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Het is essentieel dat de problematiek zo volledig mogelijk in kaart wordt
gebracht, alvorens daadwerkelijk met schematherapie (ST) te starten (onder
andere Beek, Freeman, Davis & Associates, 2004; Van Genderen & Arntz,
2005; Young, Klosko & Weishaar, 2005). Het maakt voor de therapeut en de
patiënt inzichtelijk welke schema's een rol spelen, hoe zij zijn ontstaan en
wat de invloed van de schema's is op de huidige problematiek. Het doel is
niet alleen dat de problematiek zo volledig mogelijk in kaart wordt gebracht
maar ook dat de therapeut de problemen van de patiënt zo goed mogelijk
gaat begrijpen en de patiënt en therapeut een gezamenlijke verklaring voor
de problematiek formuleren in de woorden van de patiënt. Een goede ca-
susconceptualisatie maakt het opstellen van een behandelplan een stuk
eenvoudiger en geeft waardevolle aanwijzingen voor het hanteren van de
therapeutische relatie.

De verbale informatie wordt verzameld en opgeschreven in een casuscon-
ceptualisatieformulier en daarna in een tweedimensionaal model gezet, om
de verbanden tussen de verschillende elementen zichtbaar te maken. Er
worden twee soorten modellen gebruikt: het casusconceptualisatiemodel
voor schema's en het modusmodel voor schemamodi.

Praktijk

Aangezien in elke cursus op het gebied van ST het maken van een gedegen
casusconceptualisatie met behulp van het formulier en een model onderwe-
zen wordt, is het aannemelijk dat de meeste therapeuten er in de praktijk
wel een zullen willen maken. Het maken van een goede casusconceptuali-
satie kost meer dan twee sessies. Dit is in bepaalde settings niet meer mo-
gelijk sinds de inperking van hèt aantal psychotherapiesessies. Het is dus de
vraag of iedereen het altijd doet. Los daarvan is het de vraag of er een ver-
band is tussen een goede casusconceptualisatie en een adequate behandeling
(zie voor discussie over wetenschappelijke onderbouwing onder andere Bie-
ling & Kuyken, 2003; Henry & Williams, 1997; Kuyken, Fothergill, Musa &
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Chadwick, 2005; Perris, 1999). Patiënten zeggen vaak dat zij hun problemen
beter begrijpen na het maken van de casusconceptualisatie en dat zij daar-
door beter gemotiveerd zijn om aan therapie te beginnen.

Aanpak

Casusconceptual isatieform uIier

Het casusconceptualisatieformulier' bevat informatie over de actuele pro-
blemen van de patiënt, de schema's, de schemamodi en copingstrategieën.
Voorts bevat het formulier een beschrijving van het temperament, de op-
voeding en andere relevante gebeurtenissen uit het leven. De therapeut
probeert de problemen zo veel mogelijk te beschrijven in bewoordingen van
de patiënt. Dus depressie kan beschreven worden als 'vaak somber' en sociale
fobie als 'in gezelschap angstig en meestal zwijgend'. Als laatste beschrijft de
therapeut hoe hij denkt dat zijn schema's zullen interacteren met de sche-
ma's van de patiënt. Dit onderdeel deelt hij niet met de patiënt, maar met de
intervisiegroep. Ten slotte wordt beschreven wat de hoofdlijnen van de be-
handeling zij n.

De therapeut probeert de informatie zo volledig mogelijk in kaart te
brengen, maar vat de informatie wel samen. Als hij té volledig probeert te
zijn wordt de fase van de casusconceptualisatie veel te lang en dat is, zeker
voor de patiënt, nogal ontmoedigend. Bovendien geeft nog meer informatie
niet altijd meer inzicht in de problematiek. De therapeut kan het ingevulde
formulier met de patiënt bespreken, maar dat is niet noodzakelijk. Het
formulier biedt in feite een kapstok om de verzamelde informatie te struc-
tureren en na te gaan of de informatie redelijk volledig is. Aan de hand van
de verzamelde informatie in het casusconceptualisatieformulier maakt de
therapeut een casusconceptualisatiemodel om de samenhang in de proble-
matiek weer te geven. Dit model wordt wel altijd samen met de patiënt
gemaakt.

