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Inleiding en vraagstelling
Sinds september 2018 werk ik als psychiater bij BuurtzorgT, een instelling voor
specialistische GGz die systemisch werken hoog in het vaandel heeft. Kort na mijn
start bij BuurtzorgT, in januari 2019, ben ik gestart met de Intensieve Opleiding
Systeemtherapie op het Lorentzhuis. Vanuit beide heb ik diverse nieuwe
ervaringen en zienswijzen meegekregen. In deze paper wil ik een van deze
ervaringen, het werken met de Yucelmethode (Yucel, 2016), nader beschouwen en
onderzoeken of ik door de ervaringen en praktijkvoering van andere therapeuten
een breder beeld betreffende de inzetbaarheid van deze blokken kan verwerven.
Eerst iets meer over mijn werksituatie en hoe deze samenhangt met de
Yucelmethode. BuurtzorgT is een nog jonge organisatie die specialistische GGZ
behandeling biedt aan mensen in hun eigen leefomgeving. Binnen BuurtzorgT
is de zorg wijkgericht georganiseerd in kleine, zelfsturende teams en wordt
gewerkt vanuit een systeem- en herstelgerichte visie. De Yucelmethode past,
vanuit dezelfde context- en krachtgerichte uitgangspunten, goed binnen de visie
van BuurtzorgT en alle werknemers worden in de de gelegenheid gesteld een
training te volgen. Zo heb ook ik, kort voor ik startte bij het Lorentzhuis,
kennisgemaakt met deze methode en ben ik in individuele behandelingen
enthousiast gestart met het inzetten van de Yucelblokken.
Ik ben positief over het werken met de blokken: het helpt in mijn ervaring om te
vertragen en tot meer reflectie te komen. Het geeft door de gestructureerde en
visuele manier van werken snel overzicht, terwijl het ook het creatieve denken
stimuleert en zo kan leiden tot soms verrassende nieuwe perspectieven. Door
naderhand een foto te maken heb ik de indruk dat het gesprek beter beklijft en dat
het de drempel verlaagt om aan de hand van de foto ook met anderen over
moeilijke en kwetsbare zaken te spreken.
Door de opleiding systeemtherapie is mijn blik geleidelijk steeds relationeler
geworden en minder individueel gericht. Mijn nieuwsgierigheid naar het inzetten
van de Yucelblokken in partnerrelatiegesprekken is al gewekt in de Yuceltraining,
waar een korte video van Justine van Lawick, destijds opleider bij het Lorentzhuis,
werd getoond. Zij stipt hierin aan dat zij, bij de inzet van de Yucelblokken bij
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koppels, bepaalde aanpassingen heeft gedaan in gebruik, zonder verdere toelichting
hierbij. Tijdens het kijken naar deze video zijn bij mij de eerste zaadjes gezaaid,
die uiteindelijk zijn uitgegroeid tot dit onderzoek. Het maakte mij nieuwsgierig
naar andere mogelijke inzet van de blokken, naar variaties: wat zijn mogelijkheden
met deze blokkendoos in de behandeling van stellen?
Ik heb een kwalitatief onderzoek gedaan naar hoe de Yucelblokken, een kleine 10
jaar na de introductie hiervan door Mehmet Yucel, door systeemtherapeuten
worden ingezet in partnerrelatietherapie. Ik hoop hiermee een breder beeld te
krijgen van de creatieve mogelijkheden waarop de Yucelblokken gebruikt kunnen
worden in de behandeling van stellen.
De hoofdvraag in dit onderzoek is:
• Op welke wijzen wordt de Yucelmethode ingezet door systeemtherapeuten
in partnerrelatietherapie?
Met als deelvragen:
• Welke aanpassingen en variaties maken systeemtherapeuten in het werken
met de Yucelblokken in partnerrelatietherapie?
• Zijn er specifieke contexten of problematieken waarbij de Yucelblokken een
toegevoegde waarde hebben? En zijn er specifieke contexten of
problematieken waarbij de inzet van Yucelblokken juist niet geïndiceerd is?
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Literatuurstudie
De Yucelmethode
De Yucelmethode is over de jaren ontwikkeld
door Mehmet Yucel waarbij de vroege wortels
hiervan liggen in zijn jeugd in Turkije. In zijn
boek vertelt hij over zijn moeder en de zak met
gekleurde bonen waarmee zij samen
voorstellingen bouwden terwijl hij luisterde
naar de verhalen die zij vertelde. De bonen
werden voor hem een manier om beeld en
betekenis te geven aan mooie en moeilijke
gebeurtenissen in zijn leven en een wijze om
hierover te kunnen praten met anderen. In de
doos met gekleurde blokken van de
Yucelmethode, zie je de zak met gekleurde
bonen terug (Yucel, 2016). Yucel is maatschappelijk werker en systeemtherapeut
en zijn methode richt zich op de persoon binnen de relaties en netwerken waar hij
zich in bevindt. Centrale begrippen in de methode zijn eigenaarschap,
herstelgericht en contextueel werken en focus op de kracht van het individu, van de
familie en van het grotere netwerk.
De methodiek in het kort
De basis van Yucelmethode is een opstelling van blokken die bestaat uit een balk,
T-vormige gekleurde “ondersteunende” blokken en rechthoekige “belastende”
blokken. Hiermee bouwt de cliënt (“de hulpvrager” in het boek van Yucel) een
kleurrijke, visuele en tastbare weergave van zijn levenssituatie, die letterlijk buiten
zichzelf en voor zich op de tafel komt te staan. De blokken hebben verschillende
kleuren en formaten.
Door voor iedere krachtbron en voor iedere last een passend blok te kiezen en deze
vervolgens een naam te geven, krijgen de blokken in iedere opstelling een eigen
betekenis. Het bouwen begint bij de keuze van de balk, die de persoon, een relatie
of gezin, of een thema kan representeren.
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Er is keuze uit meerdere balken: een balk die
helemaal gaaf is, een met butsen, een balk die
geheel doormidden is en een balk die
doormidden is maar waarbij de helften met een
elastiek verbonden zijn. Vervolgens gaat de
aandacht naar welke krachtbronnen de balk
ondersteunen en daar kiest de hulpvrager Tvormige blokken bij. Naar krachtbronnen
wordt gezocht binnen iemand zelf, binnen de
familie en belangrijke relaties en binnen het
grotere netwerk. Op de balk kunnen
vervolgens “belastende” blokken geplaatst
worden, in verschillende formaten en kleuren,
die staan voor zorgen, moeilijkheden, kwetsbaarheden en problemen. Het kiezen
en bouwen doet de hulpvrager zelf, de behandelaar (“tijdelijk ondersteuner” in het
boek van Yucel) bevraagt de hulpvrager op diens keuzes en overwegingen in een
voortgaande dialoog.
Vaktechnische inspiratiebronnen
Yucel noemt in zijn boek een aantal belangrijke inspiratiebronnen voor zijn
methode. Als eerste noemt hij de Eigen kracht-conferenties, die weer zijn afgeleid
van de Family Group Conference zoals ontwikkeld in Nieuw-Zeeland (Yucel
2016). In deze bijeenkomsten gaat het erom kinderen beter te beschermen door de
samenwerking van alle betrokkenen in de omgeving van het kind te
maximaliseren. Gezinnen nemen zelf verantwoordelijkheid en regie om samen met
hun sociale netwerk te onderzoeken hoe ze hun problemen kunnen aanpakken.
Vervolgens noemt Yucel de draaglast-draagkracht theorie, ofwel het stresskwetsbaarheid model. Hierin wordt gekeken naar de balans tussen de draagkracht
en draaglast; als de draaglast groter is dan de draagkracht, ontstaan er problemen.
Verder is de methode gebaseerd op het systemische denken, waarbij problemen en
mogelijke oplossingen worden gezien in de sociale context en aandacht is voor
intergenerationele processen, onder meer door te werken met genogrammen. Een
volgende belangrijke inspiratiebron is het herstel- en krachtgericht werken, met als
centrale uitgangspunt dat mensen eigenaar zijn van zowel hun problemen als hun
herstelproces en dat zij in hun herstelproces zowel hun persoonlijke krachten als
die van de familie en hun grotere netwerk gebruiken. Het werken met blokken
wordt ook gekoppeld aan aan de meer ervaringsgerichte technieken zoals gebruikt
worden in bijvoorbeeld creatieve therapie. Als andere verwante gedachten en
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benaderingen noemt Yucel nog de positieve psychologie, waarin de aandacht sterk
gaat naar het voortbouwen en uitbreiden van persoonlijke kwaliteiten en positieve
emoties. Ook de presentiebenadering en zelfmanagement worden in dit kader nog
genoemd. Verder zijn elementen van de narratieve therapie terug te vinden in de
Yucelmethode. Yucel noemt hierin zelf: “met de Yucelmethode bouwen mensen
aan hun eigen verhaal” (Yucel 2016). Het externaliseren zoals in de narratieve
therapie beschreven, is een vooropstaand aspect van het werken met de blokken. Ik
zal hier later op terug komen, als ik de Yucelmethode vanuit een aantal
systeemtherapeutische invalshoeken nader zal belichten.

