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Werken met de kritische kant

Kritische kant

Verinnerlijking van dat wat het kind aan 
boodschappen, gedragingen, …. heeft ervaren.

Kinderen/jongeren ervaren nog sterk de 
loyaliteit tussen het eigen verinnerlijkte 
kritische ouderdeel en de nog steeds positief 
ervaren contacten met de ouders
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Hoe hiermee om te gaan?
• Hoe jonger het kind hoe moeilijker het het onderscheid 

kan maken tussen een ‘kant van de ouder’ en de ouder 
zelf. 

• Kritische kant wordt nog vaak als heel ego-syntoon
beleefd. Doel is deze kant meer egodystoon te maken

• Ado moet voelen dat de th. de ouders volledig 
respecteert en je ook aandacht hebt voor de positieve 
kanten van de ouder. 

• Kritische kant wordt niet benoemd als een 
disfunctioneel ouderdeel

• Zoeken naar een gepaste naam voor dit deel

Hoe hiermee om te gaan (2)

• Ook werken met positieve ouderkanten als 
interne resource

• Disfunctionele kanten zijn niet aangepaste 
manier om met stresssituaties om te gaan

• Psychoeducatie mbt oorsprong: de 
bestraffende kant van je ouders is een niet 
aangepaste oplossing van een situatie, die ook 
voor hen moeilijk is, iets wat je ouders zelf 
geleerd hebben (intergenerationeel)
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Meerstoelentechniek met de kritische 
kant

• Nodig de kritische kant uit op een stoel te gaan 
zitten. 

• Complementair aan de kritische kant is er ook de 
gekwetste kant. Geef deze ook een stoel

• Laat de kritische kant even aan het woord of 
verwoord ev. kort zelf wat die zegt (je kan 
ACHTER de straffende stoel staan. 

• Zeg duidelijk wat je vindt van deze kant (dat die 
de kleine…. niet helpt, haar pijn doet, ….) en dat 
jij het opneemt voor KK

Meerstoelentechniek met de kritische 
kant

• De GA (derde stoel) beschermt KK (de 
therapeut kan in het begin de rol overnemen 
van GA

• Vraag ook hoe de kritische kant zou reageren
• Blijf doorgaan tot KK zich veilig voelt
• Verderop in de therapie kan de eigen GA het 

overnemen. 
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Meerstoelentechniek: valkuil

• Cl. kan het niet verdragen dat th. zo praat 
tegen de kant

• Cl. kan geeft de kritische kant gelijk
• Cl. kan zich niet inleven in het perspectief van 

het kind (parentificatie)

Imaginatie met rescripting: stappen

• (veilige plek)
• Recente gebeurtenis
• Focus op gevoelsbeleving
• Gevoelsbrug
• Betekenisvolle gebeurtenis in verleden
• Ingrijpen in beeld (grenzen stellen aan ouder, 

bescherming KK) en bespreking van ervaring
• (veilige plek)
• nabespreking
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Werken met de kritische kant in 
imaginatie

‘ Ik weet dat u moe bent en dat deze situatie teveel 
voor u is. Maar het helpt ... niet wanneer u zo boos, 
onverschillig, reageert of wegloopt. Kijk, daar wordt 
.... alleen maar meer bang, boos, .... van.
Kunnen we iemand vragen om u te helpen (eigen 
moeder, buur, tante, ....), zodat u hier rustiger mee 
kan omgaan en er gekeken kan worden wat .... nu 
eigenlijk nodig heeft.’
Als er niemand is, kan de th. afwisselend bij ouder 
en kind komen.  


