/100-
9358_Behandelprotocol-IBCT-relatietherapie

https://www.boompsychologie.nl/product/100-9762_Werkboek-IBCT-relatietherapie
https://www.boompsychologie.nl/product/100-9358_Behandelprotocol-IBCT-relatietherapie


Verdere verdieping

▪ Nederlandstalige boeken:
▪ Behandelprotocol IBCT relatietherapie: behandelprotocol in 10 sessies: geïntegreerde 

gedragstherapie voor partners met relatieproblemen.

▪ Werkboek IBCT relatietherapie: 44 oefeningen voor een betere relatie

▪ Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten: deel 3

▪ Engelstalige boeken:
▪ Integrative Behavioral Couple Therapy:  A Therapist’s Guide to Creating Acceptance and Change

▪ Reconcilable Differences: Rebuild Your Relationship by Rediscovering the Partner You Love –
without Losing Yourself



Leuke boeken

▪ Helping couples on the Brink of Divorce: Discernment Counseling for Troubled
Relationships

▪ Helping Couples Get Past the Affair

▪ If only I had known: avoiding common mistakes in couples therapy

▪ Gedragsverandering in gezinnen: cognitieve gedrags- en systeemtherapie

▪ Protocol voor relatie-therapie: gebaseerd op EFT en CBCT



Groei als IBCT relatietherapeut

▪ Geprikkeld zijn door deze workshop / het onderwerp

▪ Boek Behandelprotocol IBCT Relatietherapie lezen

▪ Basisopleiding volgen: https://www.ibt-academie.nl/ibct-basisopleiding/

▪ Een jaar ervaring opdoen
▪ Supervisie & intervisie: https://www.ibt-academie.nl/supervisie-en-intervisie/

▪ Gebruik maken van werkboek en/of relatiespel

▪ Rollenspellen Psyflix/VGCt (aankondiging op https://www.linkedin.com/in/aerjen) 

▪ Verdiepen middels het Amerikaanse boek

▪ Uitbreiden met aandacht voor losse thema’s

https://www.ibt-academie.nl/ibct-basisopleiding/
https://www.ibt-academie.nl/supervisie-en-intervisie/
https://www.linkedin.com/in/aerjen


Hulp gezocht

▪ Bij de sectie Relatie- en gezinstherapie zoeken we altijd leden die het leuk vinden om 
een (kleine of grote) actieve bijdrage te leveren

▪ Ik ben altijd op zoek naar relatietherapeuten die het leuk vinden om mee te werken 
aan wetenschappelijk onderzoek

contact@aerjentamminga.nl



Vragen?


