Inhoudsopgave
Introductie .......................................................................................... 3

De ‘wounded healer’: therapeutische basishouding ........ 4
Rolverdeling & draagkracht ............................................................. 4
Eigen coping van de therapeut ...................................................... 6
Eigen verlangens van de therapeut .............................................. 7
Self-disclosure ...................................................................................... 8

Een open ruimte ............................................................................ 10
Ben ik hier welkom? ........................................................................ 10
Ruimte voor ambivalentie............................................................... 12
Ruimte voor de grote vragen ......................................................... 12
Ruimte door te vertragen................................................................ 13
Uitnodigen ........................................................................................... 13
Signaleren ............................................................................................ 15

Mentaliseren kun je leren ........................................................... 17
Motiveren ............................................................................................ 19

2

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 eerste instantie is de tekst geschreven voor psychologen, maar veel
zal ook toepasbaar zijn voor andere hulpverleners in verschillende settings. We
hopen velen te kunnen inspireren en handvatten te kunnen bieden.
In dit tweede deel van de toolkit wordt ingegaan op de therapeutische
basishouding. Wat vraagt het van ons als behandelaar om te werken met deze
problematiek? Wat heeft de cliënt van ons nodig? En wat hebben wij zelf nodig om
dit werk goed te kunnen doen?
Wie om te beginnen meer wil lezen over wat klimaatpychologie is, kan beginnen
met deel 1 van deze toolkit. Praktische tools voor behandeling zijn te vinden in deel
3 en deel 4. We zullen deze toolkit 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 ‘wounded healer’:
therapeutische basishouding
Rolverdeling & draagkracht
‘Therapie’ betekent dat therapeut en cliënt elkaar ontmoeten binnen een bepaalde
setting, met een rolverdeling, die zich grofweg laat omschrijven als die tussen
‘hulpgever’ en ‘hulpvrager’. Tegelijkertijd ontmoeten deze personen elkaar echter
tijdens de sessie óók als mensen onder elkaar. De relatie kent dus een symmetrisch
en een asymmetrisch aspect. Van dit tweevoudige karakter wordt veel gebruik
gemaakt in psychotherapie: juist omdat het in de therapie om een echte menselijke
relatie gaat, heeft de cliënt hier de gelegenheid om nieuwe ervaringen op te doen
en te oefenen met nieuw interpersoonlijk gedrag1. En juist omdat het óók om een
kunstmatige situatie met een bepaalde rolverdeling gaat, kan de therapeut ook de
veiligheid en begeleiding bieden die dit proces mogelijk maakt.
In het geval van klimaatgerelateerde psychische klachten wordt dit ‘therapeut én
medemens zijn’ weer op een andere manier relevant. Cliënt en therapeut zitten in
hetzelfde schuitje en het is aan de therapeut om dit te erkennen en tevens te laten
blijken zelf stevig genoeg in dat schuitje te zitten om de cliënt daadwerkelijk te
kunnen ondersteunen. Het tonen (en daadwerkelijk ervaren) van erkenning,
kwetsbaarheid én stevigheid kan veel vragen van de therapeut; cliënten hebben
doorgaans goede voelsprieten en zullen geen stevigheid ervaren als de therapeut
die zelf onvoldoende ervaart.
Om te beginnen is de klimaatcrisis zo’n groot en omvattend probleem dat het
moeilijk te behappen is en al snel ofwel allerlei defensiemechanismen activeert
ofwel tot heftige emoties leidt. De therapeut vormt hierop geen uitzondering.
Bovendien kan de therapeut belast worden door het blootgesteld zijn aan de

