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Introductie
Deze toolkit is voor de behandelaar die zich afvraagt hoe te werken met mensen die
last hebben van klimaatgerelateerde psychische klachten. De toolkit is niet bedoeld
als een volledige cursus, maar als een handreiking om de therapeutische kennis en
vaardigheden die je al bezit óók op dit gebied effectief te kunnen gebruiken. In dit
derde deel staan we stil bij de belangrijkste thema’s en doelen in de behandeling en bij
enkele overkoepelende interventies die ingezet kunnen worden. De weg naar de
genoemde behandeldoelen kan verder worden ingekleurd aan de hand van de
behandelmethodes die je al vertrouwd zijn. De overeenkomsten tussen
klimaatgerelateerde psychische klachten en andere psychische klachten zijn immers
groter dan de verschillen.
Wie behoefte heeft aan meer handvatten per behandeldoel kan daarvoor terecht bij
[deel 4 van deze toolkit]. Voor meer achtergrond over klimaatpsychologie of de
bijbehorende therapeutische basishouding verwijzen wij naar deel 1 en deel 2.
We stellen deze toolkit kosteloos ter beschikking op klimaatpsychologie.com en zullen
deze van tijd tot tijd blijven updaten. Wil jij als lezer/professional iets verbeteren aan
deze toolkit? Schroom niet om contact op te nemen via
info@klimaatpsychologie.com.

Christof Abspoel - Iris Weijman – Marieke Siepert –
Sara Helmink
Stichting Klimaatpsychologie
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De behandeling in een
notendop
Casusconceptualisatie
Klimaatgerelateerde psychische klachten kunnen min of meer op zichzelf staan, of
onderdeel zijn van een breder patroon van psychische klachten. Het kan helpend zijn
om iemands klachten en krachten visueel weer te geven in een holistische theorie of in
een casusconceptualisatie. Er zijn vele manieren mogelijk om dit visueel weer te
geven. Wij denken dat je met onderstaande bouwstenen een eind komt.

Afbeelding 3.1: Bouwstenen casusconceptualisatie, C. Abspoel en S. Helmink
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Per situatie zal, afhankelijk van het klachtenbeeld, de hulpvraag van de cliënt, de
expertise van de behandelaar en de mogelijkheden van de setting tot een bepaalde
benadering gekozen worden. Deze kan meer focaal zijn (de klimaatgerelateerde
psychische klachten worden als focus genomen) of integratief (de klimaatgerelateerde
klachten worden meebehandeld met andere psychische klachten). Ook is een
gefaseerde aanpak mogelijk (waarbij bijvoorbeeld de klimaatgerelateerde psychische
klachten eerst worden aangepakt, en later een bredere psychotherapie plaatsvindt).
Dit laatste is voor de hand liggend als de klimaatgerelateerde psychische klachten
goed te bewerken lijken, en voor veel lijden zorgen.
In het vervolg van deze toolkit wordt voor het gemak uitgegaan van een focale
benadering. We gaan er er echter van uit dat de lezer, binnen de grenzen van de eigen
expertise, de handvatten uit deze toolkit ook zal weten toe te passen in een
integratieve of gefaseerde behandeling.

Behandeldoelen
Mensen met klimaatgerelateerde klachten lijden vaak onder gevoelens van
vervreemding, eenzaamheid, machteloosheid en schuld. Behandeldoelen bij
klimaatgerelateerde psychische klachten komen dan ook vaak neer op het bevorderen
van de volgende ontwikkelingen.

Afbeelding 3.2: Behandeldoelen, problemen transformeren naar gewenste richting.

