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Casus Guusje en Henk 
 

Meneer en mevrouw De Boer zijn een stel waarvan beiden rond de 35 jaar oud zijn. Zij komen binnen 

en nemen elk een stoel. De psychologe had mevrouw al aan de telefoon gesproken toen zij zich 

aanmeldde. De psychologe begint het gesprek: 

Psychologe: Welkom. Ik heb u (kijkend naar mevrouw) aan de lijn gehad. Ik heb toen expres niet te 

veel gevraagd, ik vind het belangrijker één en ander direct van jullie te horen te krijgen. Het doel van 

het gesprek vandaag is om een globaal beeld te krijgen van wat er aan de hand is. Daarvoor hebben 

wij een klein uur de tijd. Vertel, waarom zijn jullie vandaag gekomen? 

Guusje (mevrouw De Boer): Nou, zoals ik aan de telefoon zei, ik voel me de laatste tijd niet zo lekker. 

Wat somber en moe. Mijn man zei toen dat ik eens naar de huisarts moest, die zou er wel een pilletje 

voor hebben. De huisarts vond het beter dat ik eerst met u een afspraak zou maken. 

Psychologe: OK. Ik kom er zo dadelijk op terug. Eerst even bij u, meneer De Boer (die er wat nors bij 

lijkt te zitten). Ik had uw vrouw inderdaad gevraagd of u mee zou komen... 

Henk (de heer De Boer): Klopt. Ik vond dat best raar want het gaat natuurlijk om Guusje. Zij is 

depressief. Ik hou van eenvoudig en dacht die huisarts kan haar toch wel zo’n antedepri... zo’n 

pilletje, weet je wel. Dat is wel zo makkelijk. Ik snap eigenlijk niet waarom ik mee moest komen. 

Psychologe: ...u begrijpt het niet helemaal. Zal ik even uitleggen? (Hij knikt instemmend). Ik vroeg dat 

u mee zou komen om twee redenen. De belangrijkste reden is informatie. Ik ken jullie twee nog 

helemaal niet en u kent uw vrouw beter dan ik haar ooit zal kennen, toch? Hoe beter de informatie ik 

van jullie krijg, hoe groter de kans dat wanneer wij het gaan hebben over hoe het op te lossen, wij 

het bij het juiste eind hebben. Dus uw kijk op wat er aan de hand is, is voor mij belangrijk. Dan hoor 

ik het verhaal van twee kanten. De andere reden is, dan blik ik wat vooruit, stel ik neem uw vrouw in 

behandeling. Het is mijn ervaring dat als ik u daarbij betrek, dat u ook weet wat de behandeling 

inhoudt en misschien zelfs hier en daar een handje mee kan helpen, dat de behandeling veel sneller 

effect heeft en een grotere kans van slagen heeft op de lange termijn. Voor nu gaat het mij vooral 

om informatie. Bent u bereid mij daarmee te helpen? (knikt instemmend). U heeft uw vrouw dus 

aangemoedigd om hulp te zoeken. Kunt u mij wat meer vertellen? 

Henk: Ja. Ik merk gewoon dat Guusje, eh, wat, eh, afwezig is de afgelopen tijd. Ze sjokt wat door het 

huis, heeft eigenlijk nergens zin in. Tja. Loopt en beetje met haar ziel onder haar arm.  

Psychologe: De afgelopen tijd? 

Henk: Nou ja. Dat zal inmiddels wel een maand of zes zijn. Daarvoor deed ze gewoon mee met alles. 

Psychologe: (kijkend naar mevrouw) Hoe is het volgens u gegaan? 

Guusje: Ja, wat Henk zegt dat klopt wel zo’n beetje. Ik ben niet zo’n praatgraag, eigenlijk altijd wel 

wat stil geweest. Het wordt de laatste tijd alleen wat meer. 

Psychologe: ...dat u stiller wordt, bedoelt u? 

Guusje: Ja. Als ik niks waardevols te zeggen heb, dan hou ik liever mijn mond. 