1 Voorbeelden van behandelvormen waar hier veel gebruik van wordt gemaakt zijn
cliëntgerichte therapie, Mentalization Based Therapy (MBT) en Affect-Fobie-Therapie (AFT).
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wanhoop van anderen. Het veelvuldig blootgesteld worden aan doemscenario’s
van cliënten kan leiden tot demoralisering en tunnelvisie.
Hoewel klimaatgerelateerde
psychische klachten lang niet altijd
‘ernstig’ zijn in psychiatrische zin
kunnen deze voor de behandelaar extra
belastend zijn, omdat ze gegrond zijn in
een gedeelde maatschappelijke en
ecologische realiteit. Als een cliënt lijdt
onder misstanden in het gezin van
herkomst kan de behandelaar hier
relatief makkelijk afstand tot bewaren;
het betreft immers andermans familie,
niet die van de hulpverlener zelf. De
klimaatcrisis gaat echter de therapeut
en cliënt in gelijke mate aan. Het is de
gezamenlijke leefwereld die bedreigd
wordt. Het is dan ook belangrijk dat het
sociale en professionele netwerk van
Bron: unsplash.com
de therapeut voldoende ‘absorberend
vermogen’ biedt, zodat de zwaarte van
de belevingen van cliënten als het ware breder kan afvloeien.
Ook om andere redenen is het belangrijk dat de hulpverlener een voldoende rijk en
draagkrachtig eigen steunsysteem heeft en hier ook voldoende gebruik van maakt.
Deze redenen zijn samen te vatten in het adagium ‘Practice what you preach’:
•
•
•

Anderen hoop geven, vereist ook: zelf (enige) hoop ervaren.
Anderen aanmoedigen om steun te vragen, vereist ook: zelf steun vragen.
Anderen aanmoedigen hun pijn te dragen, vereist ook: zelf een manier
vinden om de eigen pijn te dragen.

Dit betekent niet dat de therapeut in de genoemde processen ‘klaar’ zou moeten of
kunnen zijn. Het betekent wel dat een therapeut aandacht heeft en houdt voor
deze processen en behoeftes. Intervisie of supervisie, waarbij aandacht is voor de
innerlijke processen van de therapeut, kan daarin zeer helpend zijn.
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Eigen coping van de therapeut
De volgende oefening is bedoeld om zicht te krijgen op je eigen coping rond de
klimaatcrisis. Neem even een moment om voor jezelf de volgende vragen te
beantwoorden. Je kunt de antwoorden voor jezelf noteren of dit in gedachten
doen.
Emoties:
1. Welke emoties herken je bij jezelf in de omgang met de klimaatcrisis?
(bijvoorbeeld: woede, angst, verdriet, schaamte).
2. Welke factoren (zoals slaap, gezondheid, weersomstandigheden,
gebeurtenissen in je sociale leven, …) spelen een rol in hoe jouw
gevoelens rond de klimaatcrisis van moment tot moment veranderen?
3. Hoe ga je met deze gevoelens om?
Meningen:
4. Heb jij bepaalde vastomlijnde meningen over de klimaatcrisis? Zo ja,
welke?
5. Hoe voelt het voor jou als je geconfronteerd wordt met mensen met
een heel andere mening? Hoe ga je met zulke meningsverschillen om?
6. Als het om de klimaatcrisis gaat, ben jij dan eerder een vermijder,
belijder of bestrijder?2
De hamvraag:
7. De antwoorden op bovenstaande vragen in ogenschouw nemend; wat
denk jij dat jouw neigingen, krachten en valkuilen zijn in de omgang
2 Deze termen zijn ontleend aan het Praktijkboek hoogbegaafdheid in psychotherapie van
Adriaan Sprey (2020). Ook hoogbegaafdheid is immers zo’n omstreden onderwerp, dat zijn
belijders, bestrijders en vermijders kent. In het geval van de klimaatcrisis kunnen onze eigen
emoties en verlangens ertoe leiden dat we ons in één van de volgende posities ingraven:
Belijder: ‘De klimaatcrisis is de grote uitdaging van onze tijd! Ieder mens zou hier volop mee
bezig moeten zijn, zich hier emotioneel mee engageren, zich hier praktisch voor inspannen.
Als ze de ernst en het belang nog niet zien, zal ik ze die laten zien!’ Bestrijder: ‘Die hele
klimaatcrisis is onzin of in elk geval alleen schromelijk overdreven.’ Vermijder: ‘Dit vind ik een
beetje een ongemakkelijk onderwerp. Ik ben immers psycholoog; wat weet ik hier eigenlijk
van? Zoveel mensen, zoveel meningen. En jij als cliënt komt hier vast niet voor. Zullen we het
nog eens over de relatie met je ouders hebben?’
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met cliënten die worstelen met psychische klachten rond de
klimaatcrisis?