In de therapie kan aan de behandeldoelen worden bijgedragen middels verschillende
processen:

5

1. Herken je reflexen
2. Omarm je gevoelens
3. Verminder het piekeren
4. Waarden-vol leven
5. Oefen (zelf)compassie
Elk van deze processen ondersteunt de overige processen. Hoe beter iemand
bijvoorbeeld haar reflexen herkent, hoe beter ze haar gevoelens zal kunnen omarmen.
Hoe meer ze haar gevoelens omarmt, hoe minder ze erover zal piekeren. Hoe minder
ze piekert, hoe makkelijk het is om doelgericht vanuit de waarden tot actie te komen
en te komen tot reëel actorschap1.
Welke processen de meeste aandacht behoeven, verschilt uiteraard per cliënt en per
moment. De overlap met ‘algemene’ (niet klimaatgerelateerde) behandeldoelen is
groot en het integreren van deze taken in een bredere behandeling is dan ook goed
haalbaar.

Behandelproces
Wanneer duidelijk is dat een cliënt worstelt met klimaatgerelateerde psychische
klachten en hier aandacht voor wil in de therapie, kunnen de volgende stappen
worden doorlopen.
Bespreek met de cliënt:
1. Welke doelen verdienen aandacht?

1

‘ Actorschap’ is een vertaling van de Engelse term agency. Een actor is iemand met het
vermogen tot handelen. In dit geval gaat het erom dat cliënt zichzelf weer gaat ervaren als
iemand met het vermogen te handelen. Een andere term voor deze ontwikkeling is
empowerment.
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2. Welke doelen hebben allereerst prioriteit? Dat wil zeggen: welke doelen zijn
belangrijk en bovendien haalbaar om op dit moment aan te werken?
3. Kies samen aan de hand van bovenstaande vragen een doel om mee te
starten.
4. Voor welke doelen is begeleiding door een behandelaar nodig? Met welke
doelen kan de cliënt zelfstandig zonder de hulp van de behandelaar aan de
slag?
N.B.: Als je een doel kiest dat meer actie-/veranderingsgericht is, kan het goed
zijn om ook een meer acceptatie-/veerkrachtgericht doel toe te voegen (de
andere categorieën), om hierin een balans te behouden. Zorg ook voor een
goede balans tussen ernstige
en luchtigere doelen en
tussen uitdagende en
makkelijke doelen. Als
iemand bijvoorbeeld wil
stoppen met eerstehands
kleding kopen of een taak op
zich wil nemen als
vrijwilliger, onderzoek dan of
een ander doel meer gericht
kan zijn op genieten van de
natuur of sociale contacten.
Bron: climateviusuals.com

5. Kan er een buddy/ ‘kli-maatje’ uit de omgeving van de cliënt worden ingezet?
N.B.: Als er bij bepaalde doelen behoefte is aan iemand die een beetje
meeloopt/ een vinger aan de pols houdt, hoeft dat niet een geschoolde
therapeut te zijn. Mogelijk is het juist extra helpend, normaliserend of gewoon
leuker als dit iemand is uit de omgeving van de cliënt zelf (een vriend, partner,
etc.). In ieder geval kan dit helpen om een eventueel isolement met het
onderwerp te doorbreken en de kans dat het lukt om nieuwe gewoontes te
ontwikkelen te vergroten. Eventueel kunnen de cliënt en de buddy voor elkaar
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een symmetrische rol vervullen, als de buddy ook bepaalde levensdoelen
heeft geformuleerd (dat kunnen ook doelen uit de bovengenoemde lijst zijn,
maar natuurlijk ook andere doelen op andere levensvlakken).

8

G-schema van eco-pijn
Als er sprake blijkt te zijn van eco-pijn2 is het goed om allereerst de volgende punten
met de cliënt te bespreken:
1.
2.
3.
4.

Welke gevoelens roept de klimaatcrisis bij jou vooral op?
Op welke momenten heb je die gevoelens het sterkst?
Hoe ga je met die gevoelens om?
Is dat oké zoals het nu is of is er een probleem op dit vlak waar je hulp bij wil?