Psychologe: Dus u zegt de afgelopen zes maanden bent u wat stiller geworden. Is er iets gebeurd? 
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Guusje: (Er valt een stilte, de psychologe wacht geduldig) nou, ik weet het niet echt, maar het ging 

toen niet zo goed met ons. 

Psychologe: Vertel... 

Guusje: Tja. Mijn schoonmoeder had flink wat commentaar op mij. Vond dat ik het huishouden niet 

goed deed. Ze zei dat het huis smerig was en dat ik lui ben. 

Psychologe: Dat is niet niks. Wat gebeurde er toen? 

Guusje: Ja. Ik vond dat niet leuk. Ik ben maar weggegaan en pas thuis gekomen nadat zij weer weg 

was. Henk was boos op mij, hij zei dat ik hem voor schut had gezet voor zijn eigen moeder. 

Psychologe: Wat dacht u toen? 

Guusje: Ik voelde me niet echt begrepen. 

Henk: Ja en wat van mij dan? Mijn moeder was zo verontwaardigd dat jij zomaar verdween, de rest 

van die middag was verpest. Zij had het er verder alleen nog over dat jij weggelopen was. 

Guusje: Je moeder deed echt onaardig tegen mij, Henk. Ik was gekwetst. 

Henk: Je weet toch hoe mijn moeder is, zij flapt dingen eruit. Ze bedoelt er verder niks ergs mee. 

Guusje: Kan zijn. Het deed wel pijn. 

Henk: Ach, kom nou, stel je niet zo aan. Zo erg was het ook weer niet. 

Psychologe: OK. Jullie hebben hier duidelijk verschillende visies over. Dat was dus zo’n zes maanden 

geleden. Wat is er daarna gebeurd? 

Henk: Ze is een poos blijven mokken. 

Psychologe: (kijkend naar Guusje) Wat is er volgens u toen gebeurd? 

Guusje: Tja. Henk noemt het mokken. Ik voelde me niet meer echt vrij iets te zeggen erover, alles wat 

ik zei was aanstellerij. Dan maar beter om mijn mond te houden. 

Psychologe: En sindsdien wat stiller geworden? 

Guusje: Ja. Ik had niet het idee dat Henk mij serieus nam. 

Psychologe: Oké, als ik dit even samenvat: een maand of zes geleden was er een incident met je 

schoonmoeder en naar aanleiding van de reactie van uw man voelde u zich niet begrepen, waardoor 

u wat stiller werd. Klopt dat? 

Guusje: Ja. 

Psychologe: Zullen we tutoyeren? (beide stemmen in) Ik heet Maaike, jullie zijn Guusje en Henk. Om 

bij jou terug te komen Guusje. Aan het begin van het gesprek vertelde je dat je je wat somber en 

moe voelde. Sinds wanneer heb je hier last van? 

Guusje: Dat is wat langer. Enkele jaren heb ik al het idee dat ik er niet toe doe, dat ik niks van mijn 

leven bak.  

Psychologe: En daar word je niet vrolijker van... enkele jaren, hoeveel? 

Guusje: Vijf of zes jaar, denk ik. 

Psychologe: En daarvoor?  
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Guusje: Tja. Zoals ik zei, ik sta niet graag in het middelpunt van de belangstelling, maar ik had niet dat 

idee dat ik er niet toe doe. 

Psychologe: Even voor mijn beeld: vind je van jezelf dat je verlegen bent? 

Guusje: Jazeker. 

Psychologe: Goed, dus altijd al verlegen geweest en pas sinds een jaar of vijf heb je last van 

gedachtes over het niet toe doen. Henk, komt dit overeen met jouw idee? 

Henk: Ja, ik weet het niet. Dat Guusje altijd wat verlegen was trok mij juist aan. Over haar idee dat ze 

er niet toe doet, dat hoor ik nu voor het eerst. 

Psychologe: Wat denk je dan, als je dat zo hoort? 