Eigen verlangens van de therapeut
In elke vorm van hulpverlening is het belangrijk dat we ons bewust zijn van onze
eigen verlangens binnen deze context. Het erkennen van onze eigen verlangens
helpt om er zorg voor te dragen dat de gesprekken in dienst blijven staan van de
cliënt.
Als het gaat om de behandelingen van klimaatgerelateerde psychische klachten
kunnen één of meerdere van de volgende verlangens bij de therapeut een rol
spelen:
1. Als de therapeut sterk het verlangen heeft om gehoord te worden, is
een risico dat deze veel ruimte gaat innemen in de sessies en
voorbeelden uit de eigen beleving zal inbrengen die belastend zijn
voor de cliënt.
2. Als de therapeut binnen de therapie de ervaring wil opdoen oké te zijn
als persoon, brengt dit het risico met zich mee dat de therapeut een
competitie aangaat met de cliënt, door bijvoorbeeld te benadrukken
wat zij zelf allemaal al doet om de wereld een stukje beter te maken.
3. Als de therapeut zich angstig voelt en moeilijk kan verdragen hoe
langzaam de aanpak van de klimaatcrisis verloopt, kan deze streng en
dwingend worden in het teweegbrengen van gedragsverandering bij
de cliënt.
4. Als de therapeut vooral behoefte heeft aan geruststelling kan deze
juist geneigd zijn om de cliënt gerust te stellen – in de eerste plaats om
zichzelf gerust te stellen. Er ontstaat dan onvoldoende ruimte voor de
gevoelens en zorgen van de cliënt.
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5. Als de therapeut er vooral op gebrand is de eigen professionele
identiteit te waarborgen, zal deze zich het liefst beperken tot het
laten zien van kennis uit vakliteratuur en toepassen van technieken,
waardoor het contact cognitief, onpersoonlijk en kil kan worden.

Al deze interventies (het inbrengen van eigen voorbeelden, het helpen bij
gedragsverandering en het helpen draaglijker te maken van te intense pijn) zijn op
zichzelf prima, maar zullen averechts werken als zij meer op de behoeftes van de
therapeut dan op die van de cliënt zijn afgestemd.
Dit betekent echter niet dat je bovengenoemde verlangens niet zou mogen hebben.
Het kan soms zelfs helpend zijn om deze verlangens en valkuilen expliciet te
benoemen in gesprek met een cliënt. Bijvoorbeeld: ‘Zelf vind ik het soms ook wel
heftig wat ik allemaal op het nieuws zie en dan zou ik willen dat het allemaal wel
meevalt. Als ik niet uitkijk, ga ik tegen jou en andere cliënten vertellen dat het heus
wel mee zal vallen, gewoon omdat ik dat zelf wil horen!’ Dit kan een ingang bieden
om te onderzoeken of de cliënt deze dynamiek ook in zichzelf herkent of bij
belangrijke naasten van wie hij erkenning mist. Hoe beter de therapeut met
zachtheid naar de eigen verlangens en valkuilen kan kijken, hoe makkelijker het is
om de cliënt in datzelfde proces te begeleiden.