Het komt voor dat de therapeut te weinig informatie heeft om een goede
casusconceptualisatie te maken. Het kan daarnaast ook zijn dat hij meent
dat er sprake is van bepaalde schema's en copingstrategieën, terwijl de
patiënt dat niet zo ziet. De therapeut kan proberen met behulp van de
neerwaartsepijltechniek of imaginatie meer te weten te komen, om de
patiënt meer inzicht te verschaffen in de aard en ernst van zijn problematiek,
maar het moet geen strijdpunt worden. Soms moet de therapeut eerst een
vertrouwensrelatie opbouwen met de patiënt voordat hij voldoende rele-
vante informatie krijgt.

De casusconceptualisatie is een werkmodel dat gedurende de therapie
verder bijgesteld kan worden als zich nieuwe inzichten voordoen. Het is
geen statisch geheel. Wat bijvoorbeeld veel voorkomt, is dat de patiënt bij

1 Een niet ingl:Vuld exemplaar van het casusconceptualisatieformulier is te vinden op www.sche-
matherapie.nl
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aanvang van de therapie tamelijk positief is over zijn ouders en dat beeld
later bijstelt. Bij langdurende therapieën is het aan te bevelen om tussen-
tijdse evaluaties te houden en dan de casusconceptualisatie en het behan-
delplan opnieuw te bekijken en zo nodig bij te stellen.

Sandra is een verlegen jonge vrouw van 28 jaar, die veel huilt en moeilijk over

haar problemen kan praten. Zij heeft eerst een sociaalvaardigheidstraining

gedaan, maar die had weinig effect. Zij blijft bang voor het uiten van haar

mening of het opkomen voor haar belangen in relaties met andere mensen.

Haar therapeut verwijst haar voor een behandeling van haar persoonlijk-

heidsstoornis, omdat Sandra's problemen meer het gevolg waren van haar

persoonlijkheidsproblematiek en de klachten niet waren verbeterd.

Sandra woont samen met een vriend, bij wie zij eigenlijk weg wil, maar het

lukt haar niet om hem dat duidelijk te maken en stappen te ondernemen die

daarvoor nodig zijn. Zij heeft een hbo-opleiding en werkt als technisch teke-

naar bij een architectenbureau. Haar leidinggevende vindt dat zij technisch

gesproken heel goed werk levert, maar dat zij niet goed communiceert met
haar collega's.

Sandra is opgegroeid in een sociaal gersoleerd gezin. Zij waren het enige

Friese gezin in een Limburgs dorp en haar ouders hielden zich altijd wat

afzijdig. Vader werkte hard, maar was vaak overspannen. In die perioden

moest het gezin rekening met hem houden en richtte alle aandacht van

moeder zich op hem. Sandra heeft een zus die een jaar ouder is en een broer

die zeven jaar jonger is. Haar broer had astma en vroeg ook de nodige

aandacht van moeder. Sandra beschrijft aanvankelijk een normale jeugd,

maar bij verder doorvragen blijkt dat haar moeder eigenlijk nooit naar haar

omkeek en haar vader alleen aandacht had voor de prestaties van zijn kin-

deren en verder vooral met zichzelf bezig was. Haar zus ontvluchtte het gezin

door veel bij vriendinnetjes te gaan spelen Sandra had niet veel vriendinne-
tjes en zat meestal alleen op haar kamer.

Invullen van het casusconceptualisatieformulier

Het casusconceptualisatieformulier wordt samen met de patiënt ingevuld.
Het formulier heeft een bepaalde volgorde, die bij veel patiënten aangehou-
den kan worden, maar het is niet de bedoeling dat de therapeut zo strikt aan
de volgorde vasthoudt dat een vlot lopende inventarisatie van de problema-
tiek niet meer mogelijk is. Hieronder wordt bij elk onderdeel toegelicht wat
daar ingevuld moet worden en wordt een voorbeeld van het formulier van
Sandra gegeven.

Korte omschrijving van de patiënt

Hierin wordt kort een aantal feitelijkheden over de patiënt vermeld zoals
leeftijd, huidige relaties met een partner, kinderen en/of belangrijke ande-
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ren. Voorts een korte beschrijving van de dagelijkse bezigheden, zoals werk,
een opleiding of juist het gebrek daaraan en de problemen die de patiënt
daarmee heeft.