Henk: Ik schrik er wel van. Ik had niet het idee dat het zo slecht ging met haar. 

Psychologe: Hoe lang zijn jullie al bij elkaar? 

Henk: Negen jaar. We zijn al acht jaar getrouwd. 

Psychologe: Ik vraag mij dan af: is er iets vijf jaar geleden gebeurd? 

Guusje: Ja. Ik heb een miskraam gehad. Dat was best heftig. Ik heb er veel verdriet van gehad, vooral 

omdat ik daarna te horen heb gekregen dat de kans heel klein is dat ik ooit kinderen zal kunnen 

krijgen. Dus dat ik überhaupt zwanger ben geworden was al een wonder op zich en de teleurstelling 

dat ik dus wellicht mijn enige kans voor een kind ben kwijtgeraakt… 

Psychologe: Heftig. 

Guusje: Best wel. Maar je hebt het te accepteren. Ik keek wel uit naar een kind, maar dat zit er dus 

niet in. 

Psychologe: Ik kan me voorstellen dat dit alles ingrijpend is geweest. Hoe ben jij er toen mee 

omgegaan? 

Guusje: Eigenlijk niet. De eerste paar maanden waren het zwaarst. Ik had veel verdriet, ik huilde veel 

maar op een gegeven moment ging ik toch weer mijn leven oppakken. Terug naar het werk en het 

leven ging weer zijn gangetje. Het verdriet zit er nog. 

Psychologe: Dat je verdriet hebt lijkt mij heel normaal. Helemaal overgaan lijkt mij ook niet 

realistisch, het blijft een deel van je leven. In hoeverre heb je het een plekje kunnen geven? 

Guusje: De miskraam zelf heb ik een plekje weten te geven. Ja, als ik eraan terugdenk dan heb ik 

even verdriet, maar het houdt mij niet dag en nacht bezig. Het gevoel van het niet waard zijn heb ik 

er wel aan overgehouden. Alsof ik in mijn vrouw-zijn ben aangetast doordat ik geen kinderen zal 

krijgen. En omdat Henk er ook zo naar uitzag om kinderen te hebben. Ook daarin ben ik een 

mislukkeling. 

Psychologe: Ook? 

Guusje: Ja. Sindsdien gaat het niet meer zo goed tussen ons. Ik denk dan dat Henk beter een andere 

vrouw had kunnen nemen. 

Psychologe (kijkt naar Henk): Zou je daarop willen reageren? 
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Henk: Aan de ene kant schrik ik wel van wat Guusje zegt, maar tegelijkertijd weet ik ook dat zij snel 

overdrijft. Dat ik beter een andere vrouw had kunnen nemen is natuurlijk je reinste onzin. Dat wij 

beiden veel verdriet hebben gehad van de miskraam is zo. Dat de kans dat wij geen kinderen zullen 

krijgen nagenoeg nihil is, is natuurlijk een teleurstelling. Ik schrik dus vooral dat zij het idee heeft dat 

zij niks waard is. 

Psychologe: Daar schrik je van. Je zei dat jij er ook veel verdriet van heb gehad. Hoe is dat bij jou 

gegaan? 

Henk: We zagen er beiden zo naar uit, ik dus ook. De kinderkamer hebben wij helemaal ingericht, het 

hele huis stond al in het teken van het kind dat wij zouden krijgen. Ja, en dan gebeurt het. (Henk zijn 

ogen worden nat, zij stem gaat trillen) 

Psychologe (na een stilte): Het raakt je nog steeds diep. 

Henk: Ja. En na een jaar wilde Guusje de kinderkamer opruimen. Ik kon het niet. Zij heeft het zelf 

gedaan. 

Psychologe (na een stilte): Hoe ben je met je verdriet omgegaan? 

