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Inleiding  

 
Wat is intervisie? 

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam of in opleiding zijn in hetzelfde 

vakgebied. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde 

problemen. De bedoeling is dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en de kwaliteit van het 

werk verbetert1.  

 

Intervisie is dus een gestructureerd groepsgesprek, waarbij deelnemers een probleem en vraag in kunnen 

brengen. Een groep is samengesteld uit personen met hetzelfde beroep. Meestal geen directe collega’s waar 

je dagelijkse mee samenwerkt. De structuur zorgt dat de intervisie efficiënt en effectief verloopt. Er bestaan 

veel verschillende vormen van intervisie zoals de 5 en de 10 stappen-methode, de Balint-methode, 

brainstormtechnieken, de roddelmethode en de incidentmethode. In dit artikel ligt de nadruk op de Balint-

methode. 

  

 

Doelstellingen van intervisie 

Intervisie kent de volgende doelstellingen: 

- Professionals helpen elkaar om tot oplossingen te komen; 

- Het problematiseren, analyseren en verhelderen van het professionele handelen; 

- Het optimaliseren van de kwaliteit van het persoonlijk, beroepsmatig functioneren. 

 

Belangrijke subdoelen zijn: 

- Onderlinge uitwisseling en steun; 

- Gemotiveerder werken; 

- Zicht krijgen op jezelf en je eigen functioneren in de werksituatie; 

- Eigen vaardigheden vergroten; 

- Oplossingsalternatieven zien en keuzes maken; 

- Leren luisteren, accepteren, invoelen van de ander; 

 

Het leren over jezelf, de effectiviteit van je handelen en de mogelijkheden om die te vergroten staan voorop. 

Door actief bij te dragen aan de casuïstiek van andere deelnemers leer je ook van hun vragen. 

 

 

Voorwaarden aan intervisie 

In een intervisiegroep is een gelijkwaardige relatie tussen de deelnemers noodzakelijk. Deelname is vrijwillig 

want je dient bereid te zijn je manier van werken ter discussie te stellen en je eigen problemen in te brengen. 

Dat betekent dat je soms een risico neemt. Verder dien je open te staan voor problemen van anderen en 

bereid te zijn te leren van de bijdrage van de andere deelnemers. 

 

Veiligheid, vertrouwen en respect voor de ander zijn voorwaarden om gezamenlijk in een groep te kunnen 

leren. Als deelnemer dien je open en eerlijk met elkaar te communiceren en respect te hebben voor de 

leerweg van de ander.  

 

In een intervisiegroep worden afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over aanwezigheidsverplichting, op tijd 

komen en niet vroeger weggaan, geheimhouding, de voorbereiding voor de volgende bijeenkomst, 

verslaglegging, rol van de procesbegeleider/gespreksleider enz. 

 

 

 

                                           
1 www.encyclo.nl/begrip/intervisie 
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De Balint-methode  

 

Achtergrond 

De Hongaarse psychoanalyticus Balint (1896–1970) heeft een intervisiemethode ontwikkeld voor 

hulpverleners die vooral gericht is op het verkennen van het probleem en het zicht krijgen 

op eigen 'blinde' vlekken. Door zijn werk als psychoanalyticus ontdekte Balint dat verreweg de belangrijkste 

factor in de dokterspraktijk de dokter zelf was. De communicatie tussen arts en patiënt en de sfeer waarin het 

gesprek zich afspeelt is vaak bepalend. Klachten zijn immers vaak symptomen van dieper liggende 

problemen. Balint legt in zijn intervisiebijeenkomsten de nadruk op het profiteren van elkaars ervaring en 

steun. Als deelnemer krijg je meer zicht op je eigen aandeel en op overdrachtsverschijnselen in de arts-

patiënt relatie of de therapeut-cliënt relatie. Je leert op een andere manier kijken naar de dagelijkse praktijk.  

 

 

Inleiding 

De Balintmethode is een intervisiemethode waarbij je samen met de andere deelnemers een probleem 

bekijkt. Je leeft je in die situatie in en formuleert mogelijke strategieën voor het handelen gericht op het 

verkleinen en oplossen van het probleem. Bij de Balint-methode staat de kwaliteit van de interactie in de 

casus centraal en niet zozeer de oplossing die is gebruikt, zoals bijvoorbeeld in de incidentmethode. Je krijgt 

meer zicht op je eigen aandeel in de situatie zoals die is ontstaan en op verschijnselen als overdracht en 

tegenoverdracht. Je leert op een andere manier kijken naar de dagelijkse praktijk. Er worden praktijkgevallen 

besproken, aan casuïstiek gedaan en voornamelijk gekeken naar wat zich afspeelt tussen arts en patiënt.  

