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De ZKM ‘een onmisbaar instrument’ 
In een reeks gesprekken interviewt Adrienne Schimmel professionals die met de ZelfKennisMethode 

(ZKM) werken. We praten over hun werk, hun passie en de kracht van de ZKM. Jan F. Nauta is klinisch 

psycholoog en psychotherapeut. In de jaren 70 van de vorige eeuw maakte hij, orthopedagoog in 

opleiding, kennis met (het werk van) Hubert Hermans en zijn toenmalige vrouw Els Hermans-Jansen. 

Dit leidde tot de publicatie ‘Zelfonderzoek als leerlingbegeleiding’ (Samsom Uitgeverij 1987). Jan Nauta 

was als docent en supervisor betrokken bij de Opleiding Zelfconfrontatie-Methode en 

Waarderingstheorie. Na jarenlang als behandelaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie gewerkt te hebben, 

is hij nu werkzaam als psychoanalytisch en narratief psychotherapeut in zijn eigen praktijk te 

Slochteren.  

De persoon als betekenisgever 

‘Om het subjectieve zelfverhaal voor het voetlicht te krijgen, is het noodzakelijk om de persoon in zijn 

zelfonderzoek zelf als betekenisgever centraal te stellen’, is een kenmerkende uitspraak van Hubert 

Hermans. “Hermans vroeg me om in een afstudeerscriptie de ZKM aan te passen voor gebruik met 

adolescenten. Twee publicaties zijn daarvan het gevolg geweest. Zelfonderzoek met kinderen en 

jongeren uit 2006 is de meest recente. In mijn praktijk werk ik vaak met de ZKM omdat het een fijne, 

duidelijke en gestructureerde manier is om met de ander steeds dieper in gesprek te komen. Zeker in 

de beginfase, structureert de ZKM de samenwerkingsrelatie tussen de cliënt en de therapeut.”  

“De absolute meerwaarde van de ZKM ligt in het verhaal”, vertelt Jan Nauta. De vigerende aanpak in de 

ambulante GGZ is gericht op klachtreductie, vanuit de behoefte om zo kort mogelijk en evidence based 

te behandelen. Er wordt relatief vlot gediagnosticeerd en vervolgens gewerkt aan de hand van 

protocollen. Voor de context van de klacht is weinig aandacht. Gedragstherapie is de dominante 

behandeling. De ZKM daarentegen is een breedspectrum methodiek waarin verleden, heden en 

toekomst - in de vorm van het levensverhaal - op hun onderlinge samenhang worden onderzocht. Dat 

sluit aan bij de psychodynamische opvatting, van het belang van hechting en vroege jeugdervaringen. 

Voor mij vallen hier twee belangrijke opvattingen samen.”  

De zelfkonfrontatiemethode (ZKM), ook wel geschreven als zelfconfrontatiemethode, en bekend als 

zelfkennismethode, is een vorm van persoonlijkheidsonderzoek gebaseerd op de narratieve psychologie. In deze 

methode wordt de persoon uitgenodigd om in de vorm van het vertellen van verhalen over te gaan tot het doen van 

een zelfonderzoek 
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“De interesse voor het narratieve begint natuurlijk bij mijn eigen verhaal. Waarom gaat het bij mij anders 

dan bij mijn zusje of met mijn broer? Waarom kan ik beter met mijn moeder opschieten, dan met mijn 

vader? Als puber pijnigde ik mezelf met deze vragen. Wie ben ik nu eigenlijk, in relatie tot de ander? In 

een verhaal, in de ordening van gebeurtenissen, ontstaat inzicht en begrip. Ik leek uit allemaal stukjes 

te bestaan, en ik snapte er niets van. Ik keek met bewondering naar mensen uit één stuk. Zelf was ik in 

die tijd erg besluiteloos, kon me in elke opvatting wel vinden. De ervaring een eenheid te zijn, mezelf 

als geheel te kunnen ervaren, was enorm belangrijk voor mijn zelfwaardering. Mijn gevoeligheid vond 

ik in die tijd waardeloos; ik zag het als een zwakte. Nu is dat een belangrijke eigenschap die ik omarm. 

