
Meester in de duplo popologie ! 

Elke Gybels werkt als praktijklector en Quadri-verantwoordelijke  in de Katholieke Hogeschool 
Limburg.  Naast bachelor orthopedagogie volgde ze nog  een therapeutische opleiding en 
specialiseerde ze zich in “Een taal erbij”.  Deze “taal”  werd ontwikkeld door Marleen Diekmann.  
Hierbij tracht men te communiceren met de cliënt d.m.v. poppetjes, in de praktijk meestal Duplo 
poppetjes.  Diekman kwam door haar werk voor Artsen zonder Grenzen in contact  met cliënten uit 
andere landen en slaagde er in met behulp van deze poppetjes  met deze personen, waarvan ze de 
taal niet sprak, contact te krijgen. Marleen ondervond later dat het werken met poppetjes ook 
bruikbaar was met cliënten die trauma’s en bijzondere gebeurtenissen meemaakten. De poppetjes 
geven namelijk een duidelijk zicht op hun leven, hun verleden en hun toekomst.   Elke Gybels maakt 
in haar lessen “gezinsgericht werken”  gebruik van de kracht van dit originele verfrissende materiaal.  
De Duplopoppetjes  worden aangewend om de verbale communicatie te ondersteunen in de 
begeleiding van kinderen en hun ouders en zelfs bij volwassen cliënten.    Ondertussen gebruikt Elke 
de poppetjestechniek ook al enige tijd met succes bij haar eigen cliënten. Dit zijn voornamelijk  
volwassenen.   De cliënt identificeert zich met bepaalde figuren en rollen van de poppetjes en kent 
rollen van partner, kinderen, familie, collega’s, toe aan andere poppetjes. Door de onderlinge 
verhoudingen te plaatsen en te verplaatsen verheldert  de cliënt zijn eigen problematiek.  Elke Gybels 
kan enthousiast vanuit haar eigen praktijk in haar lessen vertellen,  geeft er vorming op maat over, 
en gebruikt ze binnen supervisie en casuïstiekbespreking.  Dat het werken met Duplo-poppetjes een 
succesverhaal is, bewijst het feit dat binnen het open aanbod van SAW-Quadri de basisopleiding en 
vervolgopleiding “een taal erbij”  al een jaar op voorhand volzet is! 

We vonden het daarom tijd om Elke hierover enkele pertinente vragen te stellen! 

Ik zie je vaak met een koffer met speelgoed rondzeulen.  Persoonlijk lijkt me het heel kinderachtig als 
de therapeut met  Duplopoppetjes zou afkomen. Hoe reageren jouw cliënten als je de  poppetjes 
naar boven haalt? 

Regelmatig krijg ik inderdaad de vraag of mensen het niet wat te naïef  vinden om als volwassenen te 
spelen met poppetjes. Integendeel, we gaan er echt mee aan het werk! Cliënten puzzelen meteen 
mee, zij zetten samen met mij de poppetjes. Dit werkt dan ook héél empowerend. Het leuke is dat de 
duplo’s bestaan in verschillende huidskleuren, er zijn er zelfs met grijze haren. Er  zijn ook 
verschillende formaten  zodat mensen zich hier in kunnen herkennen.  Ik ben er wel van overtuigd 
dat iemand die met de poppetjes aan de slag wil gaan hier in geschoold moet zijn en dit ook 
enthousiast én correct moet willen gebruiken. Het is voor mij persoonlijk mijn tweede natuur 
geworden. En  neen, er is nog nooit iemand geweest die er niet aan wilde meewerken.  Maar het 
gebruik wordt dan ook heel goed gekaderd. 

Zijn er dan echt zoveel voordelen verbonden aan deze methodiek die je ook wel eens “de duplo 
popologie” noemt? 

De duplopoppetjes en andere  hulpmiddelen fungeren als een visualisering van de werkelijkheid van 
de cliënt.  Ze spreken zijn voorstellingvermogen en zijn verbeeldingskracht  aan. Niet iedereen slaagt 
erin in een therapeutische setting om gevoelens onder woorden te brengen. Ik had laatst een cliënt 
en die zei: “Ik ben eigenlijk gene prater”. Maar beelden hoeven niet zoveel uitleg , ze zeggen meer 
dan woorden. Woorden zijn snel weg,  bij een duplo-opstelling is het probleem en het perspectief 



duidelijk en zichtbaar. Deze cliënt zei aan het einde van de eerste sessie: “Amaai, nu heb ik toch veel 
gezegd en meteen zo diepgaand, dat had ik echt niet gedacht.”   Soms is het ook  makkelijker en 
meer draaglijker om een zware situatie uit te beelden i.p.v. steeds veel woorden te moeten 
gebruiken. De poppetjes kunnen namelijk ook vooroverbuigen, zitten, liggen of de handen 
uitstrekken. 

