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Voorwoord door vertaler

In deze 6jden van globale crisis door COVID-19, worden we als therapeuten geconfronteerd met de ethische
en medische beperkingen waarbinnen we onze therapeu6sche rela6e moeten vorm geven. Daardoor 
stemmen we crea6ef af en in 2020 betekent dit dat we onze toevlucht onder andere nemen tot online 
therapie via de webcam. Angela Basile schreef een stuk over de (on)verenigbaarheid van gestalMherapie en 
online therapie.

1. Inleiding

De psychotherapeu6sche rela6e is één van de vele mogelijke rela6es die mogelijk  zijn  op het internet.
Reeds  in  2000  stelde  Cantelmi  dat  “(niet-farmacologische)  behandeling  en  genezing  van  psychische
stoornissen  mogelijk is binnen een therapeu6sche rela6e zonder de fysieke aanwezigheid van de twee
par6jen”. Het debat in de wereld van "e-therapie" varieert van land tot land: van de Verenigde Staten, waar
het een meer geconsolideerd gebruik is, tot Europa en in Italië, waar de richtlijnen van de Na6onale Orde
van Psychologen nog in ontwikkeling zijn. Ze trachten indica6es te geven aan professionals die deze vorm
van therapie wensen te gebruiken door de nadruk te leggen op ethische en deontologische problemen,
alsook op problemen met betrekking tot privacy en gegevensbeveiliging, op de mogelijke aanwezigheid van
frauduleuze therapeuten, enzovoort.

Hoewel er al een zekere bloei is van Italiaanse en interna6onale wetenschappelijke studies (Suler,
1996-2000; Turkle, 1999; Sandler, 1997; Wallace, 2000; La Barbera, 2009, Cantelmi, 2001; Merciai, 2000;
Bollorino, 1999 ; Cinnamon, 2000; Migone, 2003; etc.)  over de fenomenologie en psychodynamica van
interpersoonlijke  rela6es  op  het  internet  en  in  cyberspace,  geraakt  het  debat  in  Italië  over  online
psychotherapie niet van de grond als gevolg van het strikt volgen van orthodoxe ideeën, met name die van
de psychoanalyse en van de onwil om bepaalde theore6sche paradigma’s te herzien in het licht van de
veranderde realiteit die het internet ontegensprekelijk met zich meebrengt. Het komt dus voor dat vele
collega’s  online  therapie  aanbieden,  maar  er  niet  over  schrijven.  Soms  neemt  men  toevlucht  tot  het
benoemen  van  deze  vorm  als  ‘counseling’,  uit  angst  om  beschuldigd  te  worden  van  wanprak6jken  of
oppervlakkigheid.  Aangezien  de  mogelijkheid  van  een  interpersoonlijke  rela6e  in  cyberspace  als
vanzelfsprekend wordt beschouwd, richt de discussie zich vandaag op de noodzaak, zoals Merciai (2000) in
overeenstemming met Suler (2000) verwoordt, om een nieuwe psychologie en een nieuwe psychodynamica
van online therapie  te onderbouwen.  Theorieën en technieken moeten gespecificeerd worden en men
moet zeker vermijden te veel de parallel te willen trekken tussen echt en virtueel. Zo stelt Migone (2003) en
anderen met hem (Cannella,  2000; Angelozzi,  1999),  dat  psychotherapie op het internet te vaak wordt
beschouwd als een van de vele psychotherapieën die worden beoefend in "heterodoxe" omgevingen en als
innova6e  ten  opzichte  van  de  "klassieke  techniek”.  Het  moet  beschouwd  worden  als  evenwaardig
vergeleken met andere therapeu6sche vormen (bv. groeps- of familietherapie), omdat het niet gaat om de
externe vorm die therapie aanneemt, maar om de betekenis van de gehele ervaring en wat het oproept bij
de pa6ënt.