Ik kan daarmee mijn werk doen en mijn tuin vormgeven. Het huis zie ik ais het zelf en de tuin vormt de 

context als afspiegeling van mijn identiteit en die van mijn partner; het denken schept orde en ratio in 

de wijze waarop de zichtlijnen lopen, net als de paden en de heggen; emoties en affecten door de 

uitbundigheid van de begroeiing, de planten, hun kleuren en vormen. De tuin als spiegel van de eigen 

ontwikkeling en zelfrealisatie.” Bedachtzaam voegt Jan er aan toe “en soms worstel je met een plant, 

wegdoen of toch maar beschermen.” 

De therapeutische relatie bepaalt het succes 

“Als psychotherapeut start ik de behandeling met een zelfonderzoek met behulp van de ZKM. Het 

brengt de samenwerking met de cliënt goed op gang en structureert overdracht en tegenoverdracht. 

Voor de afname van een ZKM neem ik dan ook ruim de tijd. Terwijl de cliënt reflecteert over de eigen 

situatie, geschiedenis en toekomstdromen, en dat vervolgens samenvat in kernachtige zinnen, groeit 

de werkrelatie en neemt het onderlinge vertrouwen toe. Uit effectonderzoek blijkt steeds weer de 

therapeutische relatie het belangrijkste vehikel in behandelsucces te zijn. Het specialistisch werken in 

de GGZ zorgt voor een blikvernauwing waardoor de samenhang niet meer zichtbaar is. Op die manier 

kom je niet bij de kern van de problematiek. Wanneer jij hoofdpijn hebt, dan heeft dat een andere 

oorzaak, dan wanneer ik hoofdpijn heb. Misschien nemen we beide eenzelfde aspirientje, maar 

uiteindelijk lost dat niets op. De problemen liggen toch meestal in de relatie met anderen, bijvoorbeeld 

problemen in de communicatie vanuit de (vroege) ouder-kind relatie.” 

Het centrale aandachtspunt in de methode is, zoals in psychotherapie gebruikelijk, de wijze waarop de persoon zijn 

of haar verleden, heden en toekomst "waardeert". Kenmerkend voor de ZKM is dat ervaringen en de waardering 

ervan zich afspelen op een manifest en een latent niveau. Op het manifeste niveau bevindt zich een brede reeks van 

waarderingen die verwijzen naar verleden, heden en toekomst van de persoon. Op het latente niveau wordt de 

werking verondersteld van twee grondmotieven: het streven naar zelfbevestiging (Z-motief), en het verlangen naar 

verbondenheid met iets of iemand anders (A-motief). Deze grondmotieven komen tot uitdrukking in de affectieve 

component van de verschillende zinnen die de client omtrent zijn waarderingen heeft opgeschreven. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Therapie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Psychotherapie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ervaring
https://nl.wikipedia.org/wiki/Manifest
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“Zo spreek ik een hoogbegaafde jongere die met vier jaar besloten heeft: ‘Ik doe het zelf wel, zonder 

een beroep te doen op mijn ouders, zonder gevoelens want die zijn alleen maar lastig en ingewikkeld.’ 

Stel je de eenzaamheid van zo´n jeugd voor! In de therapie die volgde op de ZKM heeft hij het belang 

maar voor hem ook het gevaarlijke van voelen ontdekt en van het gevoelscontact met anderen. Afstand 

en nabijheid komen als thema´s voortdurend terug. Zijn laatste ontdekking is dat hij in een zelf 

geënsceneerde paddotrip indringend ervoer dat zijn moeder geen gevoelsruimte voor hem had. Hij was 

haar te veel omdat ze nog zo worstelde met haar eigen jeugd, verpest door een mishandelende vader. 

Sommigen roeien een heel leven tegen de stroom op en komen niet dáár waar ze van dromen. Het 

diepere contact met jezelf, met het kind wat je was is daarvoor nodig” is de stellige overtuiging van Jan 

Nauta. 

