
 

 

Casusconceptualisatie formulier 
 
Naam therapeut.                                    Datum: mei 2018 
Initialen cliënte T. 17 jaar 
 
Korte omschrijving van de cliënt  
(zoals: leeftijd, huidige relaties en bezigheden, kinderen en enkele belangrijke 
gegevens uit de levensgeschiedenis) 
 
Ouders van cl. Zijn gescheiden toen cl. 1 jaar oud was. Dit is voor cl. een belangrijke live event 
geweest, want haar hele leven is ze ervan overtuigd dat de scheiding haar schuld was.. 
 Haar vader wilde helemaal geen kinderen, haar moeder wel, vader is vertrokken kort na de geboorte 
van cl. Cl. is enig kind. 
Cl. is onregelmatig naar vader gegaan,.Ze heeft altijd het gevoel dat vader er niet was voor haar. Vader 
is ondertussen hertrouwd en heeft 2 kinderen, waar hij wel aandacht aan geeft. Hij is een self-made 
man, die door hard werken veel heeft bereikt. Hij is erg rationeel en kan de problemen van zijn dochter 
niet begrijpen.  
Moeder heeft 6 jaar lang een LAT-relatie gehad met een charmante, vrijgevige man die onbetrouwbaar 
bleek zowel naar andere vrouwen als naar cl. . Enige tijd na het verbreken van de relatie heeft hij cl.  
aangerand en haar zijn liefde verklaard. Hoewel ze weet dat hij onbetrouwbaar is, zocht ze toch nog 
contact met hem omdat hij meer een vader was voor haar ( 2016). 
Moeder is erg beschermend en de relatie tussen moeder en cl.  is erg ambivalent. Dan weer zijn het 
dikke vriendinnen (en zijn er nauwelijks grenzen), dan weer zijn er fikse conflicten.  
Er waren weinig problemen tot de overgang naar het voortgezet onderwijs, toen ze gepest en zelfs 
fysiek bedreigd door meisjes, die zich haar vriendinnen noemden. Dit heeft haar toch al wankele 
vertrouwen in anderen verder geschaad. 
Cl. kreeg steeds meer last van angsten, pijn- en vermoeidheidsklachten wat uiteindelijk er toe leidde dat 
ze nauwelijks naar school is gegaan en in 2016 een suïcidepoging heeft gedaan. Er heeft een korte 
opname plaatsgevonden. Toen ze zag dat andere meisjes veel grotere problemen hadden dan zij, heeft 
ze zichzelf in de hand genomen en tegen zichzelf gezegd dat ze zich niet zo moest aanstellen. Na 
enkele maanden is ze terug naar huis gegaan en heeft de HAVO terug opgenomen. ZE probeert dit jaar 
haar eindexamen te halen. 
De dood van haar opa anderhalf jaar geleden heeft diepe indruk op haar gemaakt. Ook hierin heeft ze 
zich erg eenzaam gevoeld en is haar wantrouwen tav haar familie weer gegroeid.  
Ze heeft in het verleden een vriendje gehad, die seksueel grensoverschrijdend is. Momenteel heeft ze 
weer een vriend. Ze zegt dat deze wel rekening houdt met haar, moeder vindt het geen goede vriend.  
 
 
 
 
Huidige klachten en problemen 
1. sterke verlatingsangsten, cl. is erg bang mensen kwijt te geraken, zowel familie als vriendinnen 
2. doet steeds haar best om het  voor vriendinnen en haar ouders goed te doen, uit angst alleen te 
vallen. 
3. vindt zichzelf te dik en niet mooi ( negatief zelfbeeld) 
4. sterke vermoeidheidsklachten (nog versterkt na een ongeluk met de motor) 
5. houdt mensen ook op een afstand, uit angst weer gekwetst te worden, wat haar gevoel van alleen-
zijn weer vergroot.  
 
Relevante schema’s (valkuilen) gem. score 
1. Verlatenheid  ….4,3... 
2.  Emotionele deprivatie  .3,5.. 
3.  Onvolmaaktheid  ..3,4….. 
4.  Mislukking  …3,6.... 
5.  Zelfopoffering  3,6……. 
 
 



 

 

 
 
Welke situaties of gebeurtenissen kunnen welke schema's (valkuilen) 
oproepen? (noem de belangrijkste) 
 

Situatie  schema's/ valkuilen 

1. Alleen thuis zijn - verlatenheid 
- emotionele deprivatie 

2. Vriendin wendt zich af wanneer cl. Vertelt dat 
ze geslaagd is 

- verlatenheid 
-  emotionele deprivatie 
-  zelfopoffering 

3. Bij vader zien dat hij meer met zijn andere 
kinderen heeft 

Verlatenheid 
Emotionele deprivatie 
Mislukking 

4. vriendinnen praten over hun uiterlijk Mislukking 
Zelfopoffering  

 
 
Copingstrategieën :  Hoe ga ik met mijn schema's / valkuilen om? 
Noem bij elk schema de overgave, de vermijding of de overcompensatie 
 

Schema 
Valkuil 

Overgave 
(gedrag dat leidt tot 
overgave aan het 
schema/ de valkuil) 

Vermijding  
(gedrag dat leidt tot 
vermijden van het 
schema/ de valkuil) 

Overcompensatie  
(tegenovergesteld 
gedrag, dat leidt tot 
“overschreeuwen” van 
het schema/ de valkuil) 

 
1. emot.depri 

voelt zich heel 
down, 
verdrietig, 
alleen 

Naar Spanje 
willen 
emigreren.  

 

2.verlatenheid Wil het 
uitmaken met 
haar vriend, de 
relatie kan toch 
niet blijven 
duren, 

 Is heel claimend 
naar haar vriend 



 

 

3.minderwaardigheid 
    mislukken 

 zegt heel weinig 
als vriendinnen 
praten over hun 
uiterlijk, voelt 
zich dan heel 
gespannen 

Zich afzetten 
tegenover vriendin, 
die geen 
eindexamen heeft 
gedaan over alle 
vakken 

Onderwerping  heeft dominante 
vriendinnen. 
- flirten met ex 
van moeder 

  

5.     

 
 
Schemamodi 
 
• Kindmodi: Gekwetste kind: verlaten, eenzaam, in de steek gelaten, niet 

erkend, heel onzeker 
                       boze kind: is meestal onderdrukt, af en toe uitvallen naar 
moeder. 
 
 
• Coping modi: onthechte beschermer: niets meer voelen, afstand nemen 

van eigen gevoelens, veel slapen 
                            Aanpassen: doet wat anderen vragen, vraagt niets voor 
zichzelf 
                            Vermijdende beschermer: gaat steeds meer uit de weg.  
 
 
• Oudermodi: veeleisend/straffend: zichzelf op de kop geven wanneer ze 

weer niets gedaan heeft of ruzie heeft gemaakt met haar moeder. Ze 
moet maar meer haar best doen, ook op school, anders wordt het 
allemaal niets.  

 
 
 
• Gezonde volwassene: terug oppakken Havo, eindexamen doen,  
 
 
 
 
 
 
 
Temperament en biologische factoren van de patiënt  



 

 

Uit het verhaal lijkt cl. een zeer gevoelig meisje te zijn, dat snel gevoelens en sfeer oppikt en vooral 
negatieve opmerkingen snel op zichzelf betrekt.   
 
 
 
 
 
Opvoeding: 
 
Karakter en opvoedingsstijl vader 
Vader is een self-made man. Van hard werken is nog nooit iemand doodgegaan. Cl. voelt zich niet 
gewaardeerd door hem, ze heeft voortdurend het  gevoel niet te voldoen aan zijn verwachtingen. Ze 
durft tegen hem niet te zeggen wat ze van iets vindt.  
 
 
 
Karakter en opvoedingsstijl moeder 
Moeder heeft het erg moeilijk met zichzelf en kan moeilijk inspelen op de noden en behoeften van haar 
dochter. Als cl. zich gedraagt, …. is het voor moeder ok. Dan kunnen ze het goed samen vinden. Bij 
kleine conflicten kan het snel escaleren.  
 
 
 
Karakter en opvoedingsstijl andere opvoeders 
 
 
 
 
Andere relevante herinneringen aan invloeden tijdens de jeugd van de 
patiënt (bv. Invloed van leeftijdsgenoten, traumatische gebeurtenissen) 

- gepest en bedreigt door leeftijdsgenoten 
- grensoverschrijdend gedrag bij ex-vriend moeder en eigen vriendje.  

 
 
 
 
 
 
 
Leefregels die de patiënt uit bovenstaande jeugdervaringen heeft 
afgeleid 
 
-  van hard werken is er nog nooit iemand doodgegaan 
-  je moet voldoen aan de verwachtingen  
-  alleen perfectie zorgt ervoor dat er van je gehouden worden 
-  gevoelens laten zien is gevaarlijk 
-  laat je maar niet zien, dan word je ook niet gekwetst 
- 
- 
- 
 