 

 

Doel 

Het doel van de Balint-methode is2:  

1. Bevordering van de integratie van somatische en psychologische aspecten bij de behandeling van 

patiënten. 

2. Vergroting van huisartsgeneeskundige vaardigheden in het omgaan met de psychologische en socio-

culturele achtergrond van de patiënt. 

3. Toename van het inzicht in wat er speelt in het contact tussen arts en patiënten. 

4. Eerdere ontwikkeling van een eigen werkstijl, met (h)erkenning van eigen mogelijkheden en beperkingen. 

5. Leren omgaan met de problematische kanten – zoals machteloosheid, ergernis en angst – in het contact 

met bijvoorbeeld angstige, agressieve of eisende patiënten. 

6. Meer inzicht verkrijgen in de positie als huisarts ten opzichte van de patiënt en diens leefsysteem: wat 

hoort wel bij de artsenrol, wat niet? 

 

 

Voorwaarden 

Er zijn een aantal (specifieke) voorwaarden aan deelname aan een Balintgroep: 

• Als probleeminbrenger dien je het probleem zo volledig mogelijk te beschrijven, inclusief de daarbij 

behorende emoties. Een voorwaarde om problemen goed te bespreken is dat je je als deelnemer veilig 

voelt. Op termijn dienen de deelnemers elkaar goed te kennen en vertrouwd te zijn met elkaar. Bij de 

start van een Balint-groep dient hier specifieke aandacht voor te zijn. 

• De motivatie van de groepsleden speelt een belangrijke rol, als daar grote verschillen in zijn dan kunnen 

die aanleiding zijn tot spanningen in de groep. 

• De optimale groepsgrootte ligt tussen 5 en 12 personen 

• Het doorlopen van de Balint-methode kost tijd. Het is belangrijk dat er voldoende tijd is om een probleem 

te bespreken.  

• De structuur en het doel van de methode dient bekent te zijn bij de deelnemers. 

                                           
2 Trier, Jan van (2010) Balint-groepen, Intervisie en reflectie voor hulpverleners onder begeleiding van een psychotherapeut. Groepen, 

Maart 2010, jaargang 5, nummer 1. 
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Van de begeleiders wordt verwacht dat zij zich verder willen bekwamen in3: 

- kennis van psychische verschijnselen; 

- zicht krijgen op de eigen persoonlijke valkuilen in overdracht en tegenoverdracht; 

- zicht krijgen op de interactie in een groep mensen. 

 

 

Structuur 

De Balint-methode verloopt volgens de volgende stappen: 

1. Inventarisatie van problemen 

2. Probleemkeuze 

3. Probleemstelling 

4. Associatiemoment 

5. Beeldvorming 

6. Oordeelsvorming 

7. Besluitvorming 

8. Gedrag in de groep 

9. Gedrag in vergelijkbare situaties 

 

Karakteristiek voor de Balint-methode is dat de stappen strak gescheiden worden. De begeleider start iedere 

volgende stap met het benoemen van het doel van deze stap. De deelnemers krijgen hierdoor een moment 

de tijd om na te denken wat zij met de volgende stap willen bereiken. Na afloop van iedere stap is er ook een 

kort moment van bezinning om stil te taan bij de dingen die (niet) gezegd zijn. 

 

 

Balint-methode in 9 stappen (uitgebreid) 
 

Stap 1: Inventarisatie van problemen   

Per bijeenkomst kunnen er twee problemen worden besproken. De intervisie start met de inventarisatie van 

mogelijke problemen. Wie heeft er een probleem en wat is het probleem? Daarbij kan het zijn dat er 

meerdere mensen dezelfde gespreksonderwerpen aandragen. Dat is geen probleem want dan kunnen de 

deelnemers het probleem samen inbrengen. Elke deelnemer (of deelnemers die samen hun probleem 

inbrengen) licht de casus in maximaal 3 zinnen toe. De deelnemer probeert de aandacht voor de casus te 

wekken door het belang voor zichzelf èn de relatie met het werk aan te geven.  

 

 

Stap 2: Probleemkeuze 

Zijn er meer dan twee problemen geïnventariseerd, dan kiest de groep welke probleem wordt behandeld en 

in welke volgorde. De begeleider probeert hierin consensus te bereiken. Als er nog geen begeleider is, wordt 

deze nu gekozen. De begeleider dient ervoor te zorgen dat de stappen in de juiste volgorde verlopen. Bij de 

behandeling van het tweede probleem wordt gestart met stap 3. 

 

 

Stap 3: Probleemstelling 

De probleeminbrenger geeft meer informatie over het probleem. Zo wordt de situatie waarin het probleem is 

ontstaan verder uitgelegd. Er wordt nog niet ingegaan op de uiteindelijke beslissing van de 

probleeminbrenger. Het draait erom dat er over het antwoord kan worden nagedacht voordat de uitkomst al 

bekend is. De overige deelnemers stellen aanvullende vragen voor zover nodig om tot meningsvorming te 

komen.  

                                           
3 Hendriksen, Jeroen (2001). Begeleid intervisiemodel. Baarn: Nelissen   
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Stap 4: Associatiemoment  

Iedere deelnemer noteert kort de associaties die opgeroepen zijn door de casus. Wat denkt en voelt het 

groepslid bij het ingebrachte probleem? 

 

 

Stap 5: Beeldvorming 

De deelnemers vragen informatie ter verduidelijking van het probleem. Hierdoor ontstaat inzicht in de 

belemmerende en bevorderende factoren. De probleeminbrenger beperkt zich tot beantwoording van de 

vragen en doet dat kort en duidelijk. Het is nadrukkelijk de bedoeling om alleen vragen te stellen en geen 

veronderstellingen of waardeoordelen uit te spreken. Discussie tussen vraagsteller en probleeminbrenger is 

niet toegestaan Bij meerdere probleeminbrengers zorgt de begeleider ervoor dat beiden aan het woord 

komen.  

 

Zodra het probleem helemaal inzichtelijk is, trekt de probleeminbrenger zich terug in de ruimte en luistert. 

 

 

Stap 6: Oordeelvorming  

Voor de oordeelsvorming zijn meerdere strategieën. De strategie is afhankelijk van de groepsgrootte en de 

wensen en mogelijkheden van de probleeminbrengers. De adviezen kunnen direct aan de probleeminbrenger 

worden gegeven of in subgroepen worden besproken. Het is belangrijk dat de probleeminbrenger 

(tussendoor) niet reageert.  

 

 

Stap 7: Besluitvorming  

De probleeminbrenger vertelt wat hij/zij daadwerkelijk heeft gedaan of wil gaan doen. Ook geeft de 

probleeminbrenger aan wat hij/zij aan de adviezen en ideeën van de andere deelnemer heeft. Bijvoorbeeld 

met: "ik heb die mogelijkheid wel gezien, maar niet gedaan omdat....", "dat is nieuw voor me...", "daar kan ik 

iets mee..." of "daar kan ik niets mee". 

 

 

Stap 8: gedrag in de groep  

De deelnemers vertellen de probleeminbrenger wat zij van zijn/haar gedrag in de probleemsituatie hier in de 

groep herkennen. Dat kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de manier waarop iemand de vragen heeft 

beantwoordt of een mening heeft gegeven. De probleeminbrenger kan hierop reageren met: dit herken ik, dat 

niet. Er is niet één waarheid, het is belangrijk dat iemand de moed heeft gehad om zich van zijn onzekere of 

kwetsbare kant heeft laten zien, zodat hij en de groep daar van kan leren. De begeleider dient ervoor te 

waken dat er geen sfeer van aanval en verdediging ontstaat. 

 

 

Stap 9: Gedrag in vergelijkbare situaties 

De deelnemers vertellen wat zij hebben gedaan in soortgelijke situaties. Wanneer er behoefte aan is, kan de 

probleeminbrenger nog vragen om enkele praktische tips. Als laatste krijgt de probleeminbrenger 

gelegenheid tot evaluatie.  

 

 

Optie: 

Stap 10 Aanmoediging 

Om de intervisie te eindigen met positieve feedback voor de probleeminbrenger, kan elke deelnemer de 

probleeminbrenger teruggeven waarom hij/zij denkt dat het de probleeminbrenger gaat lukken om het op de 

nieuwe of andere manier aan te pakken. Welke kracht, kwaliteiten heb je tijdens de bespreking gezien, 

beluisterd, ervaren?  
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Reacties van deelnemers 
Een greep uit de ervaringen van Britse deelnemers aan de Balintgroep4: 

 

• Overcoming isolation. It’s good to get other people’s opinions…how they would deal with it. After 

hospital, you feel very isolated in a community practice. No one else sees the patient. It’s scary. Good to 

talk with your peer group.  Everyone feels exactly the same – it’s a real confidence builder. 