Self-disclosure
Bij self-disclosure rond maatschappelijke onderwerpen geldt, zoals bij alle
onderwerpen, dat je dit alleen doet voor zover de cliënt hier baat bij heeft. De kans
dat de cliënt hierover iets van jou wil horen, is groter omdat je (in tegenstelling tot
bijvoorbeeld behandeling voor ADHD) per definitie in hetzelfde schuitje zit.
Waarschijnlijk kun je daarbij met enkele pennenstreken volstaan. Het is echter ook
mogelijk dat de cliënt hier meer over wil weten: ‘Hoe is dat dan bij jou? En hoe ga jij
daar dan mee om?’ Het is prima om die vragen te beantwoorden, maar daarbij te
benadrukken dat je hiermee slechts één voorbeeld van ervaren en coping beschrijft
en dan toevallig een voorbeeld dat je goed kent.
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Bij self-disclosure is het van belang de eigen belevingen op mentaliserende wijze
met de cliënt te bespreken. Dat wil zeggen: zo weinig mogelijk als standpunten, zo
veel mogelijk als processen. Standpunten hebben wel een bestaansrecht in de
maatschappelijke arena
(uiteindelijk moeten er immers
beslissingen genomen worden),
maar niet in de therapiekamer.
Ze zijn doorgaans antitherapeutisch, fixeren het
gesprek en beperken de ruimte
om nieuwsgierig te kijken naar
de eigen binnenwereld. Een
uitspraak in de lijn ‘Het is nu
eenmaal zo’ is therapeutisch
gezien niet bruikbaarder dan de
Bron: unsplash.com
uitspraak ‘Ik ben nu eenmaal zo.’
Ook nodigen standpunten al snel uit tot discussies, wat mogelijk leidt tot een
alliantie breuk en in ieder geval verspilde tijd in de therapie oplevert; het is immers
geen behandeldoel dat cliënt en therapeut het ergens over eens worden.
Door over de eigen beleving te spreken als proces doet de therapeut aan modeling
van mentaliserende vaardigheden. Deze vaardigheden kunnen de cliënt helpen om
te gaan met de eigen belevingen rond de klimaatcrisis (en rond andere situaties die
in diens leven gaande zijn).
Voorbeelden van niet-mentaliserende manieren om over de klimaatcrisis te
spreken zijn: ‘Het komt wel/niet goed. Kernenergie is wel/niet de oplossing. Het is
een hopeloze toestand.’
Een voorbeeld van een mentaliserende manier om over de klimaatcrisis te spreken,
is:
•
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‘Soms vliegt het me echt even aan. Dan lees ik er ‘s ochtends iets over in de
krant, loop ik over straat en kan ik echt kwaad worden op de mensen om me
heen. “Waarom doen jullie niks?” Maar als ik ‘s avonds thuiskom en er moet
gekookt worden, ben ik dat ook snel weer kwijt en ben ik eigenlijk heel

tevreden met mijn leven. Dat voelt dan soms ook wel weer verwarrend: de
verschillen tussen die twee momenten.’
Het mentaliserend spreken kan helpen om het beste uit twee werelden te
combineren: enerzijds open te zijn over de zwaarte die dit onderwerp ook voor
jouzelf kan hebben, zodat de cliënt zich hiermee niet alleen of ‘gek’ voelt.
Anderzijds voorkomen dat er extra zwaarte bij de cliënt komt te liggen, maar juist
een voorbeeld geven van hoe hiermee ook op een flexibele wijze kan worden
omgegaan.

Een open ruimte
Ben ik hier welkom?
Een cliënt kan niet meer uiten dan de
therapeut kan verdragen. Ook zal een cliënt
snel aanvoelen welke onderwerpen al dan niet
welkom zijn. Het is goed om als therapeut te
beseffen dat maatschappelijke onderwerpen in
de therapiekamer in de ogen van veel cliënten
tot de taboe-onderwerpen behoren. Het
spreken hierover maakt geen deel uit van het
culturele stereotype van psychotherapie dat de
cliënt vermoedelijk via media, gesprekken en
ervaringen heeft meegekregen. Gevoelens rond
maatschappelijke onderwerpen kunnen voor
de cliënt dus even lastig zijn om aan te snijden
als bijvoorbeeld seksualiteit of psychotische
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ervaringen. Een voorbeeld van een ingezonden hulpvraag kan helpen om dit te
illustreren:
•

‘Ik maak me al jaren zorgen over de toekomst van onze planeet. Toen ik mijn
aandeel in duurzaam gedrag begon te leveren, werd ik steeds
pessimistischer over het ‘redden’ van de planeet vanwege de complexiteit
van dit probleem. Ik zit nu helemaal vast en ben ruim een half jaar met
ziekteverlof. Ik merk dat mijn motivatie momenteel erg laag is. Bij bijna alles
wat ik doe, consumeer of gebruik, voel ik me schuldig. Bij veel psychologen
en psychiaters en coaches loop ik hiermee vast. Ze stellen mijn persoon altijd
boven het algemeen belang. Ik kan hier niet goed mee omgaan. Ik zie
menselijk gedrag, ook mijn eigen gedrag, als de oorzaak van de
klimaatcrisis, waardoor het voor mij moeilijk is om een goede oplossing te
vinden. Omdat ik zelf onderdeel van het probleem ben. Kunt u mij hierbij
helpen om een ander perspectief te krijgen?’