 

Van data naar inzicht 

“De ZKM is een relationele methodiek waarin cliënt en behandelaar zo vaak als gewenst hun 

samenwerking en de beleving ervan kunnen integreren in het onderzoek zelf. Als de cliënt de 

kernzinnen heeft gekoppeld aan gevoelens komt een vaak lijvig werkdocument met data tot stand dat 

veel informatie bevat. Cliënt en behandelaar analyseren het document samen. Uit de data komt een 

samenvatting naar voren die een soort persoonlijke sterkte/zwakte analyse bevat. Ik heb nu 

bijvoorbeeld een cliënt wiens scores uitwijzen dat hij negatieve gevoelens dissocieert. Zonder de 

betrouwbaarheidsmeting van de ZKM-gevoelsschalen, had ik dat nooit zo helder voor ogen gekregen, 

al was zijn please-gedrag me wel opgevallen. Ieder heeft negatieve gevoelens nodig om voor zichzelf te 

durven opkomen en om een gevoel van eigenheid en autonomie te ontwikkelen. Daarvoor moet je 

durven afgrenzen van de ander. In de therapie die doorgaans volgt op de gezamenlijke analyse gaan 

we op zoek hoe de ouder-kind relatie wérd en wórdt beleefd aan de hand van herinneringen en soms 

ook dromen. Zo kun je lange lijnen in iemands biografie zichtbaar maken, en ontstaat inzicht in de 

wordingsgeschiedenis van wat nu door de client als probleem wordt ervaren. Zo begreep ‘de pleaser’ 

hoe hij een burn-out had ontwikkeld.”  

De methode is zo geconstrueerd dat op systematische wijze onderzocht wordt in hoeverre de verschillende gevoelens 

aanwezig zijn bij de verschillende waarderingen. Door deze gegevens grondig met de cliënt te bespreken, krijgt deze 

inzicht in welke delen van het waarderingssysteem de grondmotieven tot expressie komen en in welke niet. Dat roept 

vragen op en zo ontdekken cliënt en helper samen wat binnen het persoonlijk leven een faciliterende of juist 

blokkerende rol speelt in de ontwikkeling van welbevinden. 
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“Vanuit de vraag hoe de cliënt er nu voor staat en waar hij naar toe wil werken, ontstaat een 

behandelplan voor een eventueel psychotherapeutisch vervolg. Een zelfonderzoek en de door de client 

geschreven samenvatting daarvan biedt overzicht en concreet houvast; samen overzie je vanuit een 

helikopterview het hele verhaal, de rode draad, de verbanden tussen diverse ervaringen waaruit je 

vervolgens het behandelplan filtert waarin de klacht centraal staat. En je kunt steeds teruggrijpen. Waar 

ging dat over en hoe stond ik daar toen tegenover, welke gevolgen had dat voor mijn ontwikkeling en 

valt daar nog iets in bij te sturen?”  

Een kentering in de GGZ 

“Zonder therapie en de ruimte die ik daarin bied, zouden sommige jongeren die ik begeleid echt een 

persoonlijkheidsstoornis ontwikkelen. En de kans daarop dankzij de behandeling in hun adolescentie 

is nu in ieder geval kleiner. Een aantal jaren geleden zag ik psychotherapie met kinderen en jeugdigen 

een sterfhuisconstructie belanden. De transitie van de jeugd GGZ naar de gemeentes ging en gaat in 

mijn ogen nog steeds met veel onheil gepaard. De werking van psychotherapie is nauwelijks bekend en 

derhalve vrijwel taboe, te tijdrovend en dus te duur vindt de afdeling van de gemeente waar de 

jeugdzorg wordt ingekocht. Toch werk ik nog altijd graag met   collega’s die eenzelfde visie delen in een 

nu 10 jaar bestaande K&J GGZ-praktijk in Beilen met de bedoeling de kinder- en jeugdpsychotherapie 

(inmiddels een schaars goed) te blijven uitdragen en uitoefenen. Ik zie nu gelukkig wel een kentering 

ten goede. Er is onder vakgenoten een groeiende belangstelling voor context en voor het narratief. ”  
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