• Clinical uncertainty.  My first worry was: how do I cope clinically. How many people will die because I’ve 

missed the diagnosis? 

• Doctor patient relationship. Realised how important it is. What do people come for?  Not just about 

clinical problems. We need to know more about how they developed.  Important to keep an open mind. 

• Group leaders’ role. You want to steer us away from the medical side towards the psychological. To 

look at what’s behind… 

• See patient as a human being. I am much more patient centred now. The group helped me with that.  It 

reminds you what general      practice is all about. Hospital medicine is all about ‘they – they –they’.  We 

try to remember there is a human being sitting there. Not coming to attack you, coming for help. I feel 

more sympathetic towards them. It seems muddled but there’s always a good reason why the patient has 

come. 

• Dealing with fears of being thought inadequate. Do they know who we (residents) are? They just 

know we are young. Often they really wanted to see one of the partners, the doctor they know. 

 

 

Accreditatie 
De Balintgroep is geaccrediteerd voor maximaal 20 punten (1 punt per uur deelname).  Er wordt gezorgd 

voor de aanmelding en verantwoording van de te accrediteren uren. Leden krijgen toegang tot een besloten 

website. Lidmaatschap van Balint Nederland is noodzakelijk (€ 50,= per jaar). 

 

Onderzoeksresultaten 
Zweeds onderzoek toonde aan dat huisartsen in Balint-groepen een groter werkplezier hadden en zich 

zelfverzekerder voelden in de omgang met patiënten met psychosomatische klachten (Kjeldmand 2004). 

Effectonderzoek in Rusland onder acht Balint-groepen voor huisartsen, psychiaters, psychologen en leraren 

gaf na maximaal drie jaar een aantal verbeteringen. Huisartsen hadden minder last van burn-outklachten, 

meer werkplezier, waren beter in staat gebruik te maken van steun en hadden een verhoogd gevoel van 

eigenwaarde (Vinokur, 2003). Er was op een vragenlijst over conflictmanagementstijlen ook een significante 

afname van competitie en toename van coöperatie. 

 

 

Literatuur en bronnen 
• Hendriksen, Jeroen (2001). Begeleid intervisiemodel. Baarn: Nelissen   

• Trier, Jan van (2010) Balint-groepen, Intervisie en reflectie voor hulpverleners onder begeleiding van 

een psychotherapeut. Groepen, Maart 2010, jaargang 5, nummer 1. 

• https://www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=balint+nederland 

• http://chenta.nl/userfiles/image/Balint_intervisiemethode.pdf 

 

 

Bijlage: 
Balint-methode in 9 stappen (samenvatting) 

                                           
4 https://balint.co.uk/about/the-balint-method/ 

https://www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=balint+nederland
http://chenta.nl/userfiles/image/Balint_intervisiemethode.pdf
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Balint-methode in 9 stappen (samenvatting) 
  

Stap 1 Inventarisatie van problemen: Wie heeft er problemen en wat is het probleem 

 

Stap 2  Probleemkeuze: De groep beslist onder leiding van de begeleider aan welk probleem 

gewerkt zal worden. 

 

Stap 3  Probleemstelling: De probleeminbrenger vertelt in het kort iets over de situatie waarin de casus is 

ontstaan en stelt nog eens duidelijk zijn/haar vraag. 

 

Stap 4  Associatiemoment: Deelnemers schrijven kort associaties op die zijn opgeroepen door het 

ingebrachte probleem. 

 

Stap 5  Beeldvorming: deelnemers vragen om feitelijke informatie en belevingservaringen 

ter verduidelijking van het probleem. 

 

Stap 6  Oordeelsvorming (combinatie van varianten is mogelijk; de probleeminbrenger reageert niet tijdens 

deze fase) 

• ieder schrijft zijn advies en/of idee op en vertelt het daarna 

• adviezen en ideeën worden direct mondeling gegeven 

• in subgroepen bespreekt men adviezen en ideeën. 

 

Stap 7  Besluitvorming: Probleeminbrenger vertelt wat zij/hij daadwerkelijk heeft gedaan of wil gaan doen 

en geeft aan wat zij/hij aan de adviezen heeft. 

 

Stap 8   Gedrag in de groep: Het gedrag van de probleeminbrenger in de probleemsituatie wordt besproken 

in de groep.  

 

Stap 9  Gedrag in vergelijkbare situaties: Deelnemers vertellen over hun eigen handelen in 

soortgelijke situaties. 

 

Optie  

Stap 10 Aanmoediging Intervisie eindigen met positieve feedback voor de probleeminbrenger. 

 
 

 

 

 


