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In gesprek met Pat Ogden
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INTERVIEW

Het lichaam spreekt 
duidelijk tot wie weet 
hoe te luisteren
In coaching geven we vaak de voorkeur aan verbale, taalkundige, 
expliciete processen. De begeleiding bestaat dan voornamelijk uit 
‘praten over’. De ontmoeting van lijf tot lijf, en de ervaring blijven 
achterwege. “Er is een paradigmaverschuiving nodig”, gelooft Pat 
Ogden, oprichter en directeur van het Sensorimotor Psychotherapy 
Institute, “van een ‘praatkuur’ naar een model dat rekening houdt 
met de dominante rol van non-verbale, fysieke, impliciete proces-
sen ten opzichte van verbale, taalkundige, expliciete processen.” 
Daarmee houdt ze een pleidooi voor het lichaam, dat middels non-
verbale, fysieke signalen een impliciete taal spreekt.  
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Het begrijpen van de taal en het gebruiken 
van de intelligentie van het lichaam vormen 
het fundament van de therapeutische inter-
venties van Sensorimotor Psychotherapy. Pat 
Ogden is de oprichter van het Sensorimotor 
Psychotherapy Institute. Dit instituut leidt 
wereldwijd – en ook in Nederland – hulpver-
leners op in het toepassen van deze therapie-
vorm. Als we Pat Ogden namens het Tijdschrift 
voor Coaching benaderen voor een interview, 
weigert ze in eerste instantie. “Ik wil niet de 
indruk wekken dat coaches toegang hebben 
tot de opleidingen van het Sensorimotor  

Psychotherapy Institute, noch dat ze Sensori-
motor Psychotherapy mogen toepassen. Dat is 
niet zo”, benadrukt ze. 

Haar opleidingen in Nederland zijn voorbe-
houden aan BIG-geregistreerde psychothera-
peuten. Toch is Sensorimotor Psychotherapy 
relevant voor coaches om kennis van te 
nemen: het biedt inzicht in de rol van het 
lichaam bij het werken met cliënten. De uit-
gangspunten van Sensorimotor Psychotherapy 
kunnen coaches inspireren in het vormgeven van 
hun relatie met hun cliënten. 
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Uitgangspunten
Ogdens (2017) boek Sensorimotor Psycho-
therapy is doordrenkt van een zachtaardige, 
liefdevolle en geduldige benadering van 
cliënten. De nauwe samenwerking tussen de 
therapeut en cliënt dient zelfs als uitgangspunt 
voor de opbouw van het boek. Elk hoofdstuk 
bestaat uit een toelichting voor de therapeut 
en een toelichting voor de cliënt, gevolgd door 
werkbladen om samen te gebruiken. Het boek 
is bedoeld voor therapeut en cliënt. 

Ogden vertelt dat het haar veel voldoening en 
vreugde geeft dat Sensorimotor Psychotherapy 
geworteld is in een aantal voor haar cruciale 
principes:
• Organiciteit gaat ervan uit dat het systeem 

van de cliënt zelfsturend en zelfcorrige-
rend is, en een innerlijke wijsheid kent. 

• Geweldloosheid gaat uit een veilige, niet 
dominante, coöperatieve verkenning. De 
therapeut verwelkomt alle uitingen van 
de cliënt – ook (of juist) weerstand – van-
wege de wijsheid die ze herbergen.

• Mindfulness is een verkennende, ontspan-
nen en waakzame, meditatieve bewust-
zijnsstaat, die de therapeut en de cliënt 
in staat stelt de vaak rijke non-verbale 
patronen te observeren en ervaren.

• Eenheid gaat ervan uit dat mensen een 
integraal geheel zijn en tegelijkertijd 
onderdeel zijn van een groter systeem. 
De onderlinge afhankelijkheid van alle 
niveaus van het systeem is hierbij een 
gegeven.