Focus op individuele behandeling
Onder niet-systeemtherapeuten, zoals bijvoorbeeld binnen BuurtzorgT, lijkt de
methode vooral te worden ingezet in het individuele werken met cliënten. Dit sluit
aan bij de opzet van zowel de Yuceltraining als het bijbehorende boek. Het
zwaartepunt ligt hier vooral op het individueel werken, waarbij de cliënt in dialoog
met de hulpverlener zijn opstelling bouwt, met daarbij een krachtgerichte en
systeemgerichte attitude. De nadruk ligt op het gezamenlijke onderzoek van kansen
en mogelijkheden, steunbronnen en krachten, zowel binnen iemand zelf als in de
familie en in het grotere netwerk. Ook in het onderzoek van het Trimbos instituut
naar de implementatie van de Yucelmethode binnen zes GGZ-instellingen wordt
genoemd dat respondenten de Yucelmethode zien als “iets wat je met de
hulpvrager doet, niet met familie of anderen” (Van Wamel & Planije 2018).
De Yucelmethode en systemisch werken
De mogelijkheid tot inzet van de methode in sociale systemen zoals in gezinnen of
teams worden in het boek wel genoemd en beperkt uitgewerkt. Op de website is
een beknopte paragraaf over systemisch werken, waarin, hoe kort ook, wel heel
mooi de mogelijkheden worden aangestipt. Zo wordt benoemd dat de methode zich
goed leent om “op diverse creatieve manieren systemisch te werken.” Met name
het werken in gezinnen wordt genoemd, bijvoorbeeld door gezamenlijk, apart of in
subsystemen opstellingen te maken. In de opstellingen worden verschillen en
overeenkomsten zichtbaar gemaakt, de verschillende perspectieven die de
gezinsleden hebben, zowel ten aanzien van hun krachten als van hun lasten.
Overeenkomsten die verbindend werken en verschillen die uitnodigen tot dialoog
en het creëren van nieuwe betekenissen. Juist in de dialoog over elkaars
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bouwwerken en in het samen bouwen, worden interactiepatronen duidelijk, waar
vervolgens verder over gesproken kan worden (Yucel website).

