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Fasen in de therapie

Fase 1: Diagnostiek/opbouw relatie

• Intake, kennismaking, anamnese, schemavragenlijsten, …
• Uitleg schematherapie: schema’s en modi
• Opbouw modusmodel
• Diagnostische imaginatie
• Uitleg werkwijze, doelen verfijnen en formuleren in schemataal 

(modusmodel)
• Limited reparenting
• Iets meer cognitief
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Voorbeelden verfijning doelen
• Aanmeldingsdoel: omgaan met woedebuien
• Doel in schema-modustaal

- zicht op de modusflipping: vanuit het geraakt van het schema minderwaardigheid van het             
gekwetste kind voelt cl. zich machteloos en komt in een boze kind-modus. In het dagelijkse leven is 
er de copingmodus van de ‘pleaser’ (schema zelfopoffering)
- Contact met het gekwetste kind dat zich minderwaardig voelt en onderzoeken hoe aan de 

behoeften van het gekwetste kind te voldoen (imaginatie-oefeningen). Het boze kind 
ondersteunen waar het allemaal boos over is en dit uiten. 

- De kritische kant toespreken, aan de kant zetten, … (meerstoelentechniek, imaginatie)
- Copingmodus (met schema zelfopoffering) respecteren voor wat ze betekend heeft toen cl. jonger 

was. (meerstoelentechniek) 
- Versterken van GV: ondersteuning/troost gekwetste kind, boze kind helpen de behoeften op een 

adequate manier te uiten, een gezond evenwicht vinden voor de ‘pleaser’, en indien nodig de 
kritische kant telkens weer toespreken, aan de kant zetten, …. ( alle technieken)

Fase 2: verwerking

• Limited reparenting – therapeut als GV
• Indien nodig en wanneer de relatie voldoende stevig is: empathische 

confrontatie
• Werken met de verschillende modi
• Vooral experentiele technieken: imaginatie, meerstoelentechnieken, 

brieven, uiten van gevoelens, …..
• Traumaverwerking
• Huiswerk, met de nadruk op succeservaringen
• Indien nodig kan er steeds terug gegaan worden naar de vorige fase
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Fase 3: Integratiefase

• Experimenteren met nieuw gedrag, zowel in imaginatie als in het 
dagdagelijkse leven
• Gericht op het nemen van eigen verantwoordelijkheden, soms 

nieuwe beslissingen mbt werk, relaties, …..
• Nadruk ligt op gedragstechnieken
• Cl. neemt steeds meer de rol van GV op zich
• Indien nodig kan er steeds terug gegaan worden naar een voorgaande 

fase

Sessieverloop

• Tijd nemen om weer contact te maken (social engagement system) 
met elkaar. Huiswerk? Vorige keer?
• Komt cl. met een thema? Komt er een thema uit het gesprek? Ligt er 

nog iets van de vorige keer? 
Focus verder op het thema en vraag toestemming om met dit thema 
verder te gaan.
• Vraag toestemming aan cl. om hierrond een oefening te doen 
• Rationale oefening/proces laten lopen met aandacht voor gevoelens, 

cognities en lichamelijke gewaarwordingen
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Sessieverloop (2)

• Indien een (kleine) verandering optreedt hierop focussen: wat is er 
veranderd? Gevoelens, cognities, lichamelijke gewaarwordingen
• Deze (kleine) verandering terug brengen in het leven van alledag –

wat betekent deze verandering voor cl. in het dagdagelijkse leven
• Hoe dit verder brengen in het dagdagelijkse leven - huiswerk


