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De Balint-methode
Inte.rvisie volgens een vaste structuur
door GerardBeentjes

I Inleiding
De Balint-methodeis een model voor
intervisie van een groep (vrijwillige of
De methode
professionele)
hulpverleners.
arts
is vernoemdnaarde Hongaars-Britse
Balint.
Een korte omschrijvingzou kunnen: de
methodeis een groepsroutevan stappen
van de vraag "wat is h,etprobleem?"naar
"wat is jouw probleem?".

2 De Balint-groep
Als gezegdis de methodegenoemdnaar
de arts Balint en de eerstebeschrijvingis
terugte vindenin zijn boek "The doctor,
the patiënt and the illness". Vanuit de
dat medici veel worden geconstatering
confronteerdmet klachten van psychischeaarden zii daarvooreigenlijkonvoldoende zijn opgeleid, heeft hii een
werkgroepmodelontwikkeld dat kan
dienenvoor onderlingeconsultatie.Aan
eendergeliikewerkgroepnamenachttot

tien huisartsen deel. De groep werd
aangevuld met twee psychiaters. Er
werden praktijkgevallen besprokenen er
werd aan casuïstiekgedaan.
Via gezamenlijk overleg werd gezocht
naar mogelijke oorzaken van de klachten
en werd gekeken naar wat zich afspeelt
tussenafls en patiënt.

3 Effecten op de deelnemers
Uit een nederlands onderzoek naar
nascholing is gehleken dat artsen uit
Balint-werkgroepen vaker opmerkingen
maken over het verloop van het gesprek
met de patiënt, dat zij kritischer kijken
naar hun eigen functioneren(1)
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ln ieder geval is geblekendat intervisie
leidt tot de volgendegegevens:
Getrainde artsen treden minder directief
naar hun patiëntenop.
Zij maken minder negatief getinte
opmerkingentegen hun patiënten.
Het gevolg is een grotere t<llerantievtxtr
afwijkend gedrag.
En een actievere bemoeienis van de
huisarts met mensen,die klachten hebben
van psychischeaard.
Er is een tendens die erop wijst dat
artsen door de training geneigd zijn om
in het eerste consult meer tlld en
aandachtaan de mensente geven.
Deze investering verdient zichzelf later
terug door een terugloop in herhaalde
hezoekjesvoor dezelfdeklachten.

4 De Balintmethode bij intervisie
'lntervisie
In het boek van
bii
werkproblemen' van Jeroen Hendriksen
(elders in dit blad beschreven) wordt
uitgebreid aandacht hesteed aan tle
methode van Balint. In de loop van de
jaren wordt deze methode steeds breder
toegepast door allerlei groepen professionelehulpverleners.
Het doel van intervisie via de Balintmethodeis tweeledig:
1 komen tot een zuivere probleemstelling;
2 de invloed vaststellendie de relatie
hulpverlener-cliëntheeft op dit
probleem.

Hendriksen verwacht van groepsbegeleiders dat zrj zich verder willen
bekwamenin:
- kennisvan psychischeverschijnselen;
- zicht krijgen op de eigen persrxlnliike
valkuilen in overdrachten tegenoverdracht;
- zicht krijgen op de interactiein een
groep mensen.
Als ideale groepsgrootte noemt hU
minimaal vijf en maximaal tien mensen.
Hij wiist daarbij op belang van openheid
en veiligheid kunnen bieden aan elkaar.

5 De Balintmethode
De Balint-methodeis te verdelen in acht
fasen:
fase | : inventarisatie
ln deze ronde kiest de groep een
gespreksleider voor de bijeenkomst en
wordt gevraagd of de deelnemers "een
probleem met een korte typering" willen
inhrengen. waarvoor zli de aandachtvan
de groep willen hebben.
fase 2 : probleemkeuze
De groep kiest aan welk probleem het
eerst aandacht besteed wordt. De gespreksleider tracht een consensus te
bereikenvan alle deelnemers.
fase 3 : informatieronde
De probleem-inbrenger geeft meer
infbrmatie over de zaak in kwestie.
fase 4 : vragenronde
Andere deelnemers stellen aanvullende
vragen voor zover nodig om tot
meningsvormingte komen. De probleeminbrenger beperkt zich tot beantwoording
van de vragen.
Het is nadrukkelijk de bedoeling om
alleen vragen te stellen en geen
veronderstellingenof waarde-oordelenuit
te spreken. Discussie tussen vraagsteller
en prohleeminbrengeris niet toegestaan.
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teveel niet meer constructief is voor de
probleeminbrenger.

fase 5 : bombardementronde
Deelnemers 'bombarderen' de
probleeminbrenger
met oplossingenen
adviezen. De inbrenger noteert het
gezegrJe,
zonderte reageren.