Systeemtherapeutische invalshoeken

Narratieve therapie: het externaliseren, deconstrueren, de derde ruimte en
getuige zijn
Een aantal elementen van de narratieve therapie kan goed ingepast worden in het
werken met de Yucelblokken. Het meest in het oog springende is hierbij de
techniek van het externaliseren. In de narratieve therapie staat externaliseren voor
het losmaken van het probleem van de persoon: het probleem is het probleem, niet
de persoon (White, 2007). Dit buiten de persoon plaatsen van het probleem wordt
benadrukt door het probleem een naam te geven, soms ook te personifiëren. Dit
kan nog aan kracht winnen door de externalisatie ook een tastbare vorm te geven,
bijvoorbeeld in de vorm van een voorwerp in de kamer, een speelgoedpop of een
tekening. Of in de vorm van houten blokken. Door het probleem te externaliseren
en te koppelen aan een voorwerp, plaats je het letterlijk buiten jezelf en kun je het
met meer afstand beschouwen en een meer reflectieve positie innemen. Met de
Yucelblokken maak je een zichtbare en tastbare opstelling van je eigen
levenssituatie, met daarin verbeeld gevoelige onderwerpen uit je eigen leven,
zorgen en eigenschappen van jezelf in de vorm van blokken. Deze
geexternaliseerde opstelling van je leven (of je relatie, een bepaald probleem) kan
helpend zijn bij het op een gestructureerde maar toch creatieve manier nadenken
over problemen en mogelijke oplossingen daarvan.
Een volgende techniek die ingezet wordt bij het werken met de Yucelblokken, is
de techniek van het deconstrueren (White, 2007). Met deconstrueren wordt in de
narratieve therapie bedoeld het uiteenrafelen van bepaalde vaste aannames en
overtuigingen, van “waarheden” die mensen hebben over zichzelf, anderen en de
relatie. Bij het uiteenrafelen worden algemeenheden meer specifiek gemaakt en de
invloed van “dominante vertogen” in de maatschappij, in subculturen of in
gezinnen, wordt meegenomen in de kijk die mensen hebben op hun problemen en
zorgen. Dit is ook waar het werken met blokken in de Yucelmethode toe uitnodigt.
Ieder blok kun je als het ware “uitpakken”, deconstrueren, door samen te zoeken
naar wat er allemaal meespeelt in het denken over deze last. Dit kan nog explicieter
gemaakt worden door een bepaald probleem als themabalk te kiezen. Alle
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verschillende factoren die een rol spelen, zoals bijvoorbeeld bezwarende
overtuigingen die leven in je gezin van herkomst, in je kerkgenootschap of in de
maatschappij, krijgen vorm in een eigen blok.
In de narratieve therapie is de eerste ruimte die van de eigen beleving, de tweede
ruimte is die van wat er gebeurt tussen mensen, hun relatie. Als mensen in de
eerste en tweede ruimte blijven, dan spreken ze meestal vanuit het dominante
vertoog. De derde ruimte is een soort derde veld, een ruimte waar de fantasie zit,
het spel en de metaforen. Het is de ruimte waar alternatieve scenario’s onderzocht
kunnen worden, niet wat waar is, maar wat waar zou kunnen zijn. Zo kunnen
nieuwe betekenissen ontstaan en kan er een nieuw verhaal ontstaan (Olthof, 2012).
Met het bouwen met blokken, zeker als gewerkt wordt aan een hoop- of
streefopstelling, wordt gewerkt in deze zogenaamde derde ruimte.
Als laatste wil ik uit de narratieve therapie het “getuige zijn” noemen en het belang
van een erkennende respons van een betrokken publiek. In dit licht wordt vaker
een uitspraak van Gabriel Garcia Marquez uit zijn boek Honderd jaar eenzaamheid
gebruikt: “Het is bijna onmogelijk niet te worden wie de anderen denken dat
je bent.” Door met belangrijke anderen stil te staan en in dialoog te gaan over de
veranderingen die ieder ziet, kan iemand zich meer identificeren met
veranderingen en kan een nieuw verhaal gemaakt en bestendigd worden. Bij
gebruik van de blokken in partnerrelatietherapie kunnen de partners elkaar
vertellen over hun opstelling en zo voor elkaar fungeren als getuige van het verhaal
van de ander. Ook kan dit verder vorm krijgen door foto’s te maken van de
opstellingen en deze met belangrijke anderen uit het netwerk te laten bespreken.
Gezinsveerkracht
Een van de belangrijkste uitgangspunten in de Yucelmethode is dat mensen niet
alleen eigenaar zijn van hun problemen, maar ook van de oplossingen. Door alle
problemen en zorgen raken mensen hun steun- en krachtbronnen uit het oog. In de
Yucelmethode heeft het inventariseren van eigen krachten, familiekrachten en
sociale krachten een belangrijke plaats. De opstelling met de Yucelblokken wordt
letterlijk gedragen door deze steun- en krachtbronnen die tezamen de veerkracht
verbeelden (Yucel, 2016). Deze wijze van werken sluit aan en kan verder gevoed
worden, door het -onder andere- door Froma Walsh ontwikkelde concept van de
gezinsveerkracht (Walsh 2003. Walsh, 2017).
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Aanvankelijk werd veerkracht vooral gezien als een individuele, aangeboren
eigenschap, het vermogen om zich aan te passen aan moeilijke, pijnlijke situaties
of ingrijpende gebeurtenissen, of opgewassen te zijn tegen en op te veren uit
ontwrichtende levensopgaven (Rood, 2019). Vanaf eind jaren ’80 van de vorige
eeuw werd veerkracht steeds meer beschouwd als iets dat een samenspel is tussen
individuele en relationele factoren, een dynamisch proces, geen vastliggende
individuele eigenschappen. Gezinnen werden niet meer gezien als mogelijk risico
en bedreiging van de individuele veerkracht, wat een negatieve en
pathologiserende blik op families is, maar meer als een uitdaging en een bron van
kracht. Door te zoeken naar overeenkomstige aspecten en dynamieken bij
veerkrachtige gezinnen, gezinnen die vanuit tegenslag groeien en zich positief
ontwikkelen, is het model van de gezinsveerkracht ontstaan, een model waarmee
veerkracht is te onderzoeken en wat handvatten geeft om gezinsveerkracht verder
