
Modusgerichte speltherapie

Schematherapie in spel en beelden



Wat is modusgerichte speltherapie?

• Speltherapie vanuit de principes van de 
schematherapie

• De therapeutische relatie staat centraal: limited
reparenting en grenzen stellen. De relatie wordt 
gezien als ‘helend’ 

• Schematherapeutische technieken worden 
toegepast in het spel

• Therapeut blijft niet volgend. Hij is getuige van 
wat er zich afspeelt in het spel en grijpt in om 
(destructieve) patronen te doorbreken en her-
traumatisering te voorkomen



Doelen van modusgerichte 
speltherapie (1)

• In het spel is er een voortdurende wisseling 
van modi, die op een creatieve manier kunnen 
gebruikt worden. 

• In het spel kunnen primaire gevoelens (van 
het gekwetste kind) tot uitdrukking komen en 
door de th. gevalideerd

• Basisbehoeften komen naar voor en worden 
door de th. gevalideerd en alsnog aan voldaan 
(elk kind heeft het recht op…..)



Doelen van modusgerichte 
speltherapie (2)

• Het spel biedt ruimte om verschillende modi 
uit te spelen en gedissocieerde modi kunnen 
geïntegreerd worden.

• In het spel kan het kind experimenteren met 
mogelijkheden, die het tot dan niet gebruikt 
heeft en deze keer op keer terug uitspelen. 
Deze kunnen gebruikt worden in het dagelijks 
leven. 



Doelen van de schemagerichte 
speltherapie (3)

Volgt de doelen van de schematherapie
• Centraal staat de therapeutische relatie: limited

reparenting en empathische confrontatie
• Veel aandacht voor de noden en behoeften van 

de cl. en vooral van het kwetsbare kind
• Vechten tegen en uitschakelen van de 

disfunctionele oudermodus
• Het boze en impulsieve kind leren op een 

aangepaste manier gevoelens te uiten 



Doelen van de schemagerichte 
speltherapie (4)

• Erkenning en stapsgewijs opzij zetten van 
disfunctionele copingmodi

• Het versterken van de gezonde en de blije kant 
van het kind (plezier in het spel!)



Waarom werken met beelden?

• Er wordt gebruik gemaakt van de kracht van 
het beeld (narratief)

• In (spel)beelden vertelt het kind zijn verhaal 
en drukt het de beleving uit van zichzelf en de 
wereld rondom hem heen

• Beelden hebben een ‘alsof’- karakter. Het kind 
heeft zo de vrijheid om het beeld in zich op te 
nemen of juist buiten zichzelf houden als het 
nog te moeilijk of angstaanjagend is



Waarom werken met beelden?
• Binnen het spel/het verhaal komen ‘vervormde’ 

beelden naar voor en kunnen deze ‘omgewerkt’ 
worden, waardoor de beleving verandert.

• Vanuit de herkenning en uitwerking van de eigen 
vastgelopen situaties en belevingen ontstaat er ruimte, 
kunnen stagnaties opgeheven worden, negatieve 
ervaringen geïntegreerd. Dit werkt door op het 
bewuste niveau. 

• Er is veel ruimte om te interveniëren op het beeld-
niveau: stimuleren, confronteren, ordenen, nuanceren, 
differentiëren, verdiepen, oplossingen bieden



Waarom werken met beelden

• De th. blijft bij het beeld, leeft zich in, voegt 
zich in zonder goed- of afkeuring en gaat op 
beeldniveau mogelijkheden bieden tot 
‘oplossingen’, nieuwe perspectieven, … 

• Hiervoor is een veilig klimaat noodzakelijk



Moduswerk in het de modusgerichte 
speltherapie

• Identificeren van de modi
• Toegang zoeken tot het gekwetste, behoeftige 

kind
• Functie van de verschillende modi vaststellen
• Komen tot een nieuwe orientering door het 

versterken van positieve modi en het 
afzwakken van disfunctionele modi

• Transfer naar het leven van alledag



Moduswerk: identificeren van de modi

Identificeren/differentiëren van de verschillende 
modi is niet altijd eenvoudig: de uitgespeelde 
‘kanten’ kunnen reële personen representeren 
(buitenwereld - vader, moeder, vriendje, … ) 
en/of eigen modi in de binnenwereld. 