• Relationele alchemie gaat ervan uit dat 
elke ontmoeting iets unieks, zelfs magisch 
is. In elke ontmoeting met een cliënt 
heeft de therapeut de uitdaging om uit 
te vinden waarom hij en de cliënt elkaar 
ontmoet hebben, en wat zij van elkaar te 
leren hebben. 

• Mind-body integratie gelooft dat lichaam 
en geest gezamenlijk de overtuigingen 
weerspiegelen die zowel therapeut als 
cliënt over zichzelf en de wereld hebben. 

Wortels van roeping
In de jaren 70 gaf Ogden yoga- en dansles-
sen in een psychiatrisch ziekenhuis. Het viel 
haar op dat patiënten die haar beide lessen 
volgden, sneller beter werden dan andere 
patiënten. Dat heeft haar nieuwsgierigheid 
gewekt: welke bijdrage levert het lichaam aan 
psychisch herstel? “Het werd mij duidelijk dat 
de rustige, aandachtvolle yoga zoals ik die gaf, 
het parasympatische zenuwstelsel stimuleerde. 
Dansen aan de andere kant stimuleerde het 
sympathische zenuwstelsel. Beide vormen van 
beweging boden veiligheid aan de patiënten; 
er was geen sprake van angst of spanning.”

“Er waren toentertijd geen protocollen voor het 
behandelen van trauma en complexe PTSS. Ge-
steund door mijn opgedane inzichten, ging ik 
als psychotherapeut de sensorische interventies 
meer en meer combineren met andere behan-
delmethoden. De reguliere methoden  
– voornamelijk cognitieve gedragstherapie – 
boden geen verlichting van vroegkinderlijke 
traumatische herinneringen. Dat is achteraf 
heel begrijpelijk”, zegt ze. “Trauma heeft im-
mers de grootste impact op het lichaam. Als 
je van de trap kukelt, ga je niet nadenken over 
het vastgrijpen van de leuning. Ons zenuw-
stelstel antwoordt, ons instinct antwoordt. De 
wortels van trauma liggen in een ontregeld 
zenuwstelsel en bepaalde patronen in spier-
spanning”, verduidelijkt Ogden. 

Lichaam als diagnose-instrument
Sensorimotor Psychotherapy wordt met succes 
toegepast bij cliënten met een complex trauma 
en gehechtheidsproblemen. Alhoewel, Ogden 
hecht niet veel waarde aan diagnostiek. Ze 
gelooft dat diagnoses, doordat ze cliënten 
indelen in een bepaalde, nauw omschreven 
categorie, hun mogelijkheden beperken. Daar-
mee wordt de behandeling ook onbedoeld 
beperkend. Ze citeert Oliver Sacks: “I love 
to discover potential in people who aren’t 
thought to have any.” En dan vervolgt ze: “Ik 
luister naar mijn cliënten, ik observeer hun 
lichaam en langzamerhand ontrafel ik de ef-
fecten van wat hen overkomen is, wat dat ook 
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bepalen welke fysieke actie het best passend is 
op wat wij verwachten dat er gaat gebeuren. 

Om de juiste ‘voorspelling’ te doen en ade-
quaat te handelen, wordt de overvloed aan 
actuele prikkels in een milliseconde en geheel 
onbewust vergeleken met herinneringen aan 
het verleden. Onze interpretatie van wat zich in 
het heden afspeelt – is het veilig of onveilig? – is 
gestoeld op eerdere ervaringen, die opgeslagen 
worden als een reeks onbewuste verwachtin-
gen. Ogden geeft een voorbeeld: “Als onze 

pogingen om 
contact en 
nabijheid te 
zoeken – door 
uit te reiken 
naar een ander 
en oogcontact 
te zoeken – in 
het verleden 
herhaaldelijk 
negatief be-
antwoord zijn, 
dan kan dat 
ertoe leiden 
dat we niet 
langer pro-
beren om uit 

te reiken. We hebben immers geleerd dat 
uitreiken negatieve gevolgen heeft.” Deze 
fysieke acties zijn zowel een uiting als een 
bekrachtiging van het vroegkinderlijk leren. Ze 
blijven in stand omdat de voorspellingen die 
ten grondslag liggen aan deze fysieke acties 
(het is niet veilig om oogcontact te maken of 
uit te reiken) niet in twijfel worden getrokken. 
Doordat deze fysieke patronen rigide worden, 
is het onderzoeken en toepassen van nieuwe 
mogelijkheden belemmerd.