te ontwikkelen en te ondersteunen (Walsh, 2003. Walsh, 2017. Rood, 2019). Walsh
beschrijft hierin drie gebieden die opvallen in veerkrachtige gezinnen: de gedeelde
overtuigingen, de patronen in de gezinsorganisatie en de communicatie en
probleemoplossingsprocessen. Deze terreinen worden ieder weer onderverdeeld in
drie dynamische kernprocessen. Deze negen gezamenlijke kernprocessen bieden
steun aan gezinnen; zij ontlenen er kracht aan.
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Bij gebruik van de Yucelblokken kunnen deze sleutelprocessen houvast bieden om
met het stel te onderzoeken welke veerkrachtsprocessen in de huidige situatie een
positieve rol spelen en deze als steunblokken in de opstelling plaatsen. Ook kan
onderzocht worden hoe deze processen in de loop van de tijd aan verandering
onderhevig zijn geweest en hoe sommige van deze processen beïnvloed zouden
kunnen worden om weer veerkrachtiger te worden. Dit kan in de streefopstelling
vorm krijgen.
Madsen en de Collaborative Helping Map
Tenslotte wil ik kort de Collaborative Helping Map van Bill Madsen bespreken,
omdat ik denk dat de Yucelmethode bijna naadloos aansluit bij dit gedachtengoed.
De Collaborative Helping Map is ontwikkeld om een kader te bieden waarbinnen
de hulpverlener “gedisciplineerd kan improviseren”. Madsen zegt sterk beïnvloed
te zijn door de narratieve en oplossingsgerichte therapieën en motiverende
gespreksvoering (Madsen, 2014). Het gaat Madsen om de relatie en de blik die we
als hulpverlener hebben met en op onze cliënten, vanuit de gedachte “what we see
is what we get”, kort samengevat: Wat we zoeken vormt wat we zien, wat we zien
bepaalt hoe we handelen en hoe we handelen bepaalt wat er al of niet zal gebeuren
tussen ons en cliënten (Madsen, 2012). Hij streeft hierbij een collaboratieve
werkrelatie na en richting gevend is de gewenste situatie, niet de geschiedenis en
opeenstapeling van problemen. De Collaborative Helping Map behelst de volgende
4 vragen:
1 organizing vision: waar hoop je op in je leven, waar wil je naartoe in je leven?
2 obstacles: wat belemmert je om daar te komen?
3 supports: wat steunt je hierbij?
4 plan: hoe kun je met behulp van je steunbronnen zodanig met je belemmeringen
omgaan, dat je dichter bij je gewenste situatie komt?
De belemmeringen en steunfactoren zoekt hij op individueel, relationeel en
sociocultureel niveau.
Binnen de Yucelmethode kun je de organizing vision zien als de streefopstelling,
de belemmeringen als de belastende blokken en de steunfactoren als de
ondersteunende blokken. Het plan bouwt voort vanuit de verschillen die er zijn in
de huidige opstelling en de streefopstelling.
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Uitwerken van de vraagstelling in theorie en praktijk
Onderzoeksopzet
Ik heb een kwalitatief onderzoek gedaan naar hoe de Yucelblokken, een kleine 10
jaar na de introductie hiervan door Mehmet Yucel, door systeemtherapeuten
worden ingezet in partnerrelatietherapie.
Om een bredere blik te krijgen op de inzet van de Yucelmethode door
systeemtherapeuten, wilde ik systeemtherapeuten interviewen met bij voorkeur
verschillende achtergronden, waarbij mijn streven was 3 tot 5 interviews. Het bleek
niet eenvoudig om systeemtherapeuten te vinden die de Yucelblokken gebruiken in
partnerrelatietherapie. Systeemtherapeuten die de Yucelmethode inzetten, lijken dit
vooral te doen in gezinstherapie, komt uit mijn kleine zoektocht naar voren.
De geïnterviewde systeemtherapeuten heb ik deels gevonden via Mehmet Yucel,
deels vanuit mijn eigen netwerk en deels via publicaties over het systemisch
gebruik van de Yucelmethode (artikel en beeldmateriaal). De systeemtherapeuten
hebben een diverse achtergrond en zijn onder meer werkzaam binnen de
forensische psychiatrie met zwaartepunt op huiselijk geweld, binnen de kinder- en
jeugdpsychiatrie en binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
Daarnaast werken allen ook in een eigen praktijk voor systeemtherapie.
Wat betreft theoretische achtergrond blijken allen affiniteit te hebben met
narratieve therapie; een van hen positioneert zichzelf als narratief
systeemtherapeut. De anderen werken eclectisch, met, naast de narratieve
invalshoek, diverse inspiratiebronnen waarbij structureel, oplossingsgericht,
ervaringsgericht, EFT en Harville Hendrix als invalshoeken worden genoemd.
Allen hechten waarde aan het collaboratief werken.
Het interview is semigestructureerd van opzet, met vragen gericht op aanpassingen
en creatief gebruik van de Yucelblokken en hoe dit er in hun praktijk uitziet.
Verder vragen over in welke fase van behandeling zij de blokken inzetten,
specifieke situaties waarin zij met name meerwaarde zien in het gebruik van de
blokken en nadelen of beperkingen die zij ervaren in het gebruik (zie bijlage).
Doordat de start van mijn onderzoek samenviel met de uitgebreide
Coronamaatregelen in Nederland, heb ik de eerste interviews via videobellen
gedaan. De latere interviews vonden plaats na de eerste versoepeling van
maatregelen en waren in persoon. De duur van de interviews varieerde tussen de
45 en 65 minuten.
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Uitkomsten; bevindingen uit de interviews
Een aantal dingen kwam voor mij vanuit de verschillende interviews naar voren,
dit wil ik in een onderverdeling bespreken. In de eerste plaats wil ik belichten wat
de geïnterviewden benoemen als toegevoegde waarde van het gebruik van de
blokken aan hun behandelingen. Vervolgens gaat het hierbij over de inzet van de
blokken als techniek in plaats van als methode, de inzet in specifieke situaties, de
inzet van de blokken in de verschillende fasen van behandeling, een aantal van de
verschillende genoemde concrete toepassingswijzen en de creatieve combinatie
van verschillende technieken.