De  meer  procedure-georiënteerde  en  rela6egerichte  psychotherapeu6sche  modellen  zien
vermoedelijk  het  nut  in  van  online  therapie  wanneer  ze  ‘standaardinterven6es’  gebruiken.  Daarnaast
kunnen  psychoanaly6ci,  die  overdracht,  tegenoverdracht  en  interpreta6e  benadrukken,  worden
aangetrokken door de imaginaire tussengrens die door de computer wordt gecreëerd en door de  puur
verbale  interac6es.  De  fenomenologisch-ervaringsgerichte  psychotherapeu6sche  benaderingen  zijn
daarentegen  nogal  kri6sch  en  beschouwen  de  online  therapeu6sche  rela6e  uiterst  beperkt,  zo  niet
onbruikbaar.  Deze scepsis  zien we ook bij  de Gestaltbenadering.  Die maakt deel  uit  van humanis6sche
therapieën en legt als dusdanig een grote nadruk op de rela6e therapeut-pa6ënt als een reëel 'gegeven' en
het voornaamste vehikel voor behandeling.
1 Louis Wauters is een gestalttherapeut in opleiding aan het IVC in België en is géén beëdigd vertaler.



Kan een psychotherapie die de rela6e beschouwt als een 'belichaamde' rela6e, die rekening houdt
met de lichaamservaring van de therapeut en de pa6ënt en die werkt met awareness op de contactgrens in
het organisme-omgevingsveld2, plaatsvinden in zo'n bijzondere sehng zoals de virtuele?

Deze bijdrage van mij is gericht op het iden6ficeren van mogelijke antwoorden op deze vraag vanuit
de  epistemologische  basis  van  het  Gestaltmodel  en  vanuit  de  getuigenissen  van  de  weinige
GestalMherapeuten  en  sommige  van  hun  pa6ënten  die  Skype-therapie  hebben  gebruikt  voor
psychotherapie of supervisie op afstand.

Ik zal mij uitsluitend bezighouden met psychotherapie waarbij zowel een audio- als videoverbinding
zoals die via Skype wordt aangeboden en die een voorbeeld is van synchrone communica6e in real6me en
die zo dicht mogelijk bij de persoonlijke ontmoe6ng ligt. Ik zal niet s6lstaan bij asynchrone communica6e of
de  uitwisseling  van  tekstberichten  zoals  e-mails  of  chats  waarbij  alle  metacommunica6eve  aspecten
(lichaamshouding, stemintona6e, gezichtsuitdrukkingen) ontbreken en waar tekstualiteit leidt tot  een sterk
projec6eve en fantasierijke manier van werken, die de dynamische structuur van de interpersoonlijke rela6e
volledig verandert.

De therapeuten naar wie ik verwijs, zien het gebruik van online psychotherapie vooral als aanvulling
op de face-to-face therapie, als voortzehng van de therapie wanneer de pa6ënt of therapeut verhuist of als
middel om gemiste sessies in te halen.

2. De basisprincipes van Gestalt in een online se=ng

Voor  de gestalMherapie  is  er  "bij  dierlijke  wezens geen func6e  die  onajankelijk  van  het  object  of  de
omgeving plaatsvindt,  of  het nu een vegeta6eve (…) of  percep6eve func6e is  of  zelfs  handeling vanuit
gevoel of rede. (...) Het is al6jd het organisme-omgevingsveld waarnaar we verwijzen "(Perls et al., 1997, p.
38). Bovendien "zijn organisme en omgeving in een wisselwerking, is de ervaring  unitair, en kan die niet
worden herleid tot  één deel van de rela6e, maar moet het worden herleid tot  de gemeenschappelijke
realiteit  van  het  veld  die  voortdurend  wordt  gecreëerd  door  de  wederzijdse  interac6e  van  zijn
componenten. [...] Zoals de volledige Gestalt zowel de figuur als de achtergrond omvat, omvat het veld de
vele mogelijkheden van de fenomenologische gebeurtenis" (Conte E., 2005, p. 177).

Het Zelf is ook een func6e van het veld; het is geen gematerialiseerde, objec6eve structuur, maar een
'rela6oneel product', een experiën6ële gebeurtenis die plaatsvindt in een fenomenologische werkelijkheid
en die in een 'middle ground' wordt geplaatst tussen het organisme en de omgeving (Spagnuolo Lobb,
2011). GestalMherapie focust de behandeling op dit Zelf dat op een bewuste en ac6eve manier betekenis
geep,  inten6es formuleert  en steeds bestaat  in  zijn  openheid  naar de wereld,  om daarmee samen de
realiteit te co-creëren. Het is in deze rela6e met de wereld, in dit 'neigen naar', dat men de oorsprong van
mentaal lijden en tegelijker6jd de locus van zorg moet plaatsen (Spagnuolo Lobb, Cavaleri, 2013; Spagnuolo
Lobb, Cavaleri, 2010).