Relationele mindfulness
Ogden vindt dat de therapeut een dubbele 
taak heeft: naast het verstaan van het narra-
tieve verhaal dient hij ook aandacht te hebben 
voor het somatische verhaal van de cliënt. 
“Het is van wezenlijk belang om de cliënt 
te helpen om rigide patronen te veranderen. 

moge zijn. Ik heb geen DSM-diagnose nodig 
om te zien dat iemand PTSS heeft. Dat zie ik 
aan het lichaam. Wat die persoon in het verle-
den meegemaakt heeft, is aanwezig in het hier 
en nu. Impliciete triggers zorgen ervoor dat 
het lichaam dezelfde respons vertoont als ten 
tijde van een traumatische ervaring. Als een 
cliënt bijvoorbeeld vroeger seksueel misbruikt 
is door haar vader en zij zich niet heeft kun-
nen verdedigen of verweren, zal ze bevriezen. 
Als zij in het hier en nu iemand tegenkomt 
die haar aan haar vader doet denken, zal haar 
lichaam dezelfde 
respons geven en 
bevriezen, zelfs 
als ze zich – op 
cognitief niveau – 
niet bewust is van 
de trigger.”

Wat de geest is 
vergeten, weet 
het lichaam nog
Wat maakt dat 
het lichaam 
oude patronen 
herhaalt, ook al 
is er in het heden 
geen sprake meer 
van een reëel gevaar? Dat heeft alles te maken 
met procedurele herinneringen. Deze herin-
neringen kunnen niet doelbewust worden 
opgehaald; ze dienen zich spontaan aan als 
een samenstelling van sensaties, emoties en 
gedragingen. Twee vormen van procedurele 
herinneringen zijn defensieve reacties (bij-
voorbeeld: je schrap zetten, vechten, vluchten 
of bevriezen) en tendenties tot toenadering 
of vermijding. Procedurele patronen worden 
aangeleerd nog voordat we taal hebben.

Ons lichaam en onze hersenen zijn voort-
durend bezig via onze zintuigen om onze 
omgeving te scannen. Tegelijkertijd worden 
ook onze innerlijke sensaties (in de vorm van 
beelden, emoties, gedachten, lichaamssensa-
ties) gescand. Deze informatie wordt gecom-
bineerd en gebruikt om nauwkeurig te kunnen 

Cliënten gaan niet in therapie 
om iets te veranderen aan  

hun verleden  
– dat is immers onmogelijk – 

maar om veranderingen aan te 
brengen in de gevolgen van dat 
verleden die nog steeds inbreuk 

plegen op hun leden in het 
heden (Ogden, p. 49)
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Dit bereik je door de focus te verleggen naar 
innerlijke processen, middels mindfulness”, 
gelooft Ogden. Met mindfulness bedoelt zij 
iets anders dan de solitaire, stilzwijgende 
mindfulness zoals deze gewoonlijk beoe-
fend wordt. Ze hanteert de term relationele 
mindfulness: “Het is een gedeelde, relationele 
en verbale verrichting in het hier en nu, die 
plaatsvindt tussen de therapeut en de cliënt.” 
Het is een rustige, vertraagde manier van wer-
ken, haast op de vierkante centimeter. Ogden 
spreekt over “microtracking”.

“De therapeut”, zo legt ze uit, “helpt de cliënt 
om de ervaring te beschrijven terwijl die zich 
voltrekt. Juist het aandachtvol observeren van 
innerlijke ervaringen, in plaats van zich ermee 
te identificeren, helpt cliënten om niet langer 
gegijzeld te worden door hun verhaal.” 