Toegevoegde waarde
De toegevoegde waarde van het werken met de Yucelblokken ligt voor de
geinterviewden op diverse vlakken. Genoemd wordt de kracht van het visualiseren
en de aanspraak die gemaakt wordt niet alleen op het denken maar ook op het
gevoel. Er wordt “een andere manier van praten” toegevoegd, die weer
nieuwsgierig en creatief kan maken. Een van de geïnterviewden noemt het “een
vriendelijk middel om partners weer het gesprek met elkaar te laten aangaan”.
Verder wordt genoemd het snel creëren van overzicht en de bijdrage aan het
vertragen en structureren van gesprekken. Een ander element dat genoemd wordt is
het samenwerkingsaspect: het is een co-creatie, een manier om samen aan de slag
gaan.

Inzet als techniek
Uit alle interviews komt naar voren dat systeemtherapeuten gebruik van de
blokken aanpassen op een wijze die past in hun manier van werken. Het volgen
van een methode is niet hun uitgangspunt: de blokken zijn een middel die kan
passen in de therapie, zoals er vele andere technieken zijn die ingezet kunnen
worden. Het is een “conversational tool” en daarmee “een van de vele
gereedschappen die de systeemtherapeut in zijn gereedschapskist heeft zitten”. Zij
zetten de blokken flexibel en op hun eigen wijze in, in dialoog met de stellen. Een
belangrijk aspect van het gebruik van de blokken hierbij is dat er oog is zowel voor
de opstelling die ze bouwen, als voor het proces van het bouwen, hoe het stel hierin
samenwerkt.
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Inzet in specifieke situaties
Een aantal geïnterviewden ziet een sterk toegevoegde waarde in het gebruik van de
Yucelblokken in een aantal specifieke situaties. Ten eerste bij mensen die minder
taalvaardig zijn, bijvoorbeeld vanuit een verstandelijke beperking, of omdat
therapeut en het stel niet dezelfde moedertaal hebben. De blokken zijn letterlijk een
houvast in het het vertellen van hun verhaal en kunnen faciliterend zijn in het op
gang brengen van een gesprek over gevoelige onderwerpen. Een tweede groep die
genoemd werd, zijn de mensen die juist sterk cognitief en rationeel gericht zijn.
Het bouwen met de gekleurde blokken geeft indrukken vanuit de verschillende
zintuigen, die op een meer emotionele manier binnenkomen. Dit is de kracht van
het visualiseren en voelen. Het kan daardoor versnellend werken, je bereikt andere
lagen, het is associatiever. Mensen worden uitgedaagd en creatief, ze gaan meer
vertellen. De blokken roepen metaforen op. Het visuele brengt zo dingen teweeg
die woorden net niet teweegbrengen. Zoals een van de geïnterviewden het
formuleerde: “Er zit veel meer informatie in een plaatje dan in woorden. Kijk maar
naar het verschil in hoeveel geheugen een stuk tekst en een plaatje vragen in de
computer.” Een derde groep die genoemd werd, is mensen die juist sterk
geëmotioneerd zijn, die snel reageren en conclusies trekken. Het bouwen met de
blokken richt de blik en aandacht op iets buiten henzelf. Het wegen, kiezen en
benoemen van de blokken helpt het gesprek te vertragen en brengt reflectie op
gang. Een bijzondere situatie die hierin nog werd genoemd, is die waarin mensen
zich erg machteloos voelen. Door letterlijk in beweging te komen en te bouwen
komen er nieuwe perspectieven op, het landschap van mogelijkheden wordt
uitgebreid. De gewenste situatie staat er dan ook echt, je werkt in “de derde
ruimte”. Ten slotte zien de geïnterviewde systeemtherapeuten de Yucelmethode als
helpend bij mensen die weinig grip en overzicht ervaren. Geleidelijk aan bouwen
mensen hun situatie op, steeds een blok erbij. Ook hier speelt het aspect van het
externaliseren en het vergroten van de mogelijkheid tot reflectie. Uiteindelijk is in
een blik hun huidige of gewenste situatie te overzien, wat het gevoel van grip kan
doen toenemen en de mate van stress kan verlagen.