1. Welke gevoelens roept de klimaatcrisis bij jou vooral op?
Veel voorkomende gevoelens rondom de klimaatcrisis zijn schuldgevoel, onmacht,
woede, angst, paniek, verdriet en rouw. Het is interessant om te zien welke gevoelens
bij de cliënt spelen en welke vooral op de voorgrond staan. Het is belangrijk dat het
gevoel niet alleen benoemd wordt, maar dat ook de tijd wordt genomen hierbij stil te
staan en dit te valideren. Mogelijk heeft de cliënt het gevoel op dit moment ook?
Welke gedachten gaan gepaard met dit gevoel? Waar gaat het voor deze persoon
vooral over? Wat staat er voor de cliënt op het spel?

2. Op welke momenten heb je die gevoelens het sterkst?
Het is belangrijk om je te realiseren dat veel cliënten eco-emoties als
achtergrondgevoelens ervaren, die sluimerend en voortdurend aanwezig zijn. In dat
geval kun je echter alsnog onderzoeken door welke triggers deze
achtergrondgevoelens versterkt worden of naar de voorgrond komen. Bij een cliënt
die zich specifiek heeft aangemeld wegens klimaatgerelateerde psychische klachten
kan uiteraard verkend worden of een bepaalde trigger als de druppel fungeerde die de
emmer deed overlopen.

2

Onder ‘eco-pijn’ of ‘eco-emoties’ worden de pijnlijke emoties verstaan die de klimaatcrisis of
andere milieuproblematiek bij mensen teweeg kan brengen, zoals verdriet, angst, woede en
schaamte. Zie hiervoor ook deel 1 van deze toolkit.
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Voorkomende triggers zijn bijvoorbeeld:
•

Berichten op het nieuws of op social media

•

Onvrede over gedrag van anderen

•

Onvrede over eigen gedrag

•

Opmerkingen van anderen

•

Winkelstraten, het vuilnis buiten zetten of andere alledaagse triggers die met
consumptie en vervuiling te maken hebben

•

Weersomstandigheden (erg warm, raar weer voor de tijd van het jaar, te
droog) en andere natuurlijke omstandigheden

3. Hoe ga je met die gevoelens om?
Probeer hier concrete gedragingen in beeld te krijgen. Ook het richten van de
aandacht is gedrag. Manieren om met de gevoelens om te gaan zullen vaak onder een
van de volgende categorieën vallen:
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•

Informatie verzamelen (bijvoorbeeld veel nieuws, online artikelen of boeken
lezen of luisteren, veel documentaires kijken over het onderwerp) of juist het
vermijden hiervan.

•

Het er met anderen over hebben (bijvoorbeeld uitwisselen, steun vragen en/of
discussiëren) of zich juist terugtrekken.

Actief handelen
(bijvoorbeeld bewuste
keuzes als consument, als
burger, vrijwilliger,
professional, etc.) of
vervallen tot passiviteit
•

Piekeren (het veel de
aandacht richten op dit
onderwerp in de eigen
gedachten) of bijvoorbeeld
Bron: climateviusuals.com
opschrijven / structureren.
Gevoelens uiten (bijvoorbeeld met creatieve uitingen) of verdoven (met drugs,
afleiding beeldschermen, etc.)
•

•

•

Gevoelens parkeren en uitstellen tot een geschikter moment (en er dan
vervolgens ook daadwerkelijk op terugkomen, of dat dan toch achterwege
laten?).

4. Is het oké zoals het nu is? Of is er een probleem op dit vlak waar je hulp bij wil?
Problemen in de omgang met deze gevoelens kunnen bijvoorbeeld zijn:
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•

De gevoelens of piekergedachten voelen ondraaglijk.

•

De cliënt heeft moeite de eigen gevoelens te herkennen en te begrijpen.

•

De cliënt vindt dat de gevoelens er niet zouden moeten/mogen zijn.

•

De gevoelens voelen vervreemdend of betekenisloos.

•

De gevoelens (of omgang daarmee) zijn zeer vermoeiend.