6 Psychodrama en Balint
Het kan zinnig zijn als een psychodramaintervisiegroep gebruik maakt van het
Balint-model, zeker als de intervisiegroep
bestaat uit mensen van verschillende
opleidingen.

fase 6 : reactieronde
Na alle deelnemers reageert de
probleeminbrenger
op het aanbod, bv.
"ik heb die mogeldkheid wel gezien,
maar niet gedaanomdat....", "dat is
nieuw voor me...", "daar kan ik iets
mee..."of "daarkanik nietsmee".

Vooral bij de start van zo'n groep kan
het de belemmeringenom met elkaar aan
de gang te gaan, verminderen. Daarmee
wordt de mogelijkheid vergroot om
elkaar al doende te leren kennen en
daarmeewordt veiligheid opgebouwd.

fase 7 : feedbackronde
gevenpersoonlijkefeedback,
Deelnemers
tl.w.z. deelnemersgeven aan wat het
próleem te makenheeft met de persoon
van de inbrenger.Dezebeperktzich tot
het noterenvan de opmerkingen.

Ik verwacht wel dat de sterk gestructureerde opzet voor psychodramaturgente
strak aanvoelt. Ook Balint wees al dat de
methode het overleg moet dienen en
daarom soepelgehanteerdmag worden.

fase 8 : evaluatieronde
Deelnemersgeven commentaarop het
probleemvanuit hun eigen persoonlijke
beleving, bv. herkenning met vergelijkhare problemen;tevensevaluerenzij
het verloopvan de fasen1-7.
Als laatstekrtjgt de probleem-inbrenger
gelegenheid
tot evaluatie.

Met het schema zijn echter wel een
aantal zeer wezenlijke zaken gegeven.
Waar rJeze als uitgangspunt voor
afsprakendienen, kunnen ze zorgen voor
een veilige stuctuur binnen het collegiaal
overleg.

Vanuit de achtsteronde kan eventueel
eenvolgendprobleemter sprakekomen.

Zelt zte ik in ieder geval duidelijke
overeenkomstenmet de warming up, de
koorvorming en de sharing binnen een
psychodramagroep.

is uitermate
De rol van de gespreksleider
b
i
j
een zo
belangrijk, omdat
gestructureerdeopzet de bewaking van
het procesde taak van betrokkeneis. Zij
moet de veiligheid voor de probleeminbrengergaranderen.

De warming up in een psychoclramagroep
is te vergeliiken met de inventarisatiefase
en de fase van de probleemkeuzevan de
Balint methode.

Uit eigenervaringmet dezemethodekan
van enorm
ik stellendat de groepsgrootte
belangis.
(Te) veel deelnemers
betekent(te) weinig
aandachtvoor elk afzonderlijkindividu;
het gevaar van een over-bombardement
aan adviezen en oplossingen kan
verwarring veroorzaken die door het

Op die manier wordt er een groep op
elkaar afgestemd.Binnen de hedding van
een gezamenliikthema leidt een vraag tot
een spel. Ook de groepsbegeleiderof gespreksleider van een Balint-groep dient
een goed regisseur te ziin, wil hii zorg
kunnen dragen voor een goed verloop
van de fasen en de veiligheid kunnen
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^ :nen garanderen voor de prohleem
threnger.
Binnen een groep psychodrama-regisseurs
zou dit een wisselenderol kunnen ziin
per bijeenkomstof per situatie.
Het aantrekkelijke van de Balintmethode
is dat het stap voor stap werken voorkomt dat er een atmosfeervan oeverloos
en eindeloosdoor-discussierenontstaat.
Tenslotte is fase 8 van de Balintmethode
goed te vergelijken met de sharing in
psychodrama.Na een bombardementaan
goede raad, kan de prohleeminbrenger
zich weer verbonden voelen met ziin
medegroepsledenals er tot slot herkenning uitgesproken wordt en hii zelf
het laatstewoord mag spreken.
Of de Balintmethode het spelen in een
intervisiegroepbevordert, geloof ik niet
echt. Misschien kan het als opstapjenaar
spelendienen. Het kan echter ook als een
middel tot afscherming dienen waardoor
vormen van meer spelend problemen
exploreren, vermeden kunnen worden.
Hoewel veiligheid ontstaatdoor openheid
en het samen op verkenning gaan, liikt
praten soms toch veiliger dan spelen.
Als een groep als geheel echter nog niet
toe is aan de openheid die voor spelen
noodzakelijk is, lijkt de keuze voor een
werkwiize zoals deze voorshands juister
dan een meer confronterendewerkwijze.
Bij gebrek aan concensusleidt het gevoel
niet veilig te zijn al gauw tot allerlei
groepsdynamische verwikkelingen die
zeker niet dienstig zljn aan het
functionerenbinnen een taakgroep.
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