Inzet per fase van behandeling
Het bouwen met de blokken wordt met name ingezet in de eerste fase van
behandeling: het meervoudig inleven en een overzicht krijgen van de zorgen en
krachten volgens beiden. In de middenfase van behandeling noemt een aantal
geïnterviewden gebruik van de losse blokken om een bepaald thema mee te

13

externaliseren. Twee van de geïnterviewden maken hierbij ook een combinatie van
bijvoorbeeld blokken en poppetjes, om op andere wijze te visualiseren en ervaren.
Het bouwen van een volledige opstelling wordt in deze fase eigenlijk niet gedaan
door deze systeemtherapeuten. In de evaluatiefase laten sommigen wel vaker weer
een opstelling bouwen. Aan de hand van vergelijking met de foto’s van de
beginopstellingen, is de voortgang van behandeling op verschillende vlakken in
een oogopslag zichtbaar.
Het maken van een foto van de opstelling wordt ingezet als middel om nieuwe
inzichten beter te laten beklijven, om de voortgang zichtbaar te maken, om ermee
bezig te blijven en beter te laten generaliseren en als hulpmiddel om belangrijke
anderen te betrekken en met hen in gesprek te komen over de therapie en gevoelige
onderwerpen.

Een aantal concrete toepassingen bij de inzet van de blokken in PRT

Gezamenlijke opstelling met de balk als symbool voor de relatie
Bij de inzet van de blokken in partnerrelatietherapie door de geïnterviewde
systeemtherapeuten komen een aantal toepassingen van de blokken naar voren.
Allereerst de labeling van de balk als de relatie. Dit komt overeen met wat Yucel
beschrijft als mogelijke inzet van de blokken bij stellen. Een van de
geïnterviewden formuleert het net anders: de balk staat voor: wie zijn jullie samen?
In deze toepassing bouwt het stel samen de opstelling. Ze overleggen, denken na
over waar ze in verschillen en overeenkomen, wie of wat hen steunt in het samen
zijn, wat energie geeft. En ook over wat hen belast, wat moeilijk is en wat drukt op
hun relatie. Samen proberen ze tot een opstelling te komen over hun huidige
situatie waar beiden zich in kunnen vinden. De meeste geïnterviewden hechten
veel waarde aan in dezelfde sessie ook een wensopstelling te maken, om het stel
ook perspectief en hoop te bieden. In deze opstelling verbeelden ze de relatie waar
ze op hopen, waarbij van belang is dat ze inschatten dat het ook een haalbare
situatie is.
Twee opstellingen met de balk als symbool voor de relatie
Een andere manier van werken is dat beide partners een eigen opstelling maken
waarbij de balk staat voor hoe zij de partnerrelatie ervaren, welke lasten er drukken
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en welke krachten ondersteunend zijn. Een van de geïnterviewden geeft er hierbij
expliciet de voorkeur aan beide partners in een eigen ‘denkruimte’ de opstelling te
laten bouwen. Daarna krijgt iedere partner gelegenheid om zijn opstelling toe te
lichten. Er wordt stilgestaan bij de verschillen en overeenkomsten in hun
ervaringen/ opstellingen die nu zichtbaar in beeld staan. Vervolgens bouwen ze
gezamenlijk een gewenste opstelling: waar willen ze naar toe, hoe hopen ze dat de
relatie er over een bepaalde tijd uitziet?

Gekoppelde opstelling met de balk als symbool voor de individuen in de
relatie
Een van de systeemtherapeuten heeft een geheel eigen wijze van gebruik
ontwikkeld. Hij laat het stel een gekoppelde opstelling maken van twee balken die
in een hoek met elkaar verbonden zijn. Ieder van hen krijgt hierbij een eigen doos
met blokken en kiest een balk die staat voor zichzelf als persoon in de relatie. Het
bouwen is een gezamenlijk proces, waarbij zij, de een na de ander, hun eigen
opstelling maken in een voortdurende dialoog met de partner. Juist in het
gezamenlijk bouwen, de wijze van interactie, het samen in gesprek gaan en
overeenstemming zoeken, zit de meerwaarde van de inzet. De bouwende partner
bepaalt uiteindelijk zelf hoe zijn/ haar deel van de opstelling eruit komt te zien. In
de hoek tussen beide balken is er een overlap, waar zij de mogelijk gedeelde
steunblokken en gedeelde lasten plaatsen. De therapeut stelt verdiepende vragen
die helpen bij de reflectie en het oog houden voor circulariteit. Na deze eerste
opstelling van de huidige situatie bouwen de partners gezamenlijk een nieuwe
opstelling, waarbij ze samen tot een verbeelding komen van een wenselijke situatie
voor beiden.