Casusconceptualisatieformulier Sandra

Korte omschrijving van de patiënt
Sandra is een vrouw van 28 jaar, die ongeveer vijf jaar samenwoont met Peter.
Sandra wil eigenlijk de relatie verbreken, maar Peter niet. Zij heeft een hbo-
opleiding en werkt sinds een jaar als technisch tekenaar bij een architeaenbureau.
Daarnaast volgt zij cursussen in de avonduren. Zij vindt het werk wel leuk, maar
heeft weinig contaa met collega's. Zij heeft weinig sociale contaaen. Peter is
werkloos en onderneemt weinig om aan het werk te komen.

Sandra is de middelste uit een gezin met drie kinderen (zus> 1jaar en broer < 7
jaar). Zij komt regelmatig thuis uit plichtsgevoel, maar niet omdat zij het leuk
vindt; zij ziet dan ook haar broer, die nog thuis woont. Met haar zus heeft zij
minder vaak contaa, maar de relatie is wel goed.

Huidige klachten en problemen

Onder huidige klachten en problemen wordt verstaan problemen die mo-
menteel veel invloed hebben op het leven van de patiënt of zijn omgeving.
De klachten en problemen kunnen afgeleid worden uit de inventarisatie van
de psychopathologie. Bij Sandra is dat depressie en sociale fobie. Verder
worden de problemen in de relationele sfeer beschreven. Sandra noemt haar
angst voor conflicten en het uiten van meningen en gevoelens, zowel op het
werk als tegen haar vriend en vriendinnen. In veel gevallen zal de therapeut
ook een paar problemen signaleren die de patiënt in eerste instantie niet als
probleem ziet. Hij moet er echter voor waken om te veel zijn visie aan de
patiënt op te dringen. De schema's en copingstrategieën zijn voor de patiënt
de normale manier van denken en beleven en als de therapeut dingen be-
noemt als probleem, die de patiënt niet zo beleeft, is het risico op misver-
standen en eventueel verwijdering tussen therapeut en patiënt groot.

De therapeut van Sandra merkt bijvoorbeeld op dat zij altijd bezig is met haar

werk en de opleiding. Zij werkt veel meer uren dan waarvoor zij betaald wordt

en zij stelt hoge eisen aan de kwaliteit van haar werk. Sandra vindt dat nor-

maal en wil het aanvankelijk niet opnemen bij de probleemomschrijving. Pas

als zij nog meer extra taken op zich heeft genomen en niet meer goed kan

slapen, wil ze het probleem aarzelend wel toevoegen.

De therapeut kan ook gegevens ontlenen aan informatie van derden. Dit
speelt bijvoorbeeld bij delictgedrag of relatieproblemen bij iemand met een
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schema Zich rechten toe-eigenen of Gebrek aan zelfbeheersing/zelfdiscipli-
ne. Relevante informatie over de therapeutische relatie kunnen onder actuele
problematiek beschreven worden als de patiënt het ook zo ervaart. Bijvoor-
beeld 'wantrouwen ten opzichte van de therapeut en de therapie'. Maar als er
geen gedeelde visie op dit soort gedrag is, kan de therapeut ook besluiten het
voorlopig onder te brengen onder het kopje therapeutische relatie.

Somber, heeft weinig plezier in het leven en komt naast het werk tot niets.

2 Houdt zich afzijdig in sociale contaaen.

3 Durft geen ruzie te maken.

4 Relatieproblemen.

5 Werkt te hard. Op het werk klaagt men erover dat zij te weinig contaa heeft met collega's.

Relevante schema 's (valkuilen)

Informatie over de schema's ontleent de therapeut aan de Young Schema
Questionnaire (YSQ) (Young & Brown, 1994) en andere vragenlijsten, infor-
matie die hij verzamelt in de eerste gesprekken en uit rapportage van ande-
ren.

relevante schema's (valkuilen) gem. score

Emotionele verwaarlozing (Ik ben niet belangrijk)

2 Sociaal isolement/vervreemding (Ik ben wezenlijk anders dan anderen)

3 Zelfopoffering Uemoet altijd eerst aan anderen denken)

4 Meedogenloze normen/overdreven kritisch (Ik wil alles goed doen)

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

De therapeut en de patiënt proberen vervolgens enkele verbanden tussen de
huidige problemen en de schema's te beschrijven. Het komt voor dat het veel
moeite kost om informatie over een schema te verkrijgen, met name wanneer
een sterke vermijdende of overcompenserende copingstrategie aanwezig is.
In dat geval moet er veel doorgevraagd worden met behulp van de neer-
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waartsepijltechniek of met imaginaties om voldoende informatie te krijgen.
Er zijn echter ook patiënten, die na het bespreken van de schema's en het
lezen daarover in informatiemateriaal al zelf de invloed van hun schema's op
hun problemen beginnen te ontdekken.