•

De gevoelens belemmeren in ernstige mate dagelijkse activiteiten (zoals
zelfzorg, zorg voor kinderen, opleiding/werk).

•

De cliënt voelt zich heel eenzaam met deze gevoelens.

•

De manier van omgaan met de gevoelens zorgt voor secundaire problemen
(zoals bij middelengebruik, dwangmatige
coping, etc.).
De cliënt heeft geen idee hoe met deze
gevoelens om te gaan.
•

In de volgende situatie is er vermoedelijk geen
behoefte aan begeleiding of behandeling wat
betreft eco-pijn:
De gevoelens zijn pijnlijk maar draaglijk:
de cliënt voelt zich in staat te leven mét het
gevoel zoals het nu is.
•

De cliënt is in staat het gevoel enigszins
te duiden (bijvoorbeeld: ‘ik voel me… omdat ik
•

me zorgen maak over…’).
•

De cliënt is in staat het gevoel desgewenst te delen met anderen.

Als de cliënt moeite heeft met de omgang met de gevoelens kan samen onderzocht
worden hoe hier op een andere manier mee kan worden omgegaan. Dit kan overigens
ook worden geagendeerd voor een volgende sessie. Het is van belang om bij dit
onderwerp niet overhaast van een stilstaan-bij naar een ‘fiks-modus’ te gaan. Het gaat
er immers juist om de cliënt te helpen zich te verhouden tot een onderwerp dat zich
niet zomaar even laat oplossen.
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G-schema
Desgewenst kan bovenstaande ook visueel worden uitgewerkt in een ‘G-schema’, om
het voor therapeut en cliënt overzichtelijk te maken:
Gebeurtenis3 → Gedachte → Gevoel4 → Gedrag → Gevolgen

Afbeelding 3.3: G-Schema van eco-pijn

3

Technisch gezien niet altijd een ‘gebeurtenis’ in strikte zin, maar ook wel een ‘situatie’ of
‘trigger’.
4
Hier kan desgewenst als extra G worden toegevoegd: ‘Gewaarwordingen’, om extra oog te
hebben voor de lichamelijke gewaarwordingen die met de emoties gepaard gaan. Een gevoel is
dan bijvoorbeeld ‘verdriet’, terwijl een gewaarwording is: ‘zwaar gevoel in mijn buik, brok in mijn
keel’.
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Werken met een
signaleringsplan
Hulp bij emotieregulatie
Een signaleringsplan op maat kan in verschillende fases van de therapie behulpzaam
zijn:
•

Bij aanvang om samen een overzicht te creëren van welk niet-helpend gedrag
de cliënt wil afbouwen en wat de cliënt al in huis heeft dat wel helpt.

•

Tijdens de therapie om het signaleringsplan als ‘levend document’ verder aan
te vullen, als de cliënt nieuwe inzichten of vaardigheden ontwikkeld heeft.

•

In het dagelijks leven van de cliënt als geheugensteuntje en als back-up op
moeilijke momenten, waarbij het lastig is om helder na te denken; een
signaleringsplan helpt dan om niet in het hart van de storm het wiel te hoeven
uitvinden.

•

Bij afronding van de therapie als terugvalpreventieplan.

Technieken of tools die in een signaleringsplan kunnen worden opgenomen staan in
deel 4 van de toolkit, verspreid over verschillende onderwerpen. Hieronder is een
voorbeeld van een signaleringsplan te zien met fases groen, geel, oranje en rood.
Doorgaans worden deze kleuren als volgt gedefinieerd:
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•

Groen: als het goed gaat.

•
•

Geel: als iemand zich wat gespannen voelt, maar geen controleverlies heeft.
Oranje: beginnend of dreigend controleverlies.

•

Rood: controleverlies.