Creatieve toevoegingen van diverse technieken
Een aantal van de geïnterviewden combineert de blokkenopstelling met andere
technieken, afhankelijk van wat de therapeut zinvol acht. Zoals eerder genoemd
worden (lego)poppetjes op verschillende wijze ingezet in combinatie met de
blokken. Een voorbeeld is bijvoorbeeld poppetjes kiezen voor beide partners -en
eventueel ook belangrijke anderen- en ze samen de positie van ieder blok/
probleem ten opzichte van de poppetjes te laten bepalen: waar staat deze last?
Tussen wie staat dit blok vooral in en bij wie staat deze het dichtstbij? Ook kunnen
ze een bepaald lastblok centraal stellen en onderzoeken welke krachten/
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steunfiguren er omheen staan. Wie kunnen ze nog meer mobiliseren? Kunnen ze
een team van krachten samenstellen en deze uitbeelden in popjes en steunpilaren
om het probleem minder macht te geven?
Een van de geïnterviewden bundelt de foto’s bij afronding van de therapie, zodat
teruggekeken kan worden op het verloop van de therapie. Het proces wordt
zichtbaar gemaakt, de thema’s die aan bod zijn geweest, veranderingen over de
tijd. Op deze manier wordt een nieuw verhaal geplaatst naast het bij aanvang
gepresenteerde probleemverhaal.
Een van de geïnterviewden tekent geregeld naast de gemaakte opstellingen, zo kan
bijvoorbeeld de kwetsbaarheidscyclus toegevoegd worden als die in de opstelling
naar voren komt en verdieping geven aan de opstelling.
Een casus: Loes en Benny
Loes en Benny (niet hun echte namen) zijn beiden achterin de vijftig en zijn ruim
20 jaar bij elkaar. Ze hebben samen een zoon van 20 en uit een eerdere relatie heeft
Loes nog een zoon van 26, die, tot hij uit huis ging, halftijds bij Loes en Benny
woonde. Inmiddels zijn beide zoons het huis uit. Zij melden zich nu in verband met
terugkerende heftige ruzies, die eindigen in een terugtrekken van beiden. Zij
hebben beiden al diverse zelfhulptrajecten en individuele behandelingen achter de
rug en hopen nu door een gezamenlijke therapie meer zicht te krijgen op hoe zij
steeds in dezelfde patronen vastlopen en vooral: hoe ze deze destructieve patronen
minder bepalend kunnen laten zijn in hun relatie. Ze stemmen in met het bouwen
van een opstelling met Yucelblokken. Na een korte introductie gaan beiden vlot
aan de slag met het bouwen van een eigen opstelling.
Benny vertelt als eerste over zijn
bouwwerk. Hij heeft de
gebroken balk met elastiek
gekozen voor de relatie: ze zijn
2 personen en flexibel
verbonden door het elastiek.
Jezelf kunnen zijn in de relatie,
ieder ook een eigen leven
hebben is belangrijk voor hem.
Dat staat ook als steunpilaar
onder de balk. Hij heeft een
geordend compact geheel
16