Moduswerk: Identificeren van de modi

• Naar boven brengen van karakteristieke emoties, 
lichamelijke gewaarwordingen, gedragingen en cognities. 
Gebeurt meestal spontaan, wanneer het kind opgaat in het 
spel

• De th. kan een naam geven aan de figuurtjes en kan naar 
gevoelens en gedachten vragen

• Aan welke behoeften is er wel/niet voldaan? 
• Aandacht voor het gelukkige kind en de ‘verstandige’ 

modus, die als resource gebruikt kan worden (bij ernstig 
gekwetste kinderen zijn die vaak nog niet aanwezig)

• Soms zijn er verschillende sessies nodig om meer zicht te 
krijgen op de spelfiguren en wat ze representeren. 



Moduswerk: toegang tot het 
gekwetste kind

• Gekwetste kind-kanten zitten vaak in de rol van het 
‘slachtoffer’

• Soms zijn er sterk overcompenserende/beschermende 
modi aanwezig en mag het gekwetste kind er niet zijn

• De th. tracht het gekwetste kind rechtstreeks aan te 
spreken en zicht te krijgen op de behoeften waar niet 
aan voldaan is. 

• In het kader van de limited reparenting geeft de th.
(vanuit zijn rol in het spel) wat het kind nodig heeft: 
zorgt, troost, aandacht, …. of schakelt andere 
‘hulpbronnen’ in (in de fantasie kan allesJ)



Moduswerk: functie van de modi 
vaststellen

De therapeut gaat in gesprek MET de modi. Vaak zijn er 
meerdere spelsessie-observaties nodig om de functie van de 
modi duidelijk te krijgen. 
• De therapeut neemt een rol op,  krijgt een rol van het kind of 

neemt de rol van ‘commentator’ op
• ‘wie ben je?’ ‘Waar kom je vandaan’? ‘Wie bescherm je?’ 

‘Waar vecht je voor?’ ‘Wat wil je eigenlijk?’  
• Als je dit allemaal doet…. Wat zijn ‘de voordelen’? Zijn er ook 

‘nadelen?’



Moduswerk: Verandering 

Versterking van de positieve modi, troost, steun 
van het gekwetste kind en afzwakken van de 
disfunctionele modi

Soms komt het kind tot een eigen creatief 
proces, wat door de th. dan ondersteund kan 
worden



Moduswerk: Verandering 

Bij te gekwetste kinderen blijft het kind vaak in dezelfde 
(destructieve) scene zitten. 
De th. gaat zich actief bekommeren om het gekwetste kind. 
‘maar wanneer dit gebeurt, dan is…. heel alleen! Dat sta ik 
niet toe. Ik ga naar ….. toe!
De th. zorgt voor een veilige plek voor het ‘gekwetste kind’, 
zoekt figuren die daarin een rol spelen. Treedt actief op naar 
vernederende, straffende, boosaardige figuren…. ‘STOP’ 
De th. blijft staan voor het gekwetste kind en kan figuren 
inbrengen, die het kind wel geven wat het nodig heeft (een 
lieve oma, een goede koning, ….) en staat ook voor de rechten 
van het kind!



Modus werk: transfer naar het leven 
van alle dag

• Bij jonge kinderen is het vaak niet aangewezen om 
rechtstreeks het verband te leggen tussen wat er gespeeld 
wordt en de dagdagelijkse realiteit. 

• Het spel op zich, het creatief omgaan met de beelden in 
zichzelf kan al voldoende zijn om meer rust te brengen in 
de innerlijke wereld van het kind en dus ook in het leven 
van alledag

• Kleine ‘zaadjes’ kunnen steeds gelegd worden: wat fijn dat 
‘kleine …..’ nu getroost wordt! Wie kan er jou troosten?’