Henk: Nou eigenlijk niet. Ik kreeg van mijn werk maar enkele dagen vrij en toen was het weer de orde 

van de dag. Ik moest het maar accepteren en aan de slag gaan. Met Guusje kon ik het niet over 

hebben, zij had het al zwaar genoeg. Mijn moeder komt alleen maar met ‘Zou je niet eens dit 

proberen’, ‘zou je niet eens dat proberen’. Verder heb ik niemand close genoeg om het erover te 

hebben. Ik had het maar zelf te verdragen en vrolijke Henkie aan de buitenkant laten zien. 

Psychologe: Je klinkt er bijna boos over, is dat zo? 

Henk: Zo heb ik het nog niet gezien, maar ja, nu je het zegt. Ik voel me eigenlijk in de steek gelaten. 

Daar ben ik, denk ik nu, best boos over. Waarom was er voor mij geen aandacht. Het was toch ook 

mijn kind? 

Psychologe: Ben je ook op Guusje boos? 

Henk: Nee. Ik wist wel dat zij het zwaar had. Ik vind het wel jammer dat wij het er niet over konden 

hebben. 

Guusje: Ik wist niet dat je zo veel verdriet had, Henk. Ik wilde het wel met jou erover hebben, maar 

het ging niet. Jij kwam altijd zo nors thuis, zat achter de televisie en ik wist niet eens hoe met jou een 

praatje aan te gaan.  

Psychologe: Je zei eerder, Guusje, dat het vanaf toen niet zo goed ging tussen jullie. Is dit daar 

onderdeel van? 

Guusje: Jazeker. Daarna ging ik mij steeds somberder voelen en Henk leek steeds meer nors te 

worden. Ik weet nu pas voor het eerst dat hij er zo veel verdriet van had. 

Psychologe: Als je nu terugkijkt, zou het kunnen zijn dat Henk afstandelijk deed omdat hij verdriet 

had en jou daar niet mee wilde belasten? 

Guusje: Ja. Dat zou best zo kunnen zijn. 

Psychologe: Henk? 

Henk: Ik weet het wel zeker. 
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Guusje: Henk, ik ben blij dat je bent meegekomen. Dit is het mooiste inzicht dat ik in een lange tijd 

heb gehad. Ik dacht dat je het mij kwalijk nam. Dat je mij niet meer wilde hebben. 

Psychologe: Volgens mij hebben jullie wat met elkaar te bespreken als jullie weer thuis zijn. Zie ik dat 

goed? 

Guusje: Ja. 

Psychologe: Henk, ik wil nog even terug bij jou. Ik wil nog even weten: heb je het een plekje kunnen 

geven? 

Henk: Ja, ik denk van wel. Ik denk er niet meer constant over. En ik moest gewoon doorgaan, dus ik 

heb het kunnen, ja ik weet eigenlijk niet hoe ik het moet zeggen. Ik had er geen tijd voor en na 

verloop van tijd is het ergste ervan af gegaan. Het klinkt bijna disrespectvol naar het kind toe, maar 

soms vergeet ik dat het ooit is gebeurd. 

Psychologe: Ik vraag het om een reden: ik weet dat jullie vandaag hier zijn om Guusje, maar ik zou 

mijn werk niet goed doen als ik geen oog had voor hoe dat bij jou is gegaan. Als ik het zo beluister, 

Henk, dan heb je er veel verdriet van gehad en zo nu en dan heb je er nog steeds verdriet van. Maar 

je bent er niet constant mee bezig. Zie ik dat goed? (Henk knikt) Dan ben ik ook geneigd te zeggen 

dat dit iets is waar jullie er nog samen over kunnen hebben. Hetzelfde meen ik ook bij jou te horen, 

Guusje. Je hebt het zelfs al een plekje weten te geven, tenminste als ik hoor dat je de kinderkamer 

hebt opgeruimd dan geeft dat mij die indruk. Corrigeer mij als ik het niet juist zie, maar klopt dit 

volgens jou? 

Guusje: Ja. 

