
Psychotherapy Techniques



Use Open-Ended Questions
• Patients give more info when they are allowed to answer freely.


• Phrase your question in an open ended way.


- Did you have sleeping problems last week?


- How was your sleep last week?


- How many times have you been hospitalised?


- Tell me about your previous hospitalisations.


?Appetite change?



Talk the Patient’s Language
Has your libido remained healthy?


•If you use an unfamiliar word you need to define it.


•Be sure that you understand what your patient say.


★State your understanding of the expression.


★Simply ask what was meant.



Choose the Right Probing 
Question

Why …. are often avoided.


Why did your boss say that?


Why did your son leave home?


Instead try asking “more details" or “typical examples”.


- Ne oldu da oğlunuz evi terk etti?


- Bu şekilde hissettiğini başka durumlar oldu mu?



Choose the Right Probing 
Question

Accurate details about the patients’ symptoms:


•Type


•Severity


•Frequency


•Duration


•Context in which they occur



Choose the Right Probing 
Question

-Bahsettiğiniz anksiyete ataklarını ilk ne zaman yaşadınız?


-Sanırım iki ay önceydi. İşe yeni başlamıştım.


-Yaşadığınız atağı tarifler misiniz? (Type)


-Neredeyse her zaman aynı şekilde oluyor. Bir anda endişeli hissetmeye başlıyorum. 
Nefes alamamaya başlıyorum ve korkuyorum.


-Bu atakları ne sıklıkla yaşıyorsunuz? (Frequency)


-Her zaman oluyor. Tam olarak bilemiyorum.


-Günde birkaç kez mi, haftada bir mi, günde bir kez mi?


-Günde yaklaşık bir ya da iki kez.


-Atak olduğunda ne yapıyorsunuz?


-Sadece oturuyorum. Ayakta duramıyorum yaklaşık 15 dk içinde azalıyor.



Choose the Right Probing 
Question

•Some rules of interviewing:


•Dont phrase questions in negative.


•Dont ask double questions.


•Avoid obvious questions.


•Encourage precision.


•Keep questions brief.


•Watch for new leads.



Choose the Right Probing 
Question



Interviewing about the 
Feelings



Eliciting Feelings
Direct Requests for Feelings 

• Taşınmak zorunda kalmak size nasıl hissettirdi?


Open Ended Questions + Silence 

• Open ended questions encourage free speech, but you 
should give time.


• When they feel ambivalence, they need silence.



Eliciting Feelings
- Birkaç dakika önce, eşinizin boşanmaktan bahsettiğini 
söylediniz. bu konuyu biraz daha açar mısınız?


- Benim için korkunçtu… Biliyorum ki… Her neyse başarısız 
olduğumu hissettim. Dolayısıyla hayatımı mahfetmiş oldum.


- (Sadece onayladığını hissettir.) 

- Aslında çocuklarla ilişkilerimizi de düşününce pek de iyi bir 
evliliğimiz olmadı. Belki de evliliğimizde boşanmaktan daha 
büyük sorunlar vardı.



It’s hard for some of the 
patients to express emotions! 
• Men should show that they don’t care.


• Some patients don’t recognise their own feelings 
(alexithimia)


• Some patients reluctant to express emotions (self 
protection)



Techniques to Elicit 
Emotions 

Expression of concern or sympathy 

- Bu şirket için 15 yıl çalıştım. Süpervizyon pozisyonu 
açıldığında patron benim yerime yegenini o pozisyona 
getirdi.


- (Hafifçe kaşını çatarak) Sizin yerinizde kim olsa hem çok 
üzülür hem de çok öfkelenirdi.


- Bunun da ötesi… Haberi aldığımda yok olmak istedim



Techniques to Elicit 
Emotions 

Reflection of feeling 

Explicitly state the possible emotion you think the patient  
might have felt.


- Kız kardeşim hep çok asi oldu… Ancak dün gece eve 
neredeyse sabaha karşı geldi.


- Onun için endişelenmiş olmalısınız.



Techniques to Elicit 
Emotions 

Picking up on Emotional Cues 

Alert for any indication of emotional concern.


A slight frown, moistening eyes…


- Sanıyorum bu durum sizi epey üzüyor.



Follow up for Details
• Increase the depth of the interview by asking for more.


- Bu öfke ataklarından biraz daha bahseder misiniz?


- Aslında ne zaman üvey babamı ziyarete gitsek oluyor.


- Onunla önceden yaşadığının olumsuz deneyimler var mı?


- Evliliğimi hep mahfeden kişi oldu.


- Ne yaptığı ile ilgili örnek verebilir misiniz? 



Follow up for Details

• Increase the depth of the interview by asking for more.


- Sizi taciz etmeye yeltendi mi?


- Evet aslında.


- Şuan nerede çalışıyorsunuz?


- When interviewer felt uncomfortable, they may change 
the topic. But learn who, what, where, why, how.



Defense Mechanisms: 
Avoiding Emotions

• Acting out


• Denial


• Devaluation


• Displacement


• Dissociation


• Fantasy

• Intellectualisation


• Projection


• Reaction Formation


• Repression


• Somatisation


• Splitting



Handling Excessive 
Emotions

• Acknowledge the emotion.


• Talk quietly.


• Redirect any of the patients’ questions or 
comments.


• Switch to close ended question.


• If you are still having trouble, be sure if your patient 
understand what you want. 





Case I
36 yaşında erkek danışan, bekar, 
çalışmıyor.


“Hocam ben kalabalığa girmekten, 
toplu taşıma araçlarıyla seyahat 
etmekten korkuyorum. Bu yüzden 
işi bırakmak zorunda kaldım. 
Nerdeyse hiç yakınım kalmadı. 
Daha önce de terapiye gittim ama 
pek faydasını görmedim. Şimdi, 
son zamanlarda iyice artmaya 
başladı ben de size geldim.”



Case II
38 yaşında kadın danışan, bekar, 
hemşire, 12 yaşında bir kızı var.


“1,5 ay kadar önce eşimden ayrıldım. 
Ayrıldıktan sonra kolum kanadım 
kırıldı. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. 
İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor. 
Bir kızım var onunla da doğru 
düzgün ilgilenemiyorum. En son 
psikiyatriste gittim ilaç verdi, oradan 
da buraya gönderdiler.”