De grootste therapeutische winst is te behalen in ‘geel’. Hier zullen ook de meest
complexe / subtiele helpende gedragingen worden opgenomen. Het helpende gedrag
in oranje of rood is er hoofdzakelijk op gericht om weer controle te verwerven, zodat
vervolgens ook de helpende gedragingen in geel mogelijk worden.
Ter inspiratie kan helpend gedrag gezocht worden in de volgende categorieën:
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•

Afleiding5

•

Stilstaan bij wat er in je omgaat

•

Uiting geven aan wat er in je omgaat

•

Steun van en verbinding met anderen

•

Iets doen waar je vervolgens blij/trots om bent

Afleiding kan in veel gevallen helpend zijn om spanningen wat te laten zakken. Om psychische
problemen te voorkomen is het wel belangrijk dat er naast de afleiding ook andere vormen van
coping beschikbaar zijn (en dus ook een plek krijgen in het signaleringsplan).

15

Fase

Signalen

Gedragsneigingen

Helpend gedrag

Groen:
het gaat goed

kalm,
voldoening in
bezigheden

in verbinding met
zelf en anderen zijn

in verbinding zijn, zinvolle
bezigheden

Geel:
lichte
spanning

rusteloosheid,
slaapproblemen,
spanning in
spieren

steeds meer nieuws
zoeken
ietwat hoog of laag
activiteitenniveau
terugtrekken

mijn zorgen opschrijven
vertellen hoe je je voelt
positieve afleiding
(zelf)compassie oefeningen
steunende bezigheden
eisen omlaag brengen
mildheid aanbrengen

Oranje:
slaapproblemen
veel spanning, angst / verdriet /
beginnend
boosheid
controleverlies

kortaf reageren
sterk terugtrekken
piekeren
huilen / passiviteit
informatie zoeken
over grenzen heen
gaan
minder in contact
met anderen

mijn zorgen opschrijven
vertellen hoe je je voelt
positieve afleiding
(zelf)compassie oefeningen
steunende bezigheden
vragen om steun bij een ander
mildheid aanbrengen (eisen
omlaag)

Rood:
paniek
controleverlies ruzies
apathie
slapeloosheid

in discussie
belanden
niet meer stoppen
apathie
uit contact

balans in actie-rust aanbrengen
wachten tot je in oranje komt
bedenken dat dit ook voorbij gaat
(10 min wachten)
steun vragen
positieve afleiding
rust aanbrengen
prikkels verminderen

Afbeelding 3.4: Voorbeeld van Signaleringsplan. C. Abspoel en S. Helmink
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Systemisch werken en andere
behandelvormen
Groepsbehandeling
Gezien het belang van het thema ‘isolement versus verbinding’ valt er ook zeker wat te
zeggen voor groepsbehandeling op dit thema. Een mogelijk format hierbij is
bijvoorbeeld het aanbieden van een aantal begeleide bijeenkomsten, waarna de
deelnemers die daar behoefte aan hebben, met behulp van een bepaald format van
tijd tot tijd als zelfsturende groep bij elkaar kunnen blijven komen. Eventueel kan
daarbij later zeer laagfrequent (bijvoorbeeld jaarlijks) nog een begeleide bijeenkomst
worden aangeboden. Op die manier kan een goede balans gevonden worden tussen
enerzijds het serieus nemen van en het bieden van handvatten voor de psychische
klachten en anderzijds het normaliseren van de emoties en het terugleggen hiervan in
de maatschappij.

Systemische factoren en interventies
Net zoals bij andere behandelingen kan het ook bij de behandeling van
klimaatgerelateerde klachten van waarde zijn om steunfiguren van de cliënt zo nu en
dan in de kamer te hebben. Dit kan zowel het gevoel van holding binnen de kamer
vergroten, als de integratie van opgedane inzichten en ervaringen in de eigen
leefomgeving. Ook kan dit van diagnostische waarde zijn, omdat bijvoorbeeld
gewoontes ter sprake komen, die een cliënt te vanzelfsprekend vindt om te
benoemen.
Naast het op dergelijke wijze inzetten van het systeem ter ondersteuning van de
individuele therapie, kunnen in sommige situaties ook specifiekere systeemgerichte
interventies gewenst zijn.
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Schuldgevoelens rond ouderschap
Soms worstelen ouders met ecologische schuldgevoelens rond het eigen ouderschap 6
(vanuit schuldgevoelens rond de ecologische voetafdruk van de kinderen of rond de
gedachte ‘wat doe ik mijn kinderen aan, dat ze in deze wereld moeten opgroeien?’).
Het is begrijpelijk dat het zien van een weerloos klein kind, in combinatie met
doemgedachten over de toekomst een haast ondraaglijk soort kortsluiting
veroorzaakt.
Als dit ter sprake komt in de therapie is het
belangrijk om te screenen of en hoe deze
schuldgevoelens de relatie tussen ouder en
kind beïnvloeden. Verstoren deze
gevoelens het vermogen van de ouder om
zich aan het kind te hechten of om het kind
te zien als een eigen ‘ik’? Ziet de ouder het
kind hoofdzakelijk als een persoon of als
een abstracte entiteit (‘vervuilende
eenheid’) of beide? Als de ouder zichzelf
hoofdverantwoordelijk maakt voor de
ecologische voetafdruk van het kind,
vereenzelvigt de ouder zich dan ook op
andere vlakken met het kind? Krijgt het
kind voldoende ruimte om eigen fouten te
maken? Heeft en toont de ouder voldoende
vertrouwen in het vermogen van het kind
om zich te ontwikkelen tot een volwassene
Bron: climateviusuals.com
die op eigen wijze een omgang zal vinden
met situaties die zich in de toekomst aandienen?
Als dergelijke worstelingen spelen, is het aan de therapeut om begrip te tonen voor de
worstelingen van de cliënt én de cliënt uit te nodigen zich in het perspectief van het
kind te verplaatsen (mentaliserend vermogen bevorderen). Ook is het relevant om
hierbij de andere ouder te betrekken als die in beeld is of iemand anders die bij de
opvoeding betrokken is.

6

Een populaire term hiervoor is ‘baarschaamte’, maar zulke gevoelens doen zich natuurlijk ook
bij vaders voor.
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Als het om pasgeboren kinderen gaat, is het belangrijk na te gaan of er sprake is van
een postpartum depressie die aandacht behoeft. Tevens moet dan worden nagegaan
of er gerichte begeleiding nodig is voor het bevorderen van de hechting tussen ouder
en kind. Dergelijke begeleiding kan soms geboden worden vanuit de Kind & Jeugd tak
van de GGZ, bijvoorbeeld onder de noemer Infant Mental Health (IMH).
Als het om wat oudere kinderen gaat, is het ook mogelijk om met het gezin hierover in
gesprek te gaan. Daarbij is het van belang om ruimte te maken voor de binnenwereld
van alle gezinsleden en aandacht te hebben voor de effecten van uitspraken en
gedragingen op de andere gezinsleden. Feitelijk verschilt een dergelijk gezinsgesprek
niet zozeer van gezinsgesprekken over andere thema’s: er is een fenomeen (in dit
geval ‘klimaatcrisis’ of ‘klimaatgedoe’ of hoe de gezinsleden het ook maar willen
omschrijven) en er kan onderzocht worden hoe de gezinsleden zich nu verhouden tot
dit probleem, welke dynamiek dat oplevert en of er sprake is van individuele of
gemeenschappelijke verlangens om dit anders te doen. 7