Het doel van de therapie is daarom om het proces van contacteren van de ander te ondersteunen,
dat om verschillende redenen bevroren of geblokkeerd werd en om ervoor te zorgen dat de pa6ënt de
spontaniteit en vitaliteit van zijn ‘zijn-in-rela6e’ herstelt.

Wanneer de omgeving wordt vertegenwoordigd door cyberspace en het concept van het ‘hier-en-nu’,
dat GestalMherapeuten zo dierbaar is, zich buiten alle propor6es lijkt uit te breiden (de wijdverspreide en
gedelokaliseerde  ruimte  van  het  netwerk)  of,  integendeel,  net  tot  het  extreme  verkleind  wordt  (de
mogelijkheid  van  het  verbreken  van  de  rela6e  met  een  simpele  muisklik),  hoe  verandert  dit  het
fenomenologische veld? Hoe verandert de percep6e van de contactgrens tussen pa6ënt en therapeut? Is
het überhaupt  mogelijk om therapeu6sche behandeling te garanderen volgens de hierboven beschreven
uitgangspunten?

2 De activiteit van contact maken met de omgeving (of gecontacteerd worden) vindt plaats door een ervaringsgerichte - 
en niet noodzakelijkerwijs fysieke - afbakening tussen wat het organisme zelf vertegenwoordigt (…) en het vreemde, 
hetgeen nog onbekend is, het anders-zijn van de wereld. Gestaltpsychotherapie geeft deze zwevende grens, waar het 
zelf en de ander elkaar ontmoeten en er iets gebeurt, de naam "contactgrens" "(Perls, Hefferline en Goodman, 1997, p. 
18). "De contactgrens wordt gedefinieerd door ontmoeting en ervaring in het anders-zijn, die vervolgens evolueert naar 
de beweging naar de ander, ondernomen vanuit de stevigheid van de eigen diversiteit (vanuit de grond van awareness 
van het Zelf)" (Spagnuolo Lobb, 2011, p 40).



Als we uitgaan van de aanname dat de therapeu6sche rela6e een echt,  uniek en onherhaalbaar
'gegeven’ is dat opkomt en zijn eigen geschiedenis heep in de ruimte 'tussen' deze specifieke pa6ënt en
deze specifieke therapeut, kan de virtuele sehng, zoals andere klassieke sehngs, een van de vele mogelijke
zorgervaringen zijn. De kwes6e heep in feite niet zozeer betrekking op de leMerlijke plaats en ruimte van de
rela6e, zolang die rela6e maar plaatsvindt binnen het kader van de therapeu6sche sessie, zij het waarbij de
twee acteurs fysiek aanwezig zijn in dezelfde "echte" kamer of zij het in cyberspace en gemedieerd door
een webcam. Het gaat er om hoeveel en hoe de pa6ënt zijn volledige aanwezigheid kan voelen tegenover
de therapeut en hoe hij de therapeut voelt in zijn authen6citeit en integriteit.

Als  het  mogelijk  is  om  de  spontaniteit  van  het  contact  te  herstellen,  zelfs  via  een  virtuele
netwerkverbinding, kan men zich echter afvragen hoe dit  contact toch voedend en volwaardig kan zijn
ondanks de afwezigheid van echte lichamen. De grote limiet van ontlichamelijking die de virtuele realiteit
met zich meebrengt vereist dan herziening van het model van gestalMherapie dat intercorporaliteit als het
fundament van het therapeu6sche proces beschouwt.