Psychologe: Even nadenken. Zo’n miskraam is natuurlijk een ingrijpende gebeurtenis. Het heeft jullie 

beiden diep geraakt en jullie hebben er beiden veel verdriet van gehad. Het is ook normaal dat je van 

tijd tot tijd eraan zal terugdenken en dat het verdriet niet helemaal zal verdwijnen. Als ik het goed 

begrijp dan heeft ieder van jullie op zijn eigen manier de miskraam zelf een plekje weten te geven. 

Dat jullie elkaar in die verwerking hebben gemist is denk ik ook helder. Guusje, jij geeft ook aan dat 

dit het begin is geweest van je somberheid en ik hoor jou zeggen, Henk, dat jij wat afstandelijker bent 

geworden. Dus, hoe jullie ermee om zijn gegaan was ieder voor zich en ieder op zijn eigen manier. 

Het beginpunt was dus de miskraam, maar als ik het goed begrijp is het patroon dat daardoor 

ontstaan is, somberheid bij jou, Guusje, wat afstandelijker zijn bij jou Henk, het blijft nu bestaan. De 

oorspronkelijke oorzaak hebben jullie beiden een plekje gegeven en het patroon van met elkaar 

omgaan is blijven bestaan. Zeg ik het goed? (Beiden knikken) Ik denk dan dat het incident met je 

schoonmoeder, Guusje, hier een symptoom van is. Zou dat kunnen? (Guusje knikt) OK. Ik denk dat ik 

hierover voor nu een voldoende beeld heb. De bedoeling voor vandaag is dat ik een globaal beeld 

vorm over wat er allemaal bij jullie speelt. Zijn er nog andere dingen? 

Guusje: Ja. Zes maanden later gingen ze bij mijn werk reorganiseren, dat is helemaal mislukt en het 

bedrijf is failliet gegaan. Ik zit dus de afgelopen jaar of vier thuis. 

Psychologe: Lijkt mij vervelend. Hoe is dat gegaan? 

Guusje: Nou, het was al een rommeltje en toen gingen ze proberen om de teams beter te laten 

functioneren, personeel werd wegbezuinigd. Maar de orders bleven uit en op een dag was de koek 

gewoon op. We werden die ochtend bijeengeroepen en de directeur deed de mededeling: het bedrijf 

is failliet en wij stonden daarmee allen van de ene dag op de volgende op straat. 
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Psychologe: Verwachtte jullie het? 

Guusje: Nou, het ging niet goed, dat wisten we allemaal wel. Dus helemaal niet verwachten zou naïef 

zijn. Maar de klap is sneller gekomen dan ik had kunnen denken. Kijk, ik weet dat ik geen schuld heb, 

mijn baan ben ik kwijtgeraakt buiten mijn doen om. Maar vier jaar en nog steeds geen baan… (stilte) 

Psychologe: Hoe gaat het met het solliciteren? 

Guusje: Daar mag ik wel hand in eigen boezem steken. Zo nu en dan, dan krijg ik een opwelling en 

dan schrijf ik in één week wel tien sollicitaties. Maar dan zakt de moed mij weer in de schoenen en is 

het een maand of twee, drie weer stil. Al die afwijzingen helpen daarbij ook niet. 

Psychologe: Als ik het god begrijp dan ontbreekt het aan energie en moed? 

Guusje: Klopt. Ik zie er giga tegenop om eraan te beginnen en ik heb al de gedachte van ik word toch 

afgewezen dus waarom de moeite doen. Banen liggen niet voor het oprapen. 

Psychologe: Terwijl je weet dat als je niet solliciteert de situatie blijft zoals zij is. 

Guusje: Ja. Als ik niet solliciteer dan krijg ik zeker weten geen baan. Ik weet dus dat ik het moet doen, 

maar ik doe het niet. 

Psychologe: Hoe zit dat financieel? 

Henk: Ik verdien wel genoeg om ons staande te houden, dus wij lijden geen honger. Maar het is een 

stuk minder dan wat wij gewend waren, dat is zo. 