Bovengenoemde persoon lijkt te lijden onder leefschaamte, als gevolg van haar
zorgen om de toekomst van onze planeet. Belangrijk is dat zij zich niet gehoord
heeft gevoeld bij diverse hulpverleners. Het is van belang erkenning te geven voor
de complexiteit van het probleem en de realiteit van het dilemma: ‘hoe weeg ik
mijn eigen welzijn op korte termijn af tegen het welzijn van mijn leefomgeving op
lange termijn?’. Ook de leefschaamte verdient aandacht. Het kan verlichtend
werken als je mag delen dat je je in deze tijd (soms) schaamt om mens te zijn en dit
oordeelvrij wordt ontvangen door je gesprekspartner. Als therapeut is het dus
belangrijk om voldoende op je handen te zitten, ruimte te scheppen en niet te
relativeren of je eigen prioriteiten op te dringen. Wel kan in een volgende fase,
nadat er een therapeutische relatie is gevestigd, vanuit persoonlijke betrokkenheid
(ik-boodschap) een uitnodiging worden gedaan om óók aan zelfzorg voldoende
aandacht te besteden.
In deze casus zien we ook hoe belangrijk het is om als therapeut ruimte te geven
aan ambivalentie, geduld te hebben met de grote vragen en te vertragen.
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Ruimte voor ambivalentie
De klimaatcrisis roept vaak een waaier aan gevoelens en gedachten op, die met
elkaar in strijd zijn. Bovendien kunnen de verschillende belangen van de cliënt
sterk uiteenlopen; bijvoorbeeld de korte
termijn versus de lange termijn, of de eigen
voorkeuren versus wat geaccepteerd wordt
door de sociale omgeving. Het is belangrijk
de cliënt niet te dwingen om kleur te
bekennen: hoop en wanhoop, verdriet,
woede jegens anderen of jegens zichzelf,
angst, onverschilligheid of juist de behoefte
de schouders eronder te zetten... Al deze
belevingen mogen naast elkaar bestaan,
doorleefd en onderzocht worden.

Ruimte voor de grote
vragen
De klimaatcrisis raakt aan veel existentiële vragen, bijvoorbeeld over wat het is om
mens te zijn. Cliënten kunnen mogelijk geen of moeilijk woorden geven aan de
verwarring die er op existentieel niveau is. Het kan helpen om deze grenzen van
onze taal expliciet te benoemen, zodat de cliënt dit niet zichzelf gaat aanrekenen.
Vervolgens kunnen therapeut en cliënt proberen om tastenderwijs toch, als het
ware als dichters, met metaforen en beelden iets van woorden te geven aan het
onuitspreekbare 3. Ook creatieve en lichaamsgerichte werkvormen kunnen helpen
om alsnog recht te doen aan wat zich niet in taal laat vangen.

3 De filosofie van Ludwig Wittgenstein kan helpen om dit verder te verhelderen. Hij maakt
onderscheid tussen twee soorten zaken. Over sommige zaken kunnen wij spreken
(verifieerbare statements, zoals ‘daar staat een kopje op tafel’). Over andere zaken kunnen wij
niet spreken maar wij kunnen wel proberen ze met behulp van taal te tonen (bijvoorbeeld als
het zaken rond zingeving, religie of spiritualiteit betreft). We gebruiken de taal dan niet om
een statement te formuleren, maar om de aandacht te vestigen op een ervaring die de ander
hopelijk een beetje met ons mee kan voelen.
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Soms zullen cliënten het onuitspreekbare tot uiting brengen door retorische vragen
te stellen: ‘Wat heeft het allemaal voor zin? Waar gaat dit heen?’ De cliënt verwacht
daarbij doorgaans geen antwoord van de therapeut. De kunst is dan ook om
dergelijke vragen niet te proberen te beantwoorden en evenmin te gaan uitleggen
dat deze onbeantwoordbaar zijn, maar deze te erkennen als uitingen van een
bepaalde beleving.4

Ruimte door te vertragen
Mogelijk wil de cliënt in het dagelijks leven
actie ondernemen. In sommige gevallen zal
de therapeut hier ook voorstander van zijn.
De therapiekamer zelf is echter geen plek
voor actie, maar een plek om te exploreren,
te vertragen en te leren jezelf serieus te
nemen. Het kan een uitdaging zijn om bij een
onderwerp als de klimaatcrisis, waarin
steeds over tikkende tijdbommen wordt
gesproken, toch in de spreekkamer te
vertragen en ademruimte te creëren. Juist
daarom is dit van het grootste belang. De
waarde van dit vertragen, de obstakels
hierbij en eventuele weerstand van de cliënt
(‘We moeten opschieten! Zo haal ik niet alles
uit de sessie wat erin zit!’) mogen allemaal onderwerp van gesprek zijn.

Uitnodigen
Om met klimaatgerelateerde psychische klachten te kunnen werken, zullen we ze
allereerst moeten herkennen. Het lijkt erop dat steeds meer mensen zich in de GGZ
melden met klimaatgerelateerde klachten als expliciete aanmeldklacht. Vaak zal
echter een andere aanmeldklacht genoemd worden en is het aan de therapeut om
4 Handvatten voor het stilstaan bij ‘trage vragen’ vind je in Marjoleine Vosselman & Kick van
Hout (2016), Zingevende gespreksvoering: Helpen als er geen oplossingen zijn.
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te verkennen of hierin ook emotionele worstelingen rond de klimaatcrisis
meespelen. Dit kan bijvoorbeeld door bij de intake, naast de klassiekere
onderwerpen, te vragen of de cliënt zorgen heeft om bepaalde maatschappelijke
onderwerpen en hoe deze hiermee om gaat5. Ook elementen in de inrichting van de
kamer kunnen impliciet de boodschap geven dat in deze kamer over het hele leven
gesproken kan worden en niet alleen over selecte ‘psychologisch-correcte
onderwerpen’ zoals jeugdtrauma’s en vaardigheidstekorten. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan een wereldbol, teksten of afbeeldingen, een muziekinstrument of
romans en andere boeken tussen de psychologische literatuur. Ook de
aanwezigheid van voorwerpen die incidenteel van pas komen bij een oefening of
metafoor (zoals tekenspullen, een muziekinstrument, een zitbal of een schaakbord)
kunnen het karakter van de setting verbreden. Uiteraard is het niet de bedoeling
dat de inrichting sturing geeft aan wat de cliënt zou moeten bespreken of beleven;
het streven is juist naar een open ruimte, waarin het volle leven gezien en beleefd
mag worden.

5 Bij ‘maatschappelijke onderwerpen’ kan naast de klimaatcrisis bijvoorbeeld gedacht worden aan de angst voor pandemieën (coronacrisis),
kernwapens of een wereldoorlog (Oekraïne-oorlog), vluchtelingen, economische problemen, de opkomst van China, racisme en andere vormen van
discriminatie, etc. Vaak gaan dergelijke thema’s gepaard met heftige gevoelens van bijvoorbeeld angst of verontwaardiging. Ook kan bij het spreken
hierover aan het licht komen of de cliënt een obsessieve omgang heeft met media (dit kunnen zowel de alternatieve media zijn die complottheorieën
voeden, het zich vastbijten in kranten en dergelijke of het veel tijd doorbrengen met het discussiëren op fora over maatschappelijke onderwerpen).
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Signaleren
Omdat cliënten hun eco-pijn vaak niet rechtstreeks zullen benoemen in een
therapiesetting, is het handig om als therapeut ook aandacht te hebben voor meer
indirecte signalen. Voorbeelden van zulke signalen zijn:
•

Zijdelingse opmerkingen over het nieuws. ‘Ik las de krant en mijn dag was
meteen verpest’ of ‘Ik was weer aan het doem-scrollen vandaag’. Het is dan
uiteraard interessant om te verkennen of er bepaalde onderwerpen zijn die
de cliënt meer bezighouden dan andere.