3. Wat met lichaam en wat met empathie in online GestalAherapie?

Zoals Margherita Spagnuolo Lobb (2010, p. 19) stelt: “De aandacht voor het lichaam zoals beoogd door de
Gestalt-methode betekent een belangrijke stap voor psychotherapie in het algemeen: van het perspec6ef
van diepgang dat vooral refereerde naar psychische ervaringen, naar het perspec6ef van diepgang als de
belichaming van rela6es. Waar het lichaam voor Reich de zetel was van de repressie van conflicten, en voor
Perls het de belangrijkste wijze was om een existen6ële en holis6sche ervaring uit te drukken, daar is voor
hedendaagse  Gestalt-auteurs  (in  het  bijzonder  Kepner,  1993/1997;  Frank,  2001/2005)  het  lichaam  het
contactorgaan bij uitstek, dat zowel de geschiedenis van eerdere contacten als het tot stand brengen van
actuele contacten omvat.” Gestalt-psychotherapie behandelt het lichaam in ac6e, in contact, dat wil zeggen
hoe de persoon aanwezig is in het hier-en-nu en hoe zijn lichaam ons, via zijn manier van contact maken,
vertelt waar het heen wil. De therapeut capteert deze bewegingen in het hier-en-nu in het lichaam, de
'ontbrekende bewegingen', onafgemaakt of geblokkeerd (een ademhaling, het trommelen van de vingers,
een houding, een gedrag of een ac6e …) en ziet de inten6onaliteit van de beweging naar de toekomst toe,
naar de volgende situa6e. Dit stelt hem in staat zich volledig te openbaren in de therapeu6sche rela6e door
de ander met open zintuigen te ervaren. En het is door zich gesteund te voelen in dit inten6onele proces
dat de pa6ënt, in contact met de therapeut,  de lichaamsspanning kan loslaten en spontane emo6es in
awareness kan laten komen, via de onmiddellijkheid van de zintuigen.

Maar welk beeld van het lichaam komt naar voren in online therapie? Het lichaam zoals afgebeeld op
de webcam is een gefragmenteerd lichaam. In de meeste gevallen ziet men enkel het aangezicht en de
romp. Dit impliceert dat men zeer gefocust moet blijven op de non-verbale en paralinguïs6sche aspecten,
zoals uitgedrukt door de mimiek in het gezicht. Van daaruit moet men dan het volledige body process gaan
afleiden. Het is daarnaast ook mogelijk om de ademhaling gade te slaan, veranderingen en onderbrekingen
daarvan, maar ook uitdrukkingen van angst of lijfelijke blokkades.

Het zicht is het voornaamste zintuig in online communica6e en de technologie versterkt het ten koste
van alle andere: het scherm beperkt afleidingen door de leMerlijke omgeving uit te sluiten en de pa6ënt en
therapeut te ‘verplichten’  mekaar aan te kijken. Anderzijds is aanraking of tast (de  uitdrukking van de
nabijheid van lichamen) volledig afwezig, hetgeen normaliter een geprivilegieerde status geniet binnen de
gestalMherapie. Tast garandeert immers in veel situa6es de transi6e van awareness naar aangaan en stelt
ons in staat om een ‘open’ gestalt te sluiten en onaffe zaken te vervolledigen. Voorbeelden hiervan zijn de
zogenaamde  Gestalt-experimenten,  waar  door  lijfelijke  beweging  (in  de  vorm  van  drama6seringen,
simula6es van ac6es, etc.) pa6ënt en therapeut volheid en belichaming bereiken en samen bewegen door
de ruimte om de inten6onaliteit van het contact te vervolledigen. Als een pa6ënt in een face-to-face sessie
geblokkeerde spanning kan loslaten door bijvoorbeeld de handen van de therapeuten vast te houden of
hem te omhelzen of door fysieke weerstand te voelen via het duwen tegen diens handen en voeten, dan
worden pa6ënt en therapeut via het scherm gedwongen om nieuwe vormen van crea6eve afstemming te
vinden op de contactgrens, teneinde de ac6e naar boven te brengen.

Een andere fundamentele kwes6e die naar voren komt, heep te maken met empathie in deze virtuele
sehng.  Het  sensoriële  primaat  van  het  zicht  en  de  betrokken  lichamen  spelen  zich  af  binnen  de
bovenstaande (virtuele) modaliteiten.



Onderzoek  bij  baby’s  en  ander  neurowetenschappelijk  onderzoek  ontdekten  spiegelneuronen
(Rizzola6,  2006;  Staemmler,  2007;  Damasio,  1999;  Gallese,  2005;)  als  een  mogelijk  neurobiologisch
substraat  voor  empathie3.  Deze  empathie  kan  tot  uitdrukking  komen omdat  deze  neuronale  pathways
geac6veerd  worden  door  het  zicht.  Die  studies  ondersteunen  het  concept  van  ‘embodied  empathy’
(Staemmler, 2007; Rubino, 2011). GestalMherapie doelt hiermee op het feit dat het intersubjec6eve en pre-
individuele voorafgaat aan iden6fica6e en dat het begrijpen van de ander niet cogni6ef geschiedt, maar dat
het een lijfelijk en gedeeld ervaren is, dat op de contactgrens, op de sensorische en experiën6ële plaats van
het hier-en-nu van de rela6e, plaatsvindt.