Guusje: Ja. De hypotheek en de vaste lasten worden elke maand betaald, maar voor iets extra’s is er 

niet zo veel over. Vakanties hebben wij de afgelopen jaren ook maar thuis doorgebracht. 

Psychologe: Ik denk dan, daarbij komt ook dat je meer tijd hebt om je zorgen te maken. Is er een 

verschil, denk je, tussen dat eerste jaar na de miskraam en de jaren daarna? 

Guusje: Ja, dat klopt. In het eerste jaar had ik weliswaar veel verdriet, maar het ritme van elke dag 

moeten opstaan, onder de mensen zijn en te werken leidde wel af. 

Psychologe: Hoe is je dagbesteding sindsdien? 

Guusje: Ja, ik heb een soort van een ritme. Ik sta elke ochtend op en zorg ervoor dat Henk ontbijt 

voordat hij naar zijn werk gaat en dat hij zijn boterhammen voor de lunch heeft. De rest van de 

ochtend hang ik wat rond, draai een wasje en probeer het huis een beetje schoon te houden. Ik heb 

het idee dat als ik beter in mijn vel zat ik dit soort taken veel sneller en efficiënter zou doen. Soms 

dan sta ik wel weet ik hoe lang de koelkast in te staren omdat ik iets lekkers wil maar niks in de 

koelkast mij aantrekt. Alsof dat er plotseling iets zal verschijnen als ik blijf staren (er komt een 

cynische glimlach op haar mimiek). 

Psychologe: Je kunt er in ieder geval om lachen… 

Guusje: Ja. Wat zwarte humor. Na de lunch ga ik wat rondneuzen op het internet of televisie kijken 

en rond een uur of vijf ga ik het avondeten koken. Henk komt dan rond zes uur thuis, hangt op de 

bank en kijkt televisie, wij eten meestal op de bank. Ja, en dan verdwijn ik weer achter de pc. 

Psychologe: En sociale contacten? 

Guusje: Nee, niet echt. Met mijn moeder gaat het al langere tijd stroef, dus ik mijd haar zo veel ik 

kan. Kom wel voor de verplichte zaken opdagen zoals haar verjaardag of dat van haar vriend. Mijn 
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vader woont in het buitenland, dus het contact is vooral via de email. Vriendinnen van vroeger is het 

contact verwaterd sinds wij naar een dorp waren verhuisd. En het dorp zelf: ja, wij zijn import. Het is 

niet alsof zij onaardig doen, maar ze bemoeien zich alleen om hun eigen gemeenschappen. Het is een 

protestants christelijke dorp, dus weinig aansluiting. Met de buren is het vriendelijk elkaar groeten 

en dat is dat. 

Psychologe: Voel je je ook eenzaam? 

Guusje: Nou, niet echt. Ik zou wat meer contact met anderen willen maar voor nu heb ik er niet 

zoveel fut voor. 

Psychologe: Als ik dit samenvat: sinds vier jaar ben je thuis komen te zitten, je zou graag weer aan 

het werk willen maar het ontbreekt je nu aan doorzettingsvermogen bij het solliciteren. Doordat je 

thuiszit ben je ook niet onder de mensen en sociaal contact is op dit moment gering. Al is het geen 

prioriteit, zou je meer contact met anderen willen hebben. Heb ik het zo juist samengevat? 

Guusje: Ja. En het extra inkomen zou ook fijn zijn. 

Psychologe: OK. Er lijkt mij ook een verband tussen jouw somberheidsklachten en het niet vinden van 

werk, zie ik dat goed? 

Guusje: Jazeker. Ik heb de fut gewoon niet om te solliciteren. 

Psychologe: En als ik het goed begrijp, de afwijzingen doen je zelfbeeld geen goed, waardoor je nog 

minder geneigd bent te solliciteren. 

Guusje: Juist. Daardoor ga ik nog meer aan mijzelf twijfelen. 

Psychologe: Zijn er nog andere dingen? 

Guusje: Volgens mij is dit de kern. Ik voel me somber, ik voel mij waardeloos. 