Zelf merk ik dat het neerzetten van de situatie (en van de schat) cliënten zeer veel erkenning geeft. 
Het maakt ook gelijkwaardig: je bent samen met de cliënt(systeem) aan het puzzelen.  Wanneer ik 
met een volledig gezin werk en de gezinsleden samen of één voor één de poppetjes zetten, zie ik dat 
het gezin zelf ook in beweging komt. Dit doordat ze in poppetjestaal aan elkaar meedelen hoe ze 
tegen het probleem aankijken, hoe elkeen het gezin beschrijft en welke oplossing ze willen. De 
poppetjes maken dan ook een mooie overgang tussen verleden, heden en toekomst.  

Nog een groot voordeel vind ik het feit dat de cliënt mij niet steeds hoeft aan te kijken. We wijzen 
onze studenten altijd op het belang van oogcontact maar soms vertellen cliënten ook dingen 
waarvoor ze zich eigenlijk schamen. We kijken samen naar een beeld op tafel. Ik had bijvoorbeeld 
een  vrouw die enkele diefstallen had gepleegd. Voor haar was het een hele opluchting om te kunnen 
zeggen dat het poppetje die diefstal pleegde en niet zij.  

Er zijn dus heel wat voordelen voor de cliënt en zijn gezin. Zijn er ook voordelen voor de begeleider? 

Ja hoor, zoals ik al zei, als je zelf vertrouwt op de methodiek kan je deze bij heel veel mensen 
gebruiken!  Het helpt mij als therapeut om te structureren, om het overzicht te behouden, om 
niemand vanuit het gezinssysteem te vergeten (want iedereen staat op tafel), om bepaalde dingen 
niet over het hoofd te zien. Verder hoef ik zelf niets te noteren tijdens het gesprek en kan ik door de 
vraagstelling mee de opstelling uitwerken. Na het gesprek neem ik een foto van het beeld, soms 
vraagt de cliënt ook om een foto te nemen. Hiernaast helpen de poppetjes mij om in de 
therapeutische relatie op de achtergrond te blijven. 

Welke toepassingsmogelijkheden zijn er eigenlijk? 

Er zijn héél veel diverse en interessante toepassingsmogelijkheden die allemaal gestoeld zijn op input 
uit bepaalde theoretische psychologische stromingen.  Vanuit het systeemdenken speel ik meer met 
afstand en nabijheid, met macht, hiërarchie, of ga ik filmisch rapporteren, een netwerk uitzetten, … 
Vanuit de contextuele invalshoek werk ik met twee poppetjes per persoon: een groot poppetje voor 
de cliënt die aan tafel zit, maar ook nog één, een kleintje om zijn innerlijke wereld voor te stellen. 
Hier is het eveneens mogelijk om een dynamisch genogram of een tijdslijn te maken met de 
poppetjes.  In mijn lessen bij de studenten gebruik ik de poppetjes trouwens om hen het contextuele 
denken uit te leggen en contextuele vragen te leren stellen.  Hiernaast werk ik ook vanuit het 
oplossingsgerichte model waarbij ik de link maak naar de gewenste toekomst en vooral de positieve 
dingen en hulpbronnen uitzet, in de vorm van schatten. 

In elke sessie, los van welke strekking dan ook,  ga ik op zoek naar verbinding en hulpbronnen. Verder 
is deze methodiek  eveneens bruikbaar in supervisiesessies.  Maar je kan er vooral je eigen ding mee 
doen en dat maakt het zo boeiend én iedere keer anders! 



Voor meer informatie kan je Elke Gybels contacteren via elke.gybels@khlim.be.  In het 
vormingsaanbod van  KHLim dept SAW vind je meer info over de opleidingen “een taal erbij”, welke 
eveneens op maat kunnen gegeven worden. www.khlimquadri.be 

Meer info over de therapeutische praktijk  http://www.decontext.be/ 

Gerard Gielen 