Ze vertelt over een cliënte: “Ze sprak de hele 
tijd met een brede glimlach. Ik benoemde 
dat: ‘Het is interessant wat er gebeurt, want 
je glimlacht steeds, zelfs als je over hele 
pijnlijke dingen vertelt.’ Ze zei: ‘Ja, dat is zo, 
ik ben me daar bewust van.’ Ik vroeg haar of 
we daarmee konden werken en zij stemde 
in. Ik nodigde haar uit om haar glimlach op 
te zetten. ‘Zeg niets, glimlach alleen maar en 
neem waar wat er gebeurt.’ Ik wilde samen 
met haar dat deel van haar verkennen dat 
steeds glimlacht. Ze vertelde vervolgens dat 
ze angst begon te voelen: ‘Ik moet ervoor zor-
gen dat je me leuk vindt, dat je me goedkeurt. 
Want als dat niet zo is, loop ik gevaar en heb 
ik pijn.’ Onder het procedurele patroon van 
glimlachen hebben we de betekenis ervan on-
derzocht, los van de inhoud of een specifieke 
herinnering. Zowel het lichaam (glimlachen) 
als de overtuiging (als ik niet glimlach, ben 
ik in gevaar) als de emotie (angst) kwamen 
aan bod. En terwijl ze huilde, zei ik tegen 
haar: ‘Wat moet het hard werken voor je zijn, 
steeds zo te moeten glimlachen en je nergens 
veilig te voelen.’ En daar begon de verande-
ring: in het hier en nu, met mij, hoefde ze niet 
te glimlachen en was ze veilig. Vervolgens 
leerde ze stukje bij beetje om haar glimlach 

te ‘tracken’ – zich ervan bewust te worden en 
het te observeren. Ik ben niet degene die haar 
vertelt dat ze niet steeds hoeft te glimlachen, 
dat ontdekt ze zelf, door te werken met het 
deel in haar dat vond dat ze altijd moest 
glimlachen.” 

Werken met de window of tolerance
De therapeut helpt de cliënt diens emo-
ties te reguleren en treedt daarmee op als 
hulpcortex. Dat heeft alles te maken met de 
emotionele tolerantiezone van de cliënt, de 
zogenaamde ‘window of tolerance’ (Figuur1). 
Het midden van de window of tolerance 
wordt gekenmerkt door een laag peil van 
angst en onrust. Het is een comfortzone 
die niet uitdaagt tot verkenning van nieuwe 
patronen of het aanleren van nieuwe capaci-
teiten. De uitdaging voor de therapeut is om 
zo met de cliënt te werken dat er geen sprake 
is van extreem hoge emotionele ontregeling 
(in de vorm van hyper- of hypoarousal) maar 
voldoende deregulerend is om de window of 
tolerance te verruimen. “Want”, zo bena-
drukt Ogden, “de therapeut moet veilig zijn, 
maar ook weer niet te veilig. Het draait om 
een dynamische balans tussen veiligheid en 
risico. Ervaringen die te ver buiten de window 
of tolerance vallen, kunnen niet worden 
geïntegreerd.” Het werken op de grenzen van 
de window of tolerance helpt de cliënt om 
enerzijds voldoende veiligheid te ervaren en 
anderzijds om traumatische ervaringen toe te 
laten en deze te integreren.

