
Op woensdag 29 oktober, van 15:30- 
17:30, is er in Regio Oost wederom een 
studiemiddag, deze keer rond het thema 
’Cliëntgerichtheid in de Emotionally 
Focused Couple Therapy (EFCT)’. We 
bestuderen videomateriaal en 
bespreken vervolgens wat we hebben 
gezien, met de vraag: ’Heeft EFCT 
cliëntgerichte kenmerken; zo nee, so 
what?’ 
 
EFCT is in het begin van de tachtiger 
jaren ontworpen en mag zich vooral de 
laatste 10 jaar verheugen in een 
toenemende populariteit. In Nederland 
leidt de Stichting EFT Nederland een 
bloeiend bestaan. Steeds meer 
therapeuten, jong en oud, laten zich 
scholen, bijscholen of  omscholen tot 
EFCT-therapeut, en velen bieden 
inmiddels relatietherapie conform de 
EFCT-uitgangspunten. Aanvankelijk 
lag de focus vooral op paren zonder al 
te veel psychopathologie, maar 
inmiddels in deze verbreed naar paren 
met trauma’s en naar gezinnen. EFCT 
heeft haar basis in het 
psychodynamische gedachtegoed 
(hechtingstheorie), in het clientcentered 
gedachtegoed (kracht van het 
organisme) en in de systeemtheorie 
(wisselwerking, omgangspatronen).  

Je kunt je afvragen waarom EFCT zo 
populair is. Waren de bestaande 
behandelvormen toch niet goed 
genoeg? Was er een doelgroep die 
eerder niet gehoord werd en die pas nu, 
middels EFCT, bereikt wordt? Of  
ervaarden de therapeuten een leegte 
aan de hedendaagse geprotocolleerde 
behandelwijzen, en zocht men naar 
invulling ervan? EFCT heeft bewezen 
effectiviteit, en wordt nog volop verder 
onderzocht.  
 
Op deze middag zien we Sue Johnson 
aan het werk (video), een van de 
grondleggers van EFCT. Ze geeft eerst 
uitleg over de achtergrond van EFCT, 
waarna ze in gesprek gaat met een 
echtpaar waarvan hij een veteraan is 
met een oorlogstrauma. We staan 
vervolgens stil bij wat we gezien hebben 
en vragen ons bijvoorbeeld af  wat de 
meerwaarde van EFCT kan zijn voor 
ons werken, en andersom, of  EFCT 
niet te veel afbreuk doet aan onze 
uitgangspunten.  !
Joop Verschuur is deze middag de 
gespreksleider. Hij is cliëntgericht 
psychotherapeut en bekend met de 
EFCT-uitgangspunten.  !

Programma 
15:30 ontvangst met koffie en thee  
15:45 introductie  
15:50 video 
……  korte pauze 
17:00 nabespreking en afronding 
17:30 afsluiting 
N.B. de video is Engelstalig (maar 
relatief goed te volgen).  !
Aanmelden 
Iedereen is welkom, ook belang-
stellenden en niet-leden. Leden van de 
VCgP hebben voorrang, en voor hen is 
deelname gratis. Aan niet-leden wordt 
een bijdrage van 5 euro gevraagd, bij 
ontvangst te voldoen en bedoeld om te 
voorzien in enkele kosten. Voor de 
organisatie is het wenselijk dat u zich 
tevoren per email aanmeldt bij Joop 
Verschuur (joop.verschuur@planet.nl). 
Leden van de VCgP krijgen voor deel-
name 1 punt voor hun herregistratie.
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