Psychologe: Ik check even: dat gevoel van waardeloos zijn, dat is pas sinds de miskraam? 

Guusje: Ja. Zoals ik al zei, ik ben niet iemand die op de voorgrond staat. Dat was ik nooit. Maar dat 

gaf mij niet het idee dat ik te min was. 

Psychologe: Henk, zijn er nog andere dingen? 

Henk: Guusje komt wel heel laat pas slapen. Ze zit dan urenlang achter haar pc, ik weet niet wat zij 

daar allemaal aan het uitspoken is. 

Guusje: Ja, dat klopt. Als ik samen met jou naar bed ga, dan lig ik alleen maar te malen. Dan hou ik 

jou uit jouw slaap. Dus ik rommel wat rond op de pc. Spelletje, facebook, wat op het internet 

rondneuzen, totdat ik ophou met malen. 

Psychologe: Waar pieker je dan over? 

Guusje: Nou, van alles en nog wat. Dat ik het niet waard ben. Dat Henk beter een leukere vrouw had 

kunnen uitkiezen. Dat hij dat op een gegeven dag nog doet ook. Waarom ik geen baan kan krijgen. 

Waarom wij geen kinderen kunnen krijgen. De opmerkingen van mijn schoonmoeder. Kortom, alles 

waar ik mij zorgen om maak. 

Psychologe: En dit is ook de afgelopen vijf jaar? 

Guusje: Ja. Eerder maakte ik mij ook wel zorgen, maar ik kon het makkelijker loslaten. Dat lukt mij 

sinds de miskraam niet. 
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Psychologe: Het piekeren is dus onderdeel van waar wij het al over hadden dan, toch? 

Guusje: Ja. 

Psychologe: Henk, je noemde dat Guusje veel later naar bed gaat dan jij, dan denk ik ook hoe gaat 

het met jullie seksuele relatie? 

Henk: Dat is hem nu juist. Als zij naar bed komt dan lig ik al te slapen. Er gebeurt dus niks. 

Psychologe: En daar maak jij je zorgen over. Hoe vaak vrijen jullie wel? 

Henk: Nou, ik denk dat ik het op de vingers van één hand kan tellen. 

Psychologe: Vijf keer per week? 

Henk: Nee, nee. Sinds de miskraam. 

Psychologe: Komt dat met jouw beeld overeen, Guusje? 

Guusje: Ja. Henk overdrijft misschien een beetje, maar het gebeurt inderdaad niet vaak. Als mijn 

hoofd zo vol zit met alle zorgen die ik maak, dan heb ik weinig zin. 

Psychologe: Ik kan mij ook voorstellen dat achter de pc kruipen dan ervoor zorgt dat je die situatie 

kunt vermijden. 

Guusje: Juist. Als Henk al slaapt, dan hoef ik hem niet af te wijzen. 

Psychologe: En hoe ging dat vroeger tussen jullie, vóór de miskraam? 

Henk: Ja dat ging gewoon goed, toch Guusje? 

Guusje: Ja. Volgens mij ook. Maar toen was dit alles nog niet gebeurd. Na de miskraam had ik teveel 

verdriet en toen het ergste verdriet over was zat ik met kopzorgen. 

Psychologe: Dus het vrijen is op een laag pitje komen te staan. Zouden jullie dat anders willen? 

Henk: Jazeker. Daarom maak ik mij ook zorgen over al dat internetten. Je hoort erover, dat mensen 

over het internet affaires hebben. 

Guusje: Doe nou niet zo mal, Henk. Ik heb toen mijn zinnen op jou gezet en daar zijn zij nog steeds. 

Psychologe: Even terug naar mijn vraag, zou je willen dat jullie vaker vrijen, Guusje? 

Guusje: Ja. Ik weet alleen niet of ik het kan. 

Psychologe: Hoe bedoel je? 

Guusje: Nou, mijn kopzorgen onder bedwang houden. 