Helende therapeutische relatie
Het startpunt van de therapie is het bieden 
van veiligheid, zodat de cliënt “de vaak 
angstwekkende reis der zelfontdekking” aan 
durft te gaan. Veiligheid wordt niet zozeer met 
woorden als met non-verbale signalen over-
gebracht. Met het aanbieden van compassie 
brengt de therapeut herstel in de beschadigde 
hechtingspatronen van cliënten: “Als ik mijn 
cliënt troost en vol empathie aanwezig ben 
terwijl ze pijn voelt en verdrietig is, bied ik 
haar een nieuwe ervaring. Ze voelt de pijn 
en er is iemand voor haar aanwezig. Zo leert 
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ze om opnieuw uit te reiken. We oefenen 
het uitreiken: zij reikt uit naar mij, ik reik uit 
naar haar. Zo veranderen wij de procedurele 
patronen van haar lichaam. Uiteraard zal dit 
geborgd dienen te worden door consequent 
en bewust oefenen, middels huiswerk”, licht 
Ogden toe.

Ogden gelooft dat datgene wat zich afspeelt 
tussen de therapeut en cliënt, uniek is en 
geen vastomlijnd karakter heeft. De woorden 

en interventies van de therapeut zijn geen 
vooropgezette of algemene technieken, juist 
om het gevoel van veiligheid te waarborgen. 
Ze ontstaan uit de dynamiek tussen cliënt en 
therapeut. Het vraagt van de therapeut dat 
deze bereid is diens volledige aanwezigheid 
in te brengen. “De relatie tussen de cliënt en 
de therapeut is het allerbelangrijkst. Er vindt 
veel meer heling plaats door de aard van de 
relatie tussen therapeut en cliënt dan door 
een specifieke interventie”, benadrukt Ogden.

Figuur 1. Window of tolerance
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Mooiere wereld
Ogden hoopt dat Sensorimotor Psychotherapy 
de wereld een mooiere plek maakt. Dat het 
het beste in zowel cliënt als therapeut naar 
boven haalt en zo heling naar de wereld 
brengt. Aan coaches heeft Ogden de volgende 
boodschap: “Als je echt gelooft dat je coachee 
alles in zich heeft wat hij nodig heeft om zijn 
eigen antwoorden te vinden, dan helpt jou 
dat om de randvoorwaarden te creëren waarin 
dat mogelijk is. Als je mensen wilt helpen, 
moet je in ze geloven, dat ze meer diegene 
kunnen worden wie ze in potentie zijn. Erken 
dat je als coach niet de antwoorden hebt. Je 
hebt niet de autoriteit om antwoorden aan te 
reiken. Het is bevrijdend en ongemakkelijk 
tegelijkertijd, om te verduren dat je geen ant-
woorden hebt.” ■

Reageren? redactie@tvc.nl

Leona Aarsen is coach, registercounsellor, 
BCZ® registertherapeut en EMDR Master 
Practitioner. Ze werkt met hoogopgeleide 
professionals rondom de thema’s stress, 
burn-out, depressie en trauma.
www.anderzverder.nl
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Associatie voor Coaching     Postbus 89     5735 ZG  Aarle-Rixtel     TEL 0492-385544     www.associatievoorcoaching.com

De opleiding is bedoeld voor leidinggevenden, 
trainers, opleiders en onderwijsgevenden, coaches 
en mentoren die zich willen bekwamen in het 
coachend begeleiden.

Coachend leidinggeven is niet slechts het ‘liefdevol 
begeleiden’ van medewerkers, het is wel degelijk ook streng.
De organisatiecontext is het kader waarbinnen de leiding-
gevende en de medewerker afspraken maken over te behalen 
resultaten. Vanuit dit kader coacht de leidinggevende op 
persoonlijke doelstellingen en realisatie daarvan. Het nemen 
van verantwoordelijkheid, het zelfsturend resultaatgericht 
werken en de ontwikkeling van de medewerker staan hierbij 
centraal. De medewerker haalt het beste uit zichzelf.

In deze training leer je:
• dat coachen meer dan vaardigheid is.
• hoe je eigen vraagpatroon in elkaar steekt.
• bewustzijn en verantwoordelijkheid te 

onderscheiden.
• hoe de fasering van het coachproces werkt. 

Dinsdag 12 februari 2019 
09:00-17:00

1-daagse opleiding Coachend Begeleiden
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