•

Vage opmerkingen of clichés zoals: ‘We leven in onzekere tijden’. Het kan
zijn dat de cliënt vooral om persoonlijke onderwerpen aan het heen praten
is en dat zo’n opmerking niet meer dan ‘gebakken lucht’ is. Het is echter
ook mogelijk dat de cliënt aan het aftasten is of hij ook zijn gevoelens rond
bepaalde maatschappelijke onderwerpen in de therapie kan inbrengen.

•

Zijdelingse opmerkingen over de stijgende temperaturen (ook als grapje op
een te mooie herfstdag).

•

Opmerkingen over het waarderen of missen van de natuur. ‘Ik ben toen voor
het eerst in weken weer naar het bos gegaan en daar werd ik zoveel rustiger
van.’

•

Negatieve opmerkingen over de stad. Bijvoorbeeld het lawaai, de
uitlaatgassen, de muren die op je afkomen, etc.

•

Negatieve opmerkingen over hebzucht, kortzichtigheid en domheid van
mensen.

Het is uiteraard niet zo dat je bij al deze signalen ad hoc een vragenvuur over ecopijn hoeft te openen. Er is steeds de keuze om bij een dergelijk signaal ofwel
meteen verdere navraag te doen, ofwel de informatie op te slaan voor later. Het is
ook goed om met dergelijke signalen zelf mentaliserend en hypothese-vormend
bezig te zijn. Als een cliënt met ernstige stemmingswisselingen herhaaldelijk heeft
aangegeven enkel tot rust te komen in de natuur en daar ook een bepaalde
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spirituele waarde aan toe te kennen, hoe voelt deze persoon zich dan in het huidige
tijdsgewricht?
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Mentaliseren kun je leren
Bij alle doelen en processen in de behandeling van klimaatgerelateerde psychische
klachten is het ontwikkelen en gebruiken van mentaliserend vermogen van groot
belang. Met mentaliserend vermogen wordt bedoeld: het vermogen om
nieuwsgierig en met compassie te kijken naar de eigen binnenwereld én de
binnenwereld van anderen.
Bij sommige mensen zal het erom gaan om mentaliserend vermogen in bredere zin
te ontwikkelen. Zij zijn in het algemeen geneigd om vooral naar gedrag te kijken
vanaf de buitenkant en simpele oppervlakte-verklaringen voor gedrag te geven,
waarbij de focus ligt op statements over vermeende feiten (‘ik zeg het omdat het zo
is’), vermeende vanzelfsprekendheid (‘tsja, in situatie X doe je natuurlijk Y’), of
identiteiten (‘ik ben nou eenmaal zo’, ‘ze is gewoon lui’, ‘dat is omdat ik een
vrouw/Italiaan/student ben’, etc.).
Bij anderen is het mentaliserend vermogen er in bredere zin al wel, maar zij hebben
nog niet geleerd dit toe te passen op de klimaatcrisis. Dat is niet verwonderlijk
omdat over de klimaatcrisis vaak erg feitelijk gecommuniceerd wordt, met weinig
aandacht voor de emotionele kant van de zaak. Iemand kan dan gepreoccupeerd
raken met de ‘buitenkant’ van de situatie. Dit uit zich in in een preoccupatie met
buitenkant-gedachten als:
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•

‘Het regenwoud verdwijnt.’

•

‘We maken de wereld kapot.’

•

‘Er komen water-oorlogen.’

•

‘We moeten iets doen!’

Het punt is niet dat
deze gedachten
onzinnig zijn, maar dat
met deze eenzijdige
focus de ‘binnenkant’
van de situatie
veronachtzaamd
wordt. Voorbeelden
van binnenkantzinnen zijn:
Bron: climatevisuals.com

• ‘Wat voel ik hierbij?

