
Stamverhalen 

De methode „verhalen aanvullen“ die teruggaat op Bretherton (1990) en in het duits 
vertaald werd GEV-B (Gloger-Tippelt, 2009)1, onderzoekt de reacties van 5- tot 8-
jarige kinderen aan de hand van vijf klassieke conflict-situaties. Een kind morst b.v. 
fruitsap. De cliënt wordt gevraagd te spelen wat er dan gebeurt. Het begin van de 
verhalen die voor diagnostische doeleinden (en voor onderzoek) samengesteld 
werden mogen niet buiten de testsituatie gebruikt worden. In de literatuur 
(Bretherton) zijn er veel gelijkaardige scènes die therapeutisch kunnen gebruikt 
worden. B.v.: 

4 De hete soep: Alhoewel moeder het verboden heeft, pakt het kind de hete 
soepketel, deze valt om en het kind verbrandt zijn hand. 

4 Barney is verdwenen: Het kind gaat in de tuin om met de hond Barney te spelen, 
maar hij vindt Barney niet. 

4 De verloren sleutel: Het kind komt in de kamer en hoort dat vader en moeder 
ruzie hebben over een verloren sleutel. 

4 Uitgesloten: Vader en moeder willen alleen zijn en sturen het kind naar zijn 
kamer om te spelen. 

4 Mama’s hoofdpijn: Moeder heeft hoofdpijn en vraagt Susanne/Rik de TV uit de 
zetten. Dan komt een vriendje op bezoek en wil per se TV kijken. 

4 Met drie: Het kind en zijn vriendje spelen met de bal. Kleine broer komt naar 
buiten en wil meespelen, maar het vriendje wil dat helemaal niet. 

4 Het zandkasteel: Een klein kind in het park heeft een zandkasteel gebouwd. Het  
vriendje zegt tegen het kind: “Kom, we maken het zandkasteel van die kleine 
kapot.” 

4 Angstige hond: Het gezin is in het park en het kind schopt zijn bal verder en 
verder weg van het gezin. Plots komt een paniekerige hond en blaft luid. Het kind 
is heel bang. 

4 Monster in het donker: Het gezin is beneden, terwijl het kind boven in de 
slaapkamer speelt. Plots valt het licht uit en het kind hoort een geluid. Het kind 
denkt dat het een monster is. 

4 Nieuwe buren: Het gezin is verhuisd naar een nieuwe omgeving. Het kind is 
uitgenodigd op een feestje bij de buren. Hij kent geen van de andere kinderen op 
het feestje. 

4 Lied: Het kind staat voor een publiek en wil/moet een lied zingen. Het weet plots 
de tekst niet meer. 

4 Ruzie met een vriend: Het kind speelt met een bal. Een vriendje komt voorbij, 
pakt de bal en kwetst daarbij de hand van het kind. 

4 Lievelingsstoel (conflict met broer/zus): Het kind zit op zijn lievelingsstoel. 
Broer/zus duwt het ervan af omdat hij/zij zelf daar wil zitten. In het gestoei doet 
het kind zich pijn aan zijn voet. 
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4 Wachten op het middageten/op broer of zus: Het kind verheugt zich op het 
middageten en moet nog op zijn broer/zus wachten. 

4 Ziekte van broer/zus: Het kind komt naar huis en hoort dat broer/zus erg ziek is 
en ziet dat moeder haar hoofd op de tafel legt. 

4 Val van de fiets: Het kind valt in de buurt van de ouders van zijn fiets, heeft pijn 
en bloedt. 

4 Verlies: Het kind kijkt er al dagenlang naar uit een vriend/vriendin te bezoeken. 
Maar moeder zegt dat ze niet kunnen gaan. 

4 Mislukt huiswerk: Het kind is alleen thuis, begrijpt het huiswerk niet en is 
overstuur. 