Psychologe: Het is wel een aantal keer gebeurd na de miskraam. Gaat het dan goed? 

Guusje: Ja. Het kost wat moeite maar als we eenmaal bezig zijn dan gaat het wel. 

Psychologe: Henk? 

Henk: Ja, een aantal keren is het wel goed gegaan. 

Psychologe: Als ik dit even samenvat: Het vrijen gaat sinds de miskraam moeilijk, Guusje vindt het 

moeilijk haar gedachten af te leiden waardoor zij weinig zin heeft, maar jullie zouden beiden willen 

dat het wat vaker zou gebeuren. Heb ik dat goed begrepen? 
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Guusje: Ja. (Henk knikt) 

Psychologe: Goed. Zijn er nog andere dingen? 

Guusje: Nee. Volgens mij is dat hem. 

Henk: Ik denk dat dit het hem zo’n beetje is. 

Psychologe: Dan wil ik nog een vraag stellen. Misschien klinkt hij wat raar, maar ik stel hem toch: Wat 

gaat er goed? (stilte) 

Henk: We zijn nog samen. Zij zorgt verder goed voor mij. 

Guusje: Ja, dat is zo. Wij houden wel van elkaar. (stilte) En Henk is best geduldig met mij. 

Henk: We hebben zelden ruzie, dat ook.  

Psychologe: Er is dus nog veel goeds. Mag ik daaraan toevoegen dat jullie elkaar bijstaan? Jij bent 

bijvoorbeeld vandaag meegekomen, Henk. 

Guusje: Ja, en daar ben ik bijzonder blij mee. Ik wist niet dat jij zoveel verdriet had en dat jij je alleen 

voelde. 

Psychologe: Ik merk ook dat jullie elkaar aanvullen, elkaar helpen om het verhaal te doen. Mijn 

eerste taak nu is om jullie verhaal op een rijtje te krijgen en te kijken wat ik eventueel voor jullie zou 

kunnen betekenen. Daar hebben jullie vast een aantal ideeën over. Waar zou ik jullie mee kunnen 

helpen? 

Guusje: Ik zou graag mij wat minder somber willen voelen en mij minder zorgen maken. 

Psychologe: Mag ik het andersom verwoorden: Je zou graag wat vrolijker willen zijn en af van het 

gepieker? 

Guusje: Ja. Dat is het. 

Psychologe: En daaraan toevoegen dat wat vaker vrijen een mooi doel zou zijn? 

Guusje: Ja. Dat ook, toch Henk? (Henk knikt). 

Psychologe: Ik zie dat ik een aantal dingen vergeten ben te vragen. Guusje, ik wil van jou nog een 

aantal dingen weten. Vind je het goed als ik een aantal vragen op je afvuur? 

Guusje: Is goed, hoor. 

Psychologe: Zijn er dingen waar je van geniet? 

Guusje: Nou, niet echt. Door de moeheid heb ik niet veel zin om dingen te ondernemen. 

Psychologe: En als je iets onderneemt, hoe gaat dat dan? 

Guusje: Tja. Het gaat. 

Psychologe: Iets anders. Vergeleken met vijf jaar geleden, ben je sindsdien aangekomen of 

afgevallen? 

Guusje: Ik ben wel een kilo of 10 aangekomen, ja. 

Psychologe: En het slapen, hoeveel uur slaap je per dag? 
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Guusje: Ik heb flink wat last van inslapen, dus vóór een uur of twee ’s nachts hoef ik echt niet naar 

bed te gaan, dat heeft geen zin. Ik heb een poos een slaapmiddel van de huisarts gehad, dat werkte 

even maar niet echt lang. 

Psychologe: Hoe laat sta je ’s ochtends dan op? 

Guusje: Ja. Om zeven uur gaat de wekker, dan moet Henk zijn ontbijt hebben als hij op tijd naar zijn 

werk wil. 

Psychologe: En overdag, doe je overdag nog een dutje? 

Guusje: Nee. Als ik eenmaal wakker ben... 

 