• Transitionele objecten meegeven om ‘iets pijnlijks te 
helpen, iets moois te onthouden, ….’ Tekeningen, foto’s

• Betrekken van ouders en andere opvoeders



Verschillende vormen van 
modusgerichte speltherapie

• Het kind kiest helemaal zelf het materiaal in 
de spelkamer

• De th. maakt gebruik van een verhaal 
(stamverhalen) of een eigen verhaal. 



Speltherapie – vrije keuze

• Th. blijft bij het verhaal van het kind
• Th. gaat op zoek naar de behoeften waar niet 

aan voldaan is en tracht binnen de 
therapeutische relatie hier alsnog aan te 
voldoen

• Imaginatie met rescripting, verschillende modi 
‘bewerken’ gebeurt binnen het spel



Speltherapie vanuit een verhaal

• De therapeut kan gebruik maken van 
stamverhalen of een eigen situatie ‘bedenken’ 
waaruit naar voor kan komen aan welke 
behoeften niet voldaan werd

• De th. doet de eerste aanzet met het verhaal 
en laat dan het kind het vervolg spelen

• De th. kan dan meer directief optreden in het 
zoeken van ‘oplossingen’ voor de situatie. 



Modusgerichte speltherapie: varianten 
– verhalen: mutual story telling

• Gardner 
• Het kind vertelt een verhaal en de th. vertelt een 

tegenverhaal
• Wanneer het kind het verhaal vertelt, tracht th.

de verschillende modi vast te stellen:
- ‘welk’ gekwetst kind komt naar voor en 

welke behoeften zijn wel/niet vervuld?
- zijn er copingmodi of kritische kanten 

in het verhaal, die maken dat het gekwetste 
kind ‘in de kou blijft staan’?



Modusgerichte speltherapie: variant 
verhalen: mutual story telling 

• De therapeut vertelt een tegenverhaal vanuit 
de behandelprincipes van de schematherapie
- steun, troost, aandacht, …. voor het 

gekwetste kind
- disfunctionele (beschermende) kanten opzij 

zetten
- aanspreken van te strenge kanten
- versterken gezonde kanten



Modusgerichte speltherapie: variant 
verhalen – mutual story telling

• Ev. kan het verhaal meegegeven worden, een 
symbool, ….. 



Modusgerichte speltherapie: variant -
stripverhaal

• Blad met 8 vakjes, waarin een stripverhaal gemaakt 
wordt. 

• 2 varianten: 
- therapeut begint (en bepaalt het thema –

zie speltherapie vanuit een verhaal)
- het kind begint het verhaal

• Ieder vult telkens het volgende vakje in tot alle
vakjes gevuld zijn.

• Th. en kind kiezen samen een naam voor het 
verhaal. 

• Verder – moduswerk. 



Modusgerichte speltherapie – variant 
– werken met maskers 

• Masker maken voor de verschillende modi
KK, CM, IC, BK, GA

• Blad of karton met gaten voor ogen, neus en
mond

• Th. helpt, ondersteunt, …
• Het kind zet het masker op en voelt hoe het 

voelt
• Dan kan er een interview plaatsvinden. 



Modusgerichte speltherapie – variant 
– werken met maskers 

Interview met de maskers
- Hallo …. Kan je wat vertellen van jezelf? Heb je 

een naam? Wanneer ben je gekomen en 
hoe? Hoe help je/bescherm je ….? Beperk je
….. ook? Wat zijn je plannen voor de
toekomst? Wat zou er gebeuren als je er een
beetje minder bent of verdwijnt?

- Het kind neemt het masker af en kijkt er naar. Wil 
wat zeggen tegen het masker

- De th. zet het masker van het kind op. Hoe komt het 
over bij het kind? Wat denkt, voelt, …. het kind als th.
het masker op heeft. 
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