•

‘Welke gedachten heb ik hierover?’

•

‘Hoe kom ik op die gedachten? Welke gedachten heb ik letterlijk
overgenomen uit het nieuws of van anderen en welke voeg ik hier zelf aan
toe?’

•

‘Wat zeggen mijn zorgen over wat voor mij belangrijk is? Wat zeggen ze over
wat ik nodig heb?’

•

‘Hoe ga ik op het moment met deze situatie, gevoelens en gedachten om?
Voel ik me vrij of onvrij in de manier waarop ik dat nu doe? Als ik me onvrij
voel, wat zit me eigenlijk in de weg?

•

‘Ben ik eigenlijk de enige die zich zo voelt? Hoe zou persoon X zich hierbij
voelen? En hoe gaat die daarmee om? Hoe zeker weet ik dat eigenlijk? Zou ik
het eens aan X kunnen vragen?’

Het is geen toeval dat de buitenkant-zinnen met een punt eindigen en de
binnenkant-zinnen met een vraagteken. Mentaliseren is bij uitstek een
nieuwsgierige activiteit. Niet op elke vraag zal altijd een antwoord komen en de
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antwoorden zullen vooral niet altijd zeker zijn, maar dat is niet het punt. Het punt is
dat de mentaliserende houding op zichzelf al bijdraagt aan compassie, veerkracht
en flexibiliteit. Het is een respectvolle houding tegenover jezelf en anderen, waarbij
je mensen niet beschouwt als machines die harder moeten worden aangedreven
(‘Ik moet gewoon harder mijn best doen’), maar als personen met een eigen
innerlijk, die dingen doen en laten met betekenisvolle redenen.
Wat vrijwel alle mensen met elkaar gemeen hebben, is dat het moeilijk is om te
mentaliseren als de spanning hoog oploopt of als de spanning volledig weg is
(dissociatie). Mentaliseren bevorderen vereist dus ook steeds het vinden van het
juiste spanningsniveau. 6
Als iemand nog slechts zeer beperkt heeft leren mentaliseren, is mogelijk (als
iemand hierin geïnteresseerd is) een langere, bredere psychotherapie geïndiceerd.
Wanneer iemand dit vermogen wel enigszins heeft ontwikkeld, maar nog niet
toepast in de context van de klimaatcrisis, kunnen binnen enkele sessies al flinke
stappen worden gemaakt. Hiervoor is het nodig dat de therapeut nieuwsgierigheid
en compassie toont naar de cliënt toe en vervolgens de cliënt uitnodigt om
hetzelfde te doen richting zichzelf en de eigen sociale omgeving.

Motiveren
Het kan voorkomen dat een therapeut klimaatgerelateerde psychische klachten
meent waar te nemen bij een cliënt, maar de cliënt deze zelf niet problematiseert
(‘Dit zijn toch gewoon de feiten? Natuurlijk slaap ik niet!’). In zo’n geval is het
raadzaam een inhoudelijke discussie of pathologisering te vermijden. Wel kan je als
therapeut je intentie uitspreken de cliënt te helpen zich op een veerkrachtige
manier tot dit moeilijke onderwerp te verhouden.
De klimaatcrisis roept bij sommige mensen op dat ze zichzelf enkel nog als middel,
en niet meer als doel op zich, gaan beschouwen. Het is belangrijk hier als
behandelaar niet in mee te gaan, en een duidelijke positie in te nemen. Ons doel is
niet de cliënt even op te lappen, zodat deze zich vervolgens weer in de strijd voor
6

Zie tevens het hoofdstuk in deel 4 over reflexen herkennen (behandeldoel 1) en daarbinnen
de window of tolerance.
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een betere wereld kan storten. Onze intentie is altijd óók het welzijn van de cliënt
zelf. Hiermee heeft de therapeut een voorbeeldfunctie; de cliënt wordt uitgenodigd
om ook zichzelf (weer) als waardevol te gaan beschouwen.
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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, 3
of 4 van deze toolkit op:
www.klimaatpsychologie.
com/eco-emoties
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