
Theorie 

 
De mens is een zeer complex wezen. Medici en psychologen hebben verschillende theoriën opgesteld die elk 

een deelaspect van de mens verklaren. Hieronder geef ik de belangrijkste theoretische benaderingen weer. 

 

De biologische benadering concentreert zich op de fysiologische processen in de mens en bestudeert de 

relatie tussen deze processen en het gedrag en welbevinden van de mens. Volgens deze benadering is er een 

sterk verband tussen lichaam en geest. Bij de behandeling van klachten spelen psychofarmaca een belangrijke 

rol. 

 

De bio-energetica bestudeert de relatie tussen lichamelijke aspecten en geestelijk welzijn. Grondlegger van 

deze benadering is Alexander Löwen die een relatie aantoonde tussen belemmerende lichamelijke factoren en 

het psychisch functioneren van de mens. Een andere theoreticus op het gebied van de bio-energetica is John 

Pierrakos die het vakgebeid op belangrijke wijze heeft uitgebreid. 

 

De behavioristische benadering bestudeert de wisselwerking tussen een mens en zijn omgeving. Behavioristen 

houden zich strikt aan het waarneembare en vermijden begrippen als bewustzijn en gevoelens. De grondlegger 

van deze benadering is Burrhus Skinner die de antwoorden op de vraag naar waarom wij iets doen, zocht in de 

stimuli uit de omgeving (stimulus-response analyse).  

 

De cognitieve benadering bestudeert de informatieverwerkende en denkprocessen in brede zin (denken, 

herinneren, waarnemen, voelen, etc.) die zich afspelen tussen stimulus en response. De Cognitive 

Neuropsychologie bestudeert bijvoorbeeld het gedrag van patiënten met een functiestoornis ten gevolge van 

een hersenbeschadiging. Initiators van deze stroming zijn Clark Hull en Edward Tolman geweest.  

 

De Psychodynamische benadering bestudeert de aangeboren driften van de mens en de werking van het 

onbewuste. De grondlegger is Sigmund Freud die de persoonlijkheid opdeelde in Id( de driften) het Ego en het 

Superego. Zijn volgelingen hebben zijn systeem verder uitgewerkt. Een aantal bekende psychodynamici zijn 

Jung, Hillman, Adler, Horney, Ferenczi en Ericson. 

 

De Humanistische benadering, met Carl Rogers en Abraham Maslow als belangrijkste representanten, 

bestudeert de betekenisgevende (subjectieve) ervaringen van de mens en hoe deze zich uiten in zijn keuzes. 

Belangrijk concept is het zelfbeeld en hoe dit zich verhoudt tot wat een individu denkt te moeten zijn. 

 

De existentiële benadering bestudeert een aantal belangrijke thema's van de mens. Belangrijke theoretici zijn 

Menard Boss, Rollo May en Irvin Yalom. 

  De dood (hoe gaan mensen om met het besef van hun eigen sterfelijkheid; wat is de rol van bewuste en 

onbewuste processen in het omgaan met doodsangs; etc);  

  De zingeving (hoe geven mensen zin aan hun leven; hoe bepalen mensen wat goed of slecht is; hoe gaan 

mensen om met onzekerheden in hun bestaan; etc);  

  De identiteit (hoe bepalen mensen wie zij zijn; waaraan ontlenen mensen hun eigenwaarde; wat is de basis 

van een gezonde identiteitsontwikkeling; etc).  

  De verbondenheid met en het vertrouwen in anderen (wat is de basis van liefde en geborgenheid; is 

communicatie over gevoelens en gedachten met anderen echt mogelijk; hoe gaan mensen om met gevoelens 

van eenzaamheid en afwijzing; wat is de basis van vertrouwen; etc) 

  De vrijheid (zijn mensen gevangenen van hun lot of zijn ze vrij om te kiezen; wat betekent deze vrijheid; hoe 

werkt de wil; etc.). 
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