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Voorwoord

De toepassing van positieve psychologie in de klinische praktijk
Een onuitgesproken en ongetoetste vooronderstelling van de gebruikelijke psychotherapie is dat 

een cliënt op een of andere manier zal herstellen wanneer hij wordt aangemoedigd om uitvoerig 

te praten over wat er mis met hem is. Positieve psychotherapie (PPT) volgt de tegenovergestelde 

benadering. Zij moedigt cliënten aan om volledig te erkennen wat er goed gaat in hun leven en 

om het beste van zichzelf in te zetten om hen te behoeden voor psychische stoornissen. Zie de 

volgende voorbeelden:

	■ Emma, een jonge vrouw die geobsedeerd is door herinneringen aan een trauma, raapt al haar 

moed bijeen om te ontdekken dat vergeving zowel helpt als pijn doet.

	■ Ahmed, een man van middelbare leeftijd met een depressie en suïcidale gedachten, zit op de 

psychiatrische crisisafdeling. Hij merkt dat vrijwel iedereen die daar zit er slechter aan toe is 

dan hij, en hij beseft dat hij genoeg innerlijke hulpbronnen heeft om met zijn problemen om 

te gaan.

	■ Mirjam, een vrouwelijke promovendus van achter in de twintig, heeft visuele en auditieve hal-

lucinaties die niet netjes passen in een diagnostische categorie. Ze gaat weer in therapie nadat 

ze naar talloze specialisten is verwezen die niet tot een eensluidende diagnose konden komen.

In de afgelopen vijftien jaar zijn deze mensen, en duizenden anderen, in positieve psychotherapie 

(PPT) gegaan, omdat deze benadering hen niet ziet als louter gekwetste zielen, uitgeputte lichamen 

en lusteloze geesten. PPT beoordeelt, waardeert en versterkt wat er goed is aan cliënten – zonder 

hun leed te bagatelliseren – en gebruikt deze sterke kanten als hefbomen voor genezing.

	■ Toen Emma er klaar voor was om haar trauma onder ogen te zien, werd PPT een proces om 

te komen tot inzicht in de nuances van vergeving – hoe die kan helpen of pijn kan doen. Zij 

ontdekte dat zij een vriendelijk en empathisch persoon was, omdat vergevingsgezindheid een 

van haar sterke kanten was.

	■ Tijdens PPT ontdekte Ahmed dat zijn vermogen om dingen in perspectief te zien een van zijn 

karakteristieke sterke kanten is. Hij kon vaststellen dat anderen er slechter aan toe waren 

dan hij. Dat inzicht gaf hem de kracht om te kijken naar de positieve aspecten van zijn leven 

en die te gebruiken.

	■ Toen Mirjam werd gevraagd waarom ze weer in therapie was gegaan (ondanks het feit dat 

onze kliniek geen specialistische voorzieningen voor haar heeft), vond zij dat PPT de enige plek 

ter wereld is waar voorbij haar symptomen wordt gekeken en waardering is voor de manier 

waarop haar creativiteit en doorzettingsvermogen haar in staat zullen stellen om af te studeren.

Psychotherapie heeft zich voornamelijk ontwikkeld als een genezende discipline die zich vooral 

bezighoudt met het repareren en herstellen van zwakheden. In dit boek zul je ontdekken dat 

psychotherapie ook gericht kan zijn op het onderzoeken en ontwikkelen van echte positieve 
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emoties, persoonlijke kwaliteiten, betekenis en doelen. De casussen in dit handboek laten zien 

dat cliënten, hoewel ze verdrietig, gestrest, angstig, ambivalent of boos zijn, hun vriendelijkheid, 

dankbaarheid, levenslust, zelfregulatie en vooral hun hoop en optimisme kunnen ontdekken 

en inzetten. Dit handboek vertelt deze verhalen en biedt een systematische structuur voor het 

gebruik van positieve vaardigheden om iemand te behoeden voor psychische stoornissen. Wij 

menen dat dit handboek een veranderingsproces beschrijft waarin koestering van positieve 

emoties, versterking van persoonlijke kwaliteiten, het zoeken naar betekenis, het bevorderen van 

positieve relaties en het streven naar intrinsiek motiverende doelen centraal staan in de manier 

waarop cliënten, én therapeuten, genezen en groeien.

Professionals in de geestelijke gezondheidszorg kunnen dit handboek gebruiken bij verschillende 

klinische aandoeningen. In deel 1 worden de theoretische fundamenten gelegd, terwijl deel 2 

therapeuten stap voor stap door de praktijk van PPT leidt. Aan het einde van elke sessie wordt 

relevant klinisch materiaal genoemd en dat gebeurt ook in de bijlagen achter in dit handboek. 

Bij deze handleiding hoort ook een cliëntenwerkboek. Bij het origineel is ook een online bijlage 

beschikbaar waar een groot aantal aanvullende bronnen te vinden is. Deze bijlage is te raadplegen 

via www.oup.com/ppt, maar niet in het Nederlands vertaald.

PPT is een relatief nieuwe benadering. Grootschalig onderzoek naar de effectiviteit van PPT 

ontbreekt nog. We hopen van harte dat dit boek leidt tot grondige evaluatie van haar belofte. 




