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1. Ouderschematherapie

• Nog weinig rondom gepubliceerd of onderzocht
• ‘een taal erbij’ vanuit de Transactionele Analyse 

en de contextuele therapie
• Gebaseerd op het boek Loose, C., Graaf, P. 

Schematherapie bij kinderen en jongeren (2015)
• Workshop Keulen, Loose, C. Graaf, P. (2013)
• ‘schemacoaching’ ouderbegeleiding/ 

oudertherapie, waarbij rekening houdend met de 
basisbehoeften, schema’s en modi de 
vaardigheden van de verschillende leden van het 
systeem versterkt worden. 



2. Definiëring ouderschematherapie (1)

• Integratie van de systeemgerichte visie, een 
gedragstherapeutische benadering en de 
introductie van schema’s en modi

• Interacties tussen gezinsleden worden 
verduidelijkt aan de hand van het samenspel 
tussen schema’s/modi van de verschillende 
gezinsleden. 

• Collusies en clashes worden onderzocht vanuit  
disfunctionele patronen, eigen schema’s (eigen 
geschiedenis)

Loose, C. Graaf, P. 2015



• Ouders worden uitgenodigd deze 
disfunctionele patronen te veranderen door 
gebruik te maken van de technieken vanuit de 
schematherapie.

• Centraal hierbij staat de (opvoedings)relatie 
tot het kind

2. Definiëring ouderschematherapie (2)



3. Indicatie ouder-schematherapie
• Adviezen vanuit de ouderbegeleiding worden niet goed 

opgevolgd
• Ouders zijn het rationeel wel eens met wat gezegd 

wordt, maar kunnen het emotioneel niet oppakken
• Ambivalentie van ouders in het conflict met hun kind 

(ouders reageren dan zus, dan zo)
• Kind triggert eigen kwetsuur van de ouder(s)(het kind 

in de ouder)
• Een eerder straffende opvoedingshouding
• Verdieping door ‘ervaren’: de methodieken en 

therapeutische relatie verdiept de werkzaamheid van 
de ouderbegeleiding



4. Elementen ouderschematherapie (1)

• Opzoeken en gebruik maken van sterktes, hulpbronnen 
binnen het ouderschap

• Opbouw van positieve activiteiten en rituelen
• Op welke manier worden eigen behoeften en die van 

de ouders als partners bevredigd? 
• Beschrijving schema’s/modi kind – schema’s/modi 

ouders
• Psychoeducatie omtrent schema’s en modi
• Uitwerken van een schema(modi)interactie model
• Werken aan ouderlijke schema’s en modi (cursus 

ouderschematherapie)



• Begeleiding van ouders in het omgaan met 
bepaalde modi van hun kind (cursus 
ouderschematherapie)

• Eventueel onderzoeken of  verdere meer 
specifieke hulp (echtpaartherapie, 
mediatietherapie, vaardigheidstraining voor 
ouders/kind) noodzakelijk is. 

4. Elementen ouderschematherapie (2)



5. Basishouding therapeut:
limited grand-parenting/co-parenting 

• De therapeut is gericht op de basisbehoeften van ouders, 
en zoekt toegang  tot de gekwetste kindkanten van de 
ouders

• De therapeut tracht de vaak moeilijke omstandigheden te 
begrijpen door gebruik te maken van psychoeducatie en 
hoe schemamodi interageren

• Therapeut is model voor de ‘gezonde volwassene’
• Ouders ondersteunen in de groei van de ‘gezonde ouder’  

(model in rollenspelen, tips) bij de begeleiding van hun 
kinderen (specifieker in de ouderschematherapiecursus)

• Informatie geven over normale behoeften en ontwikkeling 
van kinderen



6. 1. Casusconceptualisatie

1. Onderzoek vanuit een systeemvisie: 
gezinsregels, grenzen , rol-toewijzing, coalities, 
delegaties (zie cursussen systeemtherapie) 

2. Beschrijving schema’s/modi van het kind (en 
zijn/haar basisbehoeften)

3. Onderzoeken van schema’s, modi en             
basisbehoeften van ouders

4. Komen tot een gezamelijk model: hypothese 
vormen rond dynamiek van schema’s, modi en 
hoe deze elkaar triggeren (positieve/negatieve 
cirkels)



6.2. Beschrijving schema’s/modi van het kind
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6.3. Onderzoek van schema’s, modi en 
behoeften van ouders (1)

• Uitleg schema’s/modi
• Directe vragen mbt schema’s: welke schema’s 

raakt mijn kind, wat zijn gevoelige punten bij mij
• Wondervragen, toekomstvragen, vragen vanuit 

het verleden: welk idee had u over de 
ontwikkeling van uw kind, voor hij geboren was. 
Hoe ziet u de toekomst van uw kind

• Wat zijn waarden en normen, die ouders hebben 
(kan verschillend zijn per modus). Dit tegenover 
de rechten van het kind (online materiaal Loose, C. 2015)



6.3. Onderzoek van schema’s, modi en 
behoeften van ouders (2)

• Schema-genogram, waarden en normen 
vanuit het eigen stamgezin, tekening: ik 
tegenover mijn vader/moeder

• Gebruik maken van YSQ, SMI bij ouders



Schema-onderzoek met genogram

Wat hebt U gemist, wat was goed 
voor u?

Welke gevoelens waren belangrijk?
Waar maakt e u zich zorgen over?

Wat had u nog gewenst?

Boodschappen/
gevoelens Boodschappen/

Gevoelens

Sterk-
ten

waarden en 
normen

Hoe hebt u de opvoeding van uw ouders ervaren, uw relatie 
met  broers en zussen?
Welke behoeften werden vervuld, welke niet?
Hoe was de gezondheid van uw ouders?

Wat is een belangrijke waarde voor 
u geworden, wat will u met ook 
eigen kinderen verwerkelijken?
Hoe wilt u als vader/moeder zijn?
Noemt u een typische uitspraak 
van uw vader en uw moeder.

„Patient“

Loose, C., Graaf, P. workshop 2013



6.4. Modusinteractiemodel

Opstellen van een gezamelijke hypothese 
rondom de interactie van modi
• Sculpturen/opstelling met stoelen, poppetjes, 

cirkels
• Formulier modusinteractiemodel
• Activeren van bepaalde conflictsituaties dmv

rollenspel, handpop (als vertegenwoordiger 
van het kind), video

• Activering van modus dmv poppen, tekening
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Modusconstellatie:
Afstandelijke beschermer

Ik wil je niet 
zien!

Ik hoor je 
niet!

Maakt me
niks uit!

Grote afstand tot het echte kind

Gekwetst kind

Afstandelijke
beschermer



_______________________________:Trigger (situatie)

Schema (welk schema wordt er geraakt?):

_______________________________:Trigger (situatie)

Schema (welk schema wordt er geraakt?):

Overtuiging/ boodschap:                                     Coping: Coping:                                              overtuiging/ boodschap:

Kindmodus (welke heftige gevoelens worden geraakt) Kindmodus (welke heftige gevoelens worden geraakt)

Onbevredigde basisbehoefte:
Waar heb je behoefte aan?:

Onbevredigde basisbehoefte:
Waar heb je behoefte aan?:

Vanuit je gezonde kant ga je … (doel) Vanuit je gezonde kant ga je … (doel)

Wat zijn je volgende voornemens? Wat zijn je volgende voornemens?
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