7

Praktische handvatten om systemische processen te begeleiden zijn onder meer te vinden in
Gezinstherapie in praktijk; Over ontmoeting, proces en context van Peter Rober (2012).
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Druk vanuit naasten
Wanneer de cliënt zich terneergedrukt voelt door een overvloed aan hopeloze
boodschappen van hechtings- en voorbeeldfiguren (zoals ouders of mentoren) kan het
de moeite waard zijn hierover in gesprek te gaan. Zeker als de cliënt een jongere is, die
de volwassenen om zich heen juist nodig heeft
om een leefbaar zelfbeeld en wereldbeeld te
ontwikkelen. De taak van de therapeut is dan
niet om in discussie te gaan over de correctheid
van de inhoud van de boodschap, maar om in
gesprek te gaan over de intentie en de eigenlijke
bedoeling van deze boodschappen. Hebben
deze wel het gewenste effect? Zou een andere
benadering helpender kunnen zijn?
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Samen in de put
Het kan voorkomen dat de cliënt samen met bepaalde vrienden of familieleden veel
catastrofeert over de klimaatcrisis, waardoor ze samen somberder en somberder (of
kwader en kwader) worden. Als zich dit voordoet, is het interessant om – eventueel
met hen samen – te onderzoeken hoe ze dit doen en waarom ze dit doen. Welke
gedragingen, uitspraken, formuleringen, gewoontes of inside-jokes dragen eraan bij
dat cliënt en naaste steeds verder in de put belanden? Wat vinden ze hiervan? Wat zijn
de voor- en nadelen? Is het fijn om samen in de put te zitten omdat dit een band
schept, omdat het een gevoel geeft van beter-weten-dan-anderen, omdat dit
teleurstellingen voorkomt of om een andere reden? Welke prijs wordt hiervoor
betaald? Is er iets in hun gewoontes rond dit onderwerp dat zij zouden willen
veranderen?
Ook hier hoeft geen discussie over de inhoud
aangegaan te worden. Zelfs als bepaalde
naargeestige feiten of voorspellingen
kloppen, blijft nog de vraag staan of het
helpend is om elkaar hier voortdurend mee in
het gezicht te slaan. Het kan bijvoorbeeld al
schelen als er een afspraak is dat ieder op elk
moment vrij is om te zeggen ‘op dit moment
heb ik geen behoefte aan dit onderwerp’.

Ieder voor zich
Het kan voorkomen dat er bij een
systeemgesprek blijkt dat verschillende gezinsleden 8 zich zorgen maken, maar dat
hierover onderling weinig wordt uitgewisseld of gesteund. In zo’n geval kan
onderzocht worden wat hierin de behoeftes zijn. Is er bijvoorbeeld behoefte aan meer
verbinding met elkaar (quality-time, meer ondernemen of meer gesprekken over wat
er in ieder omgaat), meer verbinding met de natuur (vaker samen op pad, meer groen
in huis) meer verdieping over het onderwerp (willen de gezinsleden meer weten over
de klimaatcrisis zelf en/of over de psychologische effecten daarvan; is er iets dat ze
8

Of partners, leden van een vriendengroep of van een ander systeem. Hier en in de volgende
paragrafen wordt het gezin als voorbeeld-systeem gebruikt.

21

beter van zichzelf of van elkaar zouden willen begrijpen?) of meer
veranderingsgerichte actie (willen de gezinsleden samen iets ondernemen om bij te
dragen aan een betere wereld)?
Ook is het mogelijk dat de één behoefte heeft om zich bewuster met dit onderwerp te
gaan bezighouden, terwijl de ander juist wat ademruimte probeert te krijgen door een
stapje terug te doen. Kunnen deze verschillende bewegingen dan onderling begrepen
en gerespecteerd worden? En is er mogelijk alsnog wat steun en aanmoediging
mogelijk over en weer?