gemaakt zoals hij zegt, met krachten en steunbronnen onder de balk, waarbij links
de krachten die meer bij Benny horen en rechts die meer bij Loes horen. Links
begint hij met “eigen leven” en “vrij laten”, gevolgd door “lichamelijkheid”, fysiek
contact, intiem zijn. Hier vinden ze elkaar in, dit is voor hem een belangrijke
verbindende kracht tussen hen. Zo ook hun’ gelijke visie over mensen’. Daarna
krachten die meer bij Loes horen, die Benny positief waardeert en waar hij in “mee
kan liften”: haar flexibiliteit, haar levendig temperament, hun vele sociale
contacten en beider ondernemingslust. Ook kunnen ze samen goed praten en
reflecteren op wat speelt. Loes luistert aandachtig en geeft bevestiging en
herkenning. De lasten, zo legt hij uit, zijn alle met elkaar verbonden. Werkstress,
bij allebei, verergert alle problemen, een middelgroot blauw blok. Het roze blokje
staat voor de angsten en schuldgevoelens van Loes, die zeker ook bijdragen aan het
grote rode blok, de zwaarste last die voor Benny op hun relatie drukt. Dit blok staat
voor het onredelijke klagen en de kritiek die Loes soms op hem heeft, “Benny doet
het altijd fout”. Volgens Benny gaat het dan vaak over zijn gebrek aan empathie en
zijn neiging om
oplossingen aan te
dragen in reactie op
haar angsten en
schuldgevoel. Terwijl
we over de lasten
spreken zoals Benny
deze ziet, teken ik op
een vel naast zijn
opstelling de
kwetsbaarheidscirkel
mee zoals deze vanuit
de opstelling naar
voren komt. We
kunnen stilstaan bij de
kwetsbaarheid van Benny die geraakt wordt door de angsten, schuld en het
“zichzelf afkraken” van Loes, zijn gevoel van diepe machteloosheid hierover en
hoe zijn overlevingsstrategie eerst is om oplossingen aan te dragen en te adviseren.
Dit raakt bij Loes het gevoel niet gezien te worden in haar wanhoop en zij reageert
hierop met forse kritiek op zijn niet-empathisch zijn. De cyclus draait verder,
Benny voelt “ik ben niet goed genoeg”, trekt zich terug en verdooft zich met eten.
Beiden voelen zich eenzaam en sluiten zich af van de ander. Er gaan uren tot dagen
voorbij voordat ze het contact weer herstellen. We nemen de kwetsbaarheidscyclus mee naar de opstelling van Loes, die er heel anders uit ziet. Ze maken
een grapje over hoe typisch het is: het stevige en ordelijke bouwwerk dat Benny
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gebouwd heeft en het
grootse bouwwerk
van Loes, met
dubbele balk om
genoeg ruimte te
creëren “het moet
niet propperig
worden!” en vele
lastblokken met
schots en scheef
plakkers erop. Loes
heeft deels erg
vergelijkbare
steunblokken en een
aantal andere als
“natuur als inspiratiebron”, “familie”, “zelfde hobby’s” en beider “passie voor het
leven”. We staan stil bij de vele krachtbronnen die hun relatie ondersteunen en de
overeenkomsten met de opstelling van Benny. Met de kwetsbaarheidscyclus
ernaast kijken we naar de lasten die Loes op de relatie heeft geplaatst: haar enorme
wanhoop, chaos, paniek en stress, haar zorgen over het eten en overgewicht van
Benny, het zware zwarte schaduwblok van hun beider gevoel niet goed genoeg te
zijn en de eenzaamheid: elkaar niet kunnen vinden als het er echt toe doet. Ze zijn
geraakt. Samen proberen ze te denken over hoe ze hopen dat hun relatie er in de
toekomst uitziet: welke lasten willen ze kleiner laten worden of zelfs laten
verdwijnen? En welke krachten kunnen ze daarbij inzetten? Een aantal krachten
willen ze ontwikkelen om de lasten kleiner te krijgen, zoals het aanbrengen van
meer structuur en regelmaat en, vanuit hun gezamenlijke kracht om te reflecteren,
meer vanuit hun kwetsbaarheid en behoeftes contact leren maken.
Beiden zijn positief over het werken met de blokken. Voor Loes speelt hierin
vooral mee dat het beeld en het wegen van de blokken haar op een veel
emotionelere wijze raakt dan woorden alleen. Voor Benny voelt het alsof ze heel
snel tot de essentie konden komen.
(NB in de foto’s zie je het werken bij BuurtzorgT terug: Yucelopstellingen aan de
keukentafel)
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Conclusie
Het is voor mij een verrijkende en inspirerende reis geweest langs de verschillende
systeemtherapeuten die me mee hebben genomen in hun wijze van werken met de
Yucelblokken. Het heeft mij aanvulling en verdieping gegeven in het denken over
systeemtherapeutisch werken en in het bijzonder het systeemtherapeutisch werken
met Yucelblokken met stellen. Het heeft concrete handvatten gegeven over hoe de
Yucelopstellingen zoal aangepast kunnen worden in het werken met stellen en in
welke situaties dit met name toegevoegde waarde kan brengen. Daarenboven voel
ik de grote uitnodiging om als therapeut creatief te zijn in het samenwerken met
koppels, in het inzetten en combineren van verschillende technieken, waaronder
zeker ook de Yucelblokken.
Ik denk dat, zeker voor de collaboratief werkende therapeut die zich laat inspireren
door de narratieve therapie, de Yucelblokken een mooie aanvulling in het werken
met stellen kunnen vormen.

Kritische opmerkingen bij het onderzoek
Dit onderzoek betreft slechts een zeer gering aantal respondenten, wat maakt dat
dit geenszins een volledig of omvattende weergave is van hoe systeemtherapeuten
in Nederland gebruik maken van de Yucelblokken. Het is te zien als een
verkenning, een poging om een tipje van de sluier van individuele praktijkvoering
op te lichten, om zo tot verrijking en verbreding te komen van de mogelijke inzet
van de Yucelblokken door de lezer.
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Bijlage

Interview vragen
1. Vanuit welk gedachtengoed uit de verschillende (systeem)theoretische
richtingen denkt en werkt u met name in uw praktijk?
2. Sinds wanneer werkt u zelf met de Yucel-methode in uw praktijk?
3. Hoe heeft u kennis gemaakt met de Yucel-methode?
4. In welke settingen werkt u met de Yucel-methode: individueel systemisch,
met gezinnen, met stellen of nog anders?
5. Gebruikt u de blokken ook op een alternatieve wijze dan beschreven in de
Yucel-methode? Heeft u bepaalde aanpassingen gedaan in het gebruik?
Welke eigen creatieve invulling hebt u gegeven aan de werkwijze bij paren?
6. Kunt u vertellen hoe u de Yucel-blokken inzet in partnerrelatietherapie.
Welke instructie geef u de partners als u ze samen een Yucel opstelling laat
bouwen?
7. In welke welke context/ problematiek heeft dit toegevoegde waarde?
8. Zijn er situaties/ problematieken waarin u de inzet van de Yucelblokken juist
niet zou overwegen?
9. Wat voegt deze methode toe aan uw behandelingen?
10. Ervaart u ook nadelen/ beperkingen bij het gebruik van deze methode?
11. Heeft u nog afsluitende opmerkingen of aanvullingen?
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