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Taxatiezitting 

1. Inleiding: wie heeft al met de therapeut gesproken, welke informatie is al bekend. 

Eerste ronde: 

2. Vraag: waarom zijn jullie vandaag gekomen? 

3. Tussendoor invoegen. 

4. Luister, observeer, vraag door. 

5. Vat samen in je eigen woorden, waar mogelijk met gebruik van positieve herformuleringen 

en vraag of je waarnemingen kloppen. 

6. Vertel dat het doel voor vandaag is om een globaal beeld te krijgen, dat je nu niet te diep op 

de dingen zult doorgaan. Vertel per ronde dat ‘dit gebied voor nu voldoende duidelijk’ is. 

7. Vraag of er nog andere punten zijn. 

Vervolgrondes: 

8. Zo nodig: tussendoor invoegen. 

9. Luister, observeer, vraag door. 

10. Vat samen in je eigen woorden, waar mogelijk met gebruik van positieve herformuleringen 

en vraag of je waarnemingen kloppen. 

11. Vertel dat dit gebied voor nu voldoende duidelijk is. Herhaal zo nodig het doel van deze 

verkenning, zoals bij punt 6 verwoord. 

12. Vraag of er nog andere punten zijn. Zo ja, herhaal punten 8 t/m 12. Zo nee, ga naar punt 13. 

Laatste ronde: 

13. Vraag wat er goed gaat, wat er positief is in de relatie, in het gezin. 

14. Luister, observeer, vraag door naar wat er goed gaat. 

15. Vat samen in je eigen woorden, waar mogelijk eigen (positieve) observaties toevoegen en 

vraag of je waarnemingen kloppen. 

16. Vraag of er nog meer positieve punten zijn. Zo ja, herhaal punten 13 t/m 16. Zo nee, ga naar 

punt 17. 

17. Vraag naar de verwachtingen t.a.v. de therapeut: wat kan deze voor hen betekenen. 

Geef je visie en sluit het behandelcontract af: 

18. Complimenteer je cliënten met hun inzet; met het schetsen van een helder beeld. 

19. Verhoog de nieuwsgierigheid, bijvoorbeeld: ‘Ik kan me voorstellen dat jullie benieuwd zijn 

naar mijn visie over wat jullie mij vandaag hebben verteld. Vinden jullie het goed dat ik die 

visie met jullie deel?’ 

20. Geef je visie in termen van interactie. 

21. Geef hoop: er valt wel iets te doen om de situatie te veranderen. 

22. Geef aan wat de therapeut kan aanbieden, wat de therapie inhoudt, stel een voorlopig 

behandelingscontract voor. 

23. Vraag naar commitment, sluit een voorlopig behandelcontract af. 

(Naar Lange, A. (2006). Gedragsverandering in gezinnen. Groningen: Martinus Nijhof.) 