Botsing
Een andere optie is dat gezinsleden er een fundamenteel verschillende visie op de
klimaatcrisis op nahouden, bijvoorbeeld dat de één zich ernstig zorgen maakt, terwijl de
ander denkt dat de klimaatcrisis een hoax is. Vaak hangen de standpunten samen met
(bijvoorbeeld levensbeschouwelijke en politieke) identiteiten die personen omarmd
hebben. Dergelijke standpunten zijn doorgaans weinig flexibel en zeer emotioneel
beladen. Het moeten loslaten van het standpunt zou immers ook de eigen identiteit in
het geding brengen en daarom op een existentieel niveau ontwrichtend zijn.
Het is in dit geval van extra belang om een discussie in de therapiekamer te
voorkomen of te onderbreken, mocht deze zich toch voordoen. Het kan helpen om het
systemische uitgangspunt expliciet te formuleren: het doel is niet de
meningsverschillen op te lossen, maar te onderzoeken hoe mét die
meningsverschillen op een zo fijn mogelijke manier kan worden samengeleefd.
Om het gevoel van verbondenheid en elkaar-iets-gunnen voldoende tot leven te brengen
in de kamer, kan het helpen om ook een aanzienlijk deel van de tijd aan andere
onderwerpen te besteden: wat hebben de gezinsleden met elkaar gemeen, wat zijn goede
gezamenlijke herinneringen, wat zijn gewoontes en tradities die zij samen waarderen,
wat waarderen zij in elkaar? Zijn er onderlinge zorgen? Hoe is het om te zien dat de ander
pijn of verdriet heeft? Vervolgens kan dan onderzocht worden hoe de verbondenheid en
compassie die zich op andere gebieden manifesteren óók op dit onderwerp kunnen
worden toegepast. In het ideale geval kan zo’n gesprek leiden tot een herformulering van
inhoudelijke thema’s (‘ik zeg wat ik zeg, omdat ik gelijk heb’) naar interpersoonlijke
thema’s (‘Als ik jou zo fel tegenspreek, is het omdat ik niet wil dat je je zo zorgen maakt.’
‘Als ik zo fel tekeerga, is het omdat ik me gehoord en gezien wil voelen door jou.’)
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Ander type begeleiding
Wandelen
Ook is het mogelijk om eens een sessie of een gehele behandeling in de buitenlucht
te doen. Dit kan in een groene omgeving of juist in een stedelijke omgeving. In beide
gevallen liggen er kansen om hetgeen besproken wordt te linken aan wat zich toont
in de directe omgeving. Het kan bijvoorbeeld interessant zijn om de cliënt te vragen:
‘Als je hier loopt en je bent net in een sombere bui, bijvoorbeeld nadat je dat gesprek
met je oom over het klimaat hebt gehad… wat zie je dan vooral, wat valt je op? Hoe
voel je je dan? En als je hier loopt op een dag dat je in een lichte en luchtige bui bent,
waar kijk je dan naar, wat valt je dan op? En hoe voelt dat dan?’ En eventueel: ‘Als je
op die sombere dagen ook die andere dingen zou kunnen zien, hoe zou dat dan zijn?
Welk verschil zou dat maken voor de rest van je dag?’
Vaktherapieën
Naast gesprekstherapie zijn er ook interventies mogelijk vanuit de verschillende
vaktherapieën, zoals creatieve therapie of psychomotorische therapie. Lichaamsgerichte
interventies kunnen bijvoorbeeld bevorderlijk zijn voor het ervaren van rouw, autonomie,
verbinding en het (h)erkennen van de eigen behoeftes. Als je hier zelf niet in thuis bent,
kan dit worden vormgegeven door een samenwerking met een vaktherapeut. 9

9

In een volgende versie van deze toolkit willen wij ook uit deze disciplines enkele voorbeelden
en interventies toevoegen. Mocht je hier input voor willen leveren, dan ben je van harte welkom
om contact op te nemen via info@klimaatpsychologie.com.
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Wil je meer weten over
de behandeling van
klimaatgerelateerde
klachten of over
klimaatpsychologie in de
behandelkamer?
Lees dan verder in deel 1,
2 of 4 van deze toolkit op:
www.klimaatpsychologie.
com/eco-emoties
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