De studies van Freedberg en Gallese (2007) gaan nog een stap verder en lanceerden de hypothese
dat  een  vorm  ‘empathische  resonan6e’  door  de  ac6va6e  van  spiegelneuronen  ook  kan  geobserveerd
worden bij het maken van abstracte kunst, waar een beeld sta6sch is en zonder directe inhoudelijke link
met het lichaam, zoals bijvoorbeeld bij de verscheurde canvassen van Lucio Fontana. In dit geval is er een
motorische simula6e van de bewegingen van de kunstenaar, in de eerste plaats de zichtbare sporen van zijn
ar6s6eke expressiviteit, zoals penseelstreken of gegraveerde sporen, maar ook meer algemene beweging
van de hand bij afwezigheid van een expliciet bewegend lijf. De simula6e van de crea6eve beweging wordt
een integraal deel van de ervaring die we hebben van het gevolg, namelijk het kunstwerk.4

4. De protagonisten aan het woord

Hieronder staan reflec6es van zowel GestalMherapeuten als  pa6ënten die Skype-therapie  ondernamen.
Deze getuigenissen zijn verzameld via een eerder impromptu verbale uitwisseling die ik waarheidsgetrouw
neerschreef,  me zeer  bewust  van de nood aan verdere en meer diepgaande systema6sa6e.  Sehng en
lichaam waren twee voorname aspecten die ter  sprake kwamen, maar daarnaast  kwamen interessante
bedenkingen naar voren over het concept van cyberspace, over de contactgrens en het fenomenologische
veld van organisme en omgeving.

De psychotherapeuten

Margherita  Spagnuolo  Lobb,  psycholoog,  gestalMherapeut  en  directrice  van  Scuola  di
Speciallizzazione  in  Psicoterapia  van  het  Is6tuto  di  Gestalt  H.C.C.  in  Italië  doet  supervisie  via  Skype,
voornamelijk voor buitenlandse collega’s. “Ik zou niet geneigd zijn psychotherapie via Skype te doen, zegt
Spagnuolo Lobb, omdat ik denk dat als ik moet kiezen tussen een lichaamsloze therapeut (hoe ervaren en
gekend ook) en een fysiek aanwezige therapeut (die misschien veel minder ervaren is), ik zou kiezen voor de
laatste omdat het mij meer de ervaring zou geven me toe te vertrouwen aan de andere, hetgeen enorm
belangrijk is in alle benaderingen, in het bijzonder de fenomenologische en experiën6ële. Het is anders

3 Verschillende belangrijke onderzoeken binnen de neurobiologie hebben onthuld dat in ons brein een bepaalde groep
van neuronen aanwezig is, genaamd spiegelneuronen. Hun eigenschap is om geëxciteerd te geraken wanneer een 
subject een actie uitvoert maar ook wanneer iemand anders dit doen voor diens ogen (Rizzolati, 2006). Volgens 
sommige wetenschappers zou deze ontdekking empathie kunnen verklaren en wijzen naar een mogelijke 
biologische basis ervan, aangezien de neuronale structuren die betrokken zijn wanneer we bepaalde sensaties en 
emoties ervaren, dezelfde zijn die geactiveerd worden wanneer we diezelfde sensaties en emoties attribueren aan 
iemand anders. Gallese (2005) toont in diens studies dat basis voor empathie een proces is van “embodied 
simulatie”. Daarmee wordt bedoeld dat het een functioneel mechanisme is van essentieel motorische aard en dat 
evolutionair gezien zeer oud moet zijn omdat deze neuronen onmiddelijk geëxciteerd worden voor enige cognitieve
processing. Dit mechanisme zorgt ervoor dat we een actie kunnen percipiëren en begrijpen door het intern te gaan 
simuleren.

4 In hun experiment toonden Humility et al. (2012) een groep van mensen een hoge-resolutie foto van de verscheurde
schilderijen van Fontana, afgewisseld met een soort van ‘controle stimulus’: in dit geval een aangepaste afbeelding, 
waar de snede in het canvas was vervangen door een lijn. Wat ontbrak was dus het dynamische aspect, maar voor 
de rest was het een volledige reproductie van het kunstwerk: zwart en wit, contrast, pixels… De onderzoekers 
vonden dat alle participanten, ongeacht of ze de artiest kenden of niet, dezelfde reacties op het kunstwerk 
vertoonden op breinniveau, terwijl dit voor de controle stimulus niet het geval was. Die reactie was met name de 
onderdrukking van het ‘mu-ritme’, wat wijst op een activatie van de motorische cortex en daarnaast ook een 
activatie van spiegelneuronen aantoont.



wanneer iemand me vraagt voor één of twee sessies. Dan is er een sterke mo6va6e om iets specifiek te
verkennen met mij, los van de basisveiligheid die alleen een constante therapeu6sche rela6e kan geven. Ik
heb echter zelf ook, in mijn eigen therapie, sessies op afstand gedaan met mijn therapeut, Isadore From,
wanneer ik hem niet kon bereiken in New York of Frankrijk. Ik superviseer regelma6g collega’s via Skype
wanneer ze dit vragen. Meestal gebeurt dit vaker bij  buitenlandse collega’s, die mij minder gemakkelijk
kunnen ontmoeten, maar het gebeurt ook vaker en vaker met Italiaanse collega’s omdat ik door mijn leepijd
wat luier word en meer geneigd ben om het verkeer te vermijden. Hoe ervaar ik het veld in een ontmoe6ng
via Skype? Het is interessant want het veld is daar en het trilt. Langs beide kanten is er een sterke connec6e
met het scherm en met de bewegingen die plaatsvinden in het gezichtsveld. In zekere zin ervaar ik een
sterkere  spanning  naar  mekaar  toe:  de  zintuigen  zijn  meer  open  net  omdat  de  aanwezigheid  minder
obvious  is. Je kan niet in slaap vallen in een Skype-mee6ng! Tijdens een sessie met fysieke aanwezigheid
kunnen er momenten van afleiding zijn. Iets gelijkaardigs gebeurt bij de blinde man die, bij afwezigheid van
zijn zicht, andere zintuigen sterker gaat ontwikkelen en op die manier meer dingen ‘ziet’ dan de zienden.”

Sergio La Rosa, een Argen6jnse GestalMherapeut, biedt online psychotherapie aan omdat hij een deel van
het jaar in Agen6nië, in New York en in Italië doorbrengt. Hij wisselt online en face-to-face af ajankelijk van
waar  hij  zich  bevindt.  Hij  benadrukt  de  noodzaak  van  een  geconsolideerde  klinische  prak6jk  onder
nauwgezeMe  supervisie  voor  men  overgaat  naar  dit  technologisch  medium.  Daarnaast  vertelt  hij  dat
specifieke training  in  communica6e door middel  van technologie nodig.  “Ik  starMe therapie op afstand
(ini6eel  via  de  telefoon)  jaren  geleden  onder  supervisie  van  Joseph  Zinker  ,  zegt  La  Rosa.  Ik  had  de
psychoanalyse als basisopleiding, waarbij de therapeut de pa6ënt, die op de sofa ligt, niet ziet. Ik geloof dat
het creëren van een achtergrond ,  bedoeld als  ‘grond’ voor de therapeu6sche rela6e, het zogenaamde
voorcontact, nog meer van fundamenteel belang is voor online therapie dan voor face-to-face ontmoe6ng.
Via  Skype  zijn  lichamelijke  observa6es  mogelijk;  ik  doel  hier  in  het  bijzonder  op  micro-ges6ek,
microbewegingen in het gezicht en onderbrekingen in de ademhaling. We weten dat onderbrekingen in
spraak verband houden met procesonderbrekingen (wat Amerikaanse psychoanaly6ci ‘gerichte weerstand’
of  ‘rechtstreekse  weerstand’  noemen)  en  dat  binnen  Gestalt,  ademhalingsonderbrekingen  al6jd
onderbrekingen betekenen in de vloeiende empathie. Fenomenologisch gezien zijn deze synoniem voor
angst en lijfelijke spanning. Bijvoorbeeld een glimlach die geen glimlach is wanneer we kijken naar het
gezicht boven de mond, een 6mbre van de stem dat een verhaal inhoudelijk tegenspreekt, een bepaalde
posi6e van het hoofd, een ontwijkende blik enzovoort, vertellen ons heel wat over het gehele lichaam want
het deel behoort tot het geheel.  De onderbreking van ademhaling, samen met de rigiditeit in het zicht en
met  opeen  geperste  lippen  worden  een  indicator  voor  lichamelijke  rigiditeit,  van  een  lijdend  lichaam
waarop de therapeut ook kan interveniëren door verschillende ademhalingstechnieken. De aandacht voor
het proces, eerder dan voor de inhoud, is een belangrijk en prioritair epistemologisch raamwerk binnen
Gestalt en is mogelijk binnen Skype-therapie”.

Silvia Alaimo, GestalMherapeut en lesgevend student bij Is6tuto di Gestalt H.C.C. in Italië, kiest ervoor om
Skype te gebruiken als een aanvulling op face-to-face sessies voor specifieke situa6es zoals het (6jdelijk)
verhuizen van een pa6ënt, maar wanneer de persoon in kwes6e permanent zou verhuizen, zal ze eerder
doorverwijzen  naar  een  collega.  Alaimo  ziet  Skype-therapie  als  nuhg  omdat  het  helpt  om  de
therapeu6sche  rela6e  te  onderhouden  maar  ziet  het  niet  als  vervanging  voor  face-to-face  therapie:
“Misschien kan Skype-therapie als een soort van voorcontact dienen in de intakefase, waarbij de pa6ënt
dan achteraf kan kiezen om de therapie face-to-face verder te zeMen of als nacontact, voor therapieën die
zich in de afrondingsfase bevinden en waar meer 6jd wordt tussen gelaten. Waar pa6ënten het meest over
klagen zijn de slechte verbinding, of het niet-synchroon lopen van audio en video, waardoor de beelden niet
overeenkomen met wat er gezegd wordt; dit vereist een constante herafstemming van de rela6e wanneer
de verbinding terug hersteld wordt. Men kijkt mekaar daarnaast ook niet in de ogen omdat de camera zich
net boven het beeld bevindt, waardoor de blikken van de par6cipanten  mekaar niet ontmoeten. Dit gebrek
aan  ‘direct’  oogcontact  zorgt  er  echter  wel  voor  dat  het  de  therapeut  meer  toelaat  om  de
gezichtsuitdrukkingen van de pa6ënt te observeren omdat hij niet ‘rechtstreeks’ in de ogen van de pa6ënt
kijkt. Daarnaast is er de mogelijkheid om het non-verbale van de gezichtsuitdrukkingen gade te slaan, van
paralinguïs6sche aspecten (pauzes, s6ltes, veranderingen in stem(gebruik)) tot ademhaling



De pa3ënten

De ervaringen  van  de  pa6ënt  zijn  eveneens  interessant  om te  bekijken.  Voor  het  grootste  deel
ervaren ze comfort in deze sehng en voelen ze geen grote verschillen ten opzichte van de klassieke aanpak
ondanks  ze  dit  laatste  wel  zeker  verkiezen.  Een  van  hen  in  het  bijzonder,  beschreef  het  gebrek  aan
‘voorbereidende’ dimensie van de sessie, dat voor haar bestond uit het aankleden, het huis verlaten, het
wandelen naar de prak6jk, maar ook de wachtkamer, het ziMen in de fauteuil van de prak6jk, met al z’n
boeken, schilderijen, geuren en verlich6ng. Dit zijn allemaal elementen die bijdragen aan een verhoogde
veiligheid  en  warmte,  hetgeen  niet  het  geval  is  bij  een  onberispelijk  en  neutraal  scherm:  “In  mijn
verbeelding refereert de therapie naar iets dat buiten mijn gebruikelijke visuele ruimte bestaat, vertelt C.,
en door onderweg te zijn van thuis naar de prak6jk kan ik de fantasie koesteren hoe het zou zijn om haar nu
deze keer weer te ontmoeten. Deze dimensie die het ziMen voorafgaat wordt onnoemelijk verkort door de
snelheid waarmee men een PC opzet en verbinding maakt met het internet.”

Het is integendeel net dit ontmoeten van de therapeut in een plaats die voor de pa6ënt gekend en
bekend is, zegt S., dat het grote voordeel vormt bij online therapie.

Iedereen benadrukt de frustra6e die veroorzaakt wordt door plotse onderbrekingen, het asynchroon
verlopen  van  audio  en  video,  een  metaalach6g  stemgeluid  en  andere  problemen gerelateerd  aan  het
instrument.

Wat  betrep  de  aandacht  voor  het  lichamelijke  en  non-verbale,  wijst  F.  op  de  competen6e  en
prak6jkervaring van de therapeut wanneer hij het heep over de vaardigheid en vernup die nodig zijn om
het non-verbale in bepaalde gezichtsuitdrukkingen of veranderingen in de stem te kunnen vaMen. “Ik vind
de glimlach van mijn therapeut van enorm belang: het helpt me om mijn emo6es te kunnen containen en
gelukkig wordt deze func6e goed overgebracht via Skype”.

Zo getuigt E.: “Het is duidelijk dat in online therapie geen fenomenologie bestaat die gelinkt is aan
zich in dezelfde ruimte bevinden omdat de lichamen ver weg van mekaar zijn. Anderzijds accepteert de
pa6ënt deze toestand vanaf het begin, hetgeen het engagement om in een emo6onele en mentale ruimte
te stappen die zich niet hier bevindt, versterkt. Bovendien is het mijn ervaring dat aandacht voor het non-
verbale zich voornamelijk richt op hoe dit tot expressie komt in het aangezicht, de schouders en de borst.
Het is mogelijk om zich te focussen op de ademhaling en om de lichamelijke processen – zoals verteld door
het narra6eve ego – in het hier-en-nu te brengen. Ik mis echter de lichaamsgerichte experimenten die mijn
therapeut gebruikte om me aware te maken van betekenissen en ook de het non-verbale aan te gaan zoals
men doet bij een knuffel”.

5. Conclusie

GestalMherapie moet net als alle andere therapeu6sche stromingen zich aanpassen aan de nieuwe
rela6onele horizonten die gecreëerd worden door moderne communica6emiddelen en de nieuwe tools die
beschikbaar  worden  door  technologie.  Deze  middelen  moeten  deel  uitmaken  van  de  educa6eve  en
culturele bagage van elke professional die met rela6es werkt op straffe van “zelf-uitslui6ng, omdat het door
snobisme  is  dat  men  bevooroordeeld  en  defensief  staat  ten  aanzien  van  interven6emethoden  en
therapeu6sche mogelijkheden die (…) al een concrete realiteit zijn en toegankelijk zijn voor iedereen” (La
Barbera, 2001, p.13).

Deze  bijdrage  heep waarde  als  een  puur  verkennende  oefening  van  een  domein  zonder,  op  dit
moment,  duidelijke  theore6sche  en  methodologische  grondslagen.  Zeker,  de  ontdekkingen  van  de
neurowetenschap  op  vlak  van  de  rol  van  het  brein-lichaam-systeem,  toegepast  op  het  6jdperk  van
technologische  replica6es  van  de  realiteit  opent  nieuwe  onderzoeksperspec6even.  Zo  zouden
experimentele  studies  kunnen gedaan  worden over  welke  pathologieën  zich  het  best  lenen  tot  online
therapie. Pa6ënten met angststoornissen of mensen met sociale fobieën bijvoorbeeld, die moeilijk tot bij de
therapeut geraken of pa6ënten met een borderlinedynamiek, die dit als minder invasief zullen ervaren,
lijken de beste kandidaten.

Wanneer we plaatsnemen in een online therapeu6sche rela6e kunnen we de dubbele betekenis die
het  internet  heep  niet  ontkennen  in  deze  postmoderne  samenleving.  Het  fungeert  enerzijds  als  een
versterker  voor  ‘liquid  experiences’,  voor  rela6onele  eenzaamheid  en  desensi6sa6e  van  ons  eigen  lijf.
Daarnaast  echter,  vooral  voor de genera6e van de ‘digital  na6ves’,  vormt het  een van de belangrijkste



‘containers’  van de opwinding en energie die  hen voort  beweegt,  hen bezielt,  en  die  geen rich6ng en
containment heep gevonden in hun primaire rela6es door de emo6oneel afwezigheid van hun caregivers.
Deze paradox is inherent en fundamenteel aan de online therapeu6sche rela6e die, hoewel verstoken van
en met gebrek aan s6muli, ons toch in staat stelt de schoonheid van authen6eke ontmoe6ng met de ander
te zien, waarbij een grotere focus op de zintuigen en een verhoogde crea6viteit in communica6e aanwezig
is.
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