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In dit boek schetst de auteur een helder en inzichtelijk beeld van de oplossingsgerichte korte psychotherapie. Zoals de naam het zegt, staat bij deze therapievorm het vinden van een oplossing centraal en niet
langer de zoektocht naar de aard van het probleem. Hierdoor kan de therapieduur opmerkelijk verkort
worden.
In de inleiding schetst de auteur de geschiedenis van het therapiemodel. In het tweede hoofdstuk staat hij
stil bij de uitgangspunten en vergelijkt hij het model met het medische model en met de rationele therapie
van Ellis. De theorie van het oplossingsgerichte model komt dan beknopt aan bod in het volgende hoofdstuk. De resultaten van dit model vormen het onderwerp van het vierde hoofdstuk.
De volgende hoofdstukken zijn meer praktisch van aard. Het vijfde hoofdstuk legt uit hoe het eerste gesprek er uit ziet. Hoe pakt men het aan? Is er een klacht? Wat wil men weten over de klacht? Zijn er
uitzonderingen op die klacht? Deze vragen nemen een centrale plaats in. Een protocol helpt om tot een
bruikbare gespreksvoering te komen. Dit alles wordt toegelicht met concrete aandachtspunten voor de
therapeut. Het zesde hoofdstuk vult dit aan met het protocol voor het vervolggesprek. Wie wil weten hoe
die gesprekken concreet verlopen, kan terecht in het zevende hoofdstuk waarin twee voorbeelden van een
eerste gesprek en twee voorbeelden van een vervolggesprek zijn uitgeschreven.
In het achtste hoofdstuk gaat de auteur dieper in op een aantal speciale situaties die zich kunnen voordoen.
Eén ervan is een situatie waarbij de cliënt vindt dat een ander maar moet veranderen. Daarnaast geeft hij
tips voor het werken met ouders en verwijzers, het omgaan met stagnaties en het werken met groepen.
Het negende hoofdstuk gaat over de taal als drager van het therapeutisch gesprek. Essentieel is dat de
vraag van de therapeut het antwoord van de cliënt vormt. Het maakt dus wel degelijk verschil of je vraagt:
“Hoe voorkom je terugval?” of: “Hoe blijf je op het goede spoor?”. Alleen de laatste vraag laat toe dat de
cliënt een compliment in zichzelf vindt. En daar is het tenslotte om te doen.
In hoofdstuk tien bespreekt de auteur het gebruik van oplossingsgerichte korte psychotherapie bij kinderen
en jeugdigen. Hij gebruikt hiervoor het model van Metcalf als leidraad.
In hoofdstuk elf geeft de auteur zijn beschouwingen over het slagen of mislukken van een therapie. De
boodschap is duidelijk: alle theoretische modellen hebben maar een beperkte toepasbaarheid. Wat
cliënten weten, denken, voelen en willen, is belangrijker dan de academische stokpaardjes van de
therapeut.
In het laatste hoofdstuk vindt men een aantal protocollen welke men kan gebruiken bij deze therapievorm.
Dit is een boek dat wetenschappelijk sterk onderbouwd is en tegelijk een grote praktische waarde heeft.
Een aanrader voor iedereen die op een snelle manier met deze therapievorm wil kennismaken.
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