Sandra was geneigd om haar schema's Emotionele verwaarlozing en Sociaal

isolement/vervreemding te ontwijken, dus daar weet zij niet zo gauw een

voorbeeld van en moet de therapeut actiever zijn in het zoeken naar voor-

beelden. De andere twee schema's herkende zij wel.

situatie schema's/valkuifen

Functioneringsgesprek op het werk. Mijn baos zegt
dat ik meer moet samenwerken en wel eens iets mag
vragen

Sociaal isolement/vervreemding
Meedogenloze normen/overdreven kritisch

2 Mijn vriend doet bijna niks aan het huishouden en
dan ga ik het maar doen

Zelfopoffering
EmotIOnele verwaarlozing

3 Mijn vriendin bepaalt altijd wat wij gaan doen en dat
is vaak met haar vrienden. Ik zeg daar nooit wat van

Zelfopoffering
Sociaol isolement/vervreemding

4 Mijn vriend had de auto meegenomen waardoor ik
ergens heen moest fietsen in de regen

Zelfopoffering

5 Ik werk altijd door tot ik al/es af heb Meedogenloze normen/overdreven kritisch

Copingstrategieën: hoe ga ik met mijn schema's (valkuilen) om?

Niet alleen in de eerste gesprekken, maar ook bij het invullen van voor-
beeldsituaties die hiervoor beschreven zijn, ontstaat er meer zicht op de
copingstrategieën van de patiënt. Het is niet altijd gemakkelijk om te ont-
dekken of bepaald gedrag overgave is aan een schema of het vermijden dan
wel overcompenseren van een schema (zie hoofdstuk 3). De YSQ, aangevuld
met de Young-Rygh Avoidanee Inventory (Young & Rygh,1994), de Young
Compensation Inventory (Young, 1995), en de Young Parenting Inventory
(Young, 1994) kunnen hier enig uitsluitsel over geven, in combinatie met de
informatie die de patiënt zelf verstrekt. Aangezien de YSQwel goed onder-
zocht is en de andere vragenlijsten niet, is het aan te bevelen om de scores op
de YSQals leidraad te nemen.

De casusconceptualisatie is een gemeenschappelijk project van de thera-
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peut en de patiënt, dus probeert de therapeut zich, zeker in het begin van de
therapie, zo veel mogelijk te richten naar de visie van de patiënt. Als een
patiënt een bepaalde copingstrategie niet herkent, gaat de therapeut er
voorlopig van uit dat die er ook niet is. De casusconceptualisatie is immers
een werkmodel en hoeft niet meteen perfect te zijn. Bij elk schema kan de
patiënt een of meer copingstrategieën hebben, afhankelijk van de omstan-
digheden waarin het schema geactiveerd wordt. In het overzicht van co-
pingstrategieën vult de therapeut steeds een voorbeeld van het gedrag in dat
kenmerkend is voor die copingstrategie bij dat schema.

schema Overgave Vermijding Overcompensatie

gedrag dat leidt tot over-

gave aan het schema

gedrag dat leidt tot ver-

mijden van het schema

tegenovergesteld gedrag.

dat leidt tot 'over-

schreeuwen' van het

schema

Emotionele Heeft een vriend die haar Heeft geen echte vriend-
verwaarlozing verwaarloost schappen

Sociaal isolement/ Let altijd op de verschillen Heeft geen collegiale con-
vervreemding tussen haar en collega's taaen

Zelfopoffering Past zich aan aan haar Valt soms boos uit tegen
vriend en familie haar vriend

Meedogenloze Is altijd aan het werken of Stelt bespreken van werk
normen/overdreven studeren met collega's uit
kritisch

Schemamodi

Omdat bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis veelal
sprake bleek te zijn van een groot aantal schema's en copingstrategieën
ontwikkelde Young (2005) het zogenoemde schemamodusmodel. Later
kwam daar ook een schemamodusmodel voor de narcistische persoonlijk-
heidsstoornis bij. Sinds een paar jaar zijn er veel meer schemamodi ontwik-
keld en is voor de meeste andere persoonlijkheidsstoornissen volgens de
DSM-IV een modus model ontwikkeld (zie hoofdstuk 3). Vragenlijsten die de
modi proberen te meten zijn de YAMI en de SMI (Lobbestael, Van Vreeswijk,
Arntz & Spinhoven, aangeboden). Vooral als er sprake is van veel schema's
met wisselende copingstrategieën, is het beter om een schemamodusmodel
te maken en dus ook de schemamodi te omschrijven. Maar ook bij patiënten
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met minder schema's kan het benoemen van de modi een zinnige aanvulling
zijn op de casusconceptualisatie.

Als er gewerkt wordt met een schemamodusmodel is het niet per se nodig
om ook een casusconceptualisatiemodel voor schema's te maken, maar kan
veelal volstaan worden met een schemamodusmodel.

Bij Sandra ging de therapeut uit van een casusconceptualisatiemodel voor

schema's, maar hij noemde wel de verschillende schemamodi, die volgens
hem een rol speelden.

Kindmodi Kwetsbare kind

Copingmodi Willoze inschikkelijke

Overcontroleerder

Oudermodi Veeleisende ouder

Temperament en biologische factoren van de patiënt

Hier wordt beschreven wat het oorspronkelijke temperament van de patiënt
is en welke biologische factoren relevant zijn. Naast het temperament van
het kind kunnen ook andere factoren in de aanleg van het kind zoals in-
telligentie en lichamelijke gezondheid een rol spelen in de ontwikkeling van
persoonlijkheidspathologie. Gegevens van derden (bijvoorbeeld de school)
kunnen mogelijk gebruikt worden om het beeld over het temperament aan
te vullen.

Casusconceptualisatieformulier Sandra

Temperament en biologische faaoren
Sandra was een stil, gevoelig en angstig kind dat veel alleen op haar kamer zat te
lezen. Zij had veel doorzettingsvermogen en paste zich vaak aan. Zij kon goed
meekomen op school en werd daar ook wel eens mee gepest. Zij rondde met
succes een hbo-opleiding af

Opvoeding

Alle relevante aspecten van de opvoeding door de belangrijkste opvoeders
kunnen hier beschreven worden. Als er sprake is van meer opvoeders (stief-
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of grootouders of oudere broers of zussen), dan beschrijft de therapeut dat in
'andere opvoeders'. Uiteraard worden hier ook traumatische gebeurtenissen,
zoals lichamelijk of seksueel geweld genoemd.

Casusconceptualisatieformulier Sandra

Karakter en opvoedingsstijl vader
Vader was altijd aan het werk en stelde hoge eisen aan zichzelf en anderen. Hij
was regelmatig overspannen en was dan nog kritischer en verbaal agressief Hij
had weinig tijd voor de kinderen en lette alleen op hun prestaties. Vader kwam uit
Friesland en had er moeite mee zich aan te passen in Limburg, mede omdat hij
vond dat alles zo moest gaan als hij het bedacht had.

Karakter en opvoedingsstijJ moeder
Moeder was stil, teruggetrokken en kil. Haar aandacht ging naar vader als hij
overspannen was en naar haar zoon omdat hij·vaak ziek was. Moeder kwam ook
uit Friesland en had weimg sociale contaaen.

Andere relevante herinneringen aan invloeden tijdens de jeugd van de patiënt

Andere relevante invloeden op de schemavorming van de patiënt zijn situ-
aties op school (bijvoorbeeld gepest worden) of in de leefomgeving van de
patiënt (bijvoorbeeld opgroeien in een onveilige wijk) of andere omstandig-
heden (bijvoorbeeld gevlucht uit een land waar oorlog uitbrak).

Casusconceptualisatieformulier Sandra

Andere relevante herinneringen aan invloeden tijdens de jeugd van de patiënt
(bijvoorbeeld invloed van leeftijdgenoten, traumatische gebeurtenissen)
Sandra's zus ontvluchtte het huis en haar broertje was veel ziek. Op school was zij
verlegen en had zij niet veel contaa met de andere kinderen. Zij"mocht nooit
vriendinnetjes mee naar huis nemen, omdat dat te druk was voor vader. De enige
manier waarop zij"aandacht kreeg was via haar goede prestaties op school.

Leefregels die de patiënt uit bovenstaande jeugdervaringen heeft afgeleid

Om concreter te maken hoe dergelijke informatie leidt tot gedrag in de
dagelijkse praktijk van de patiënt, wordt beschreven wat de patiënt doet en
hoe de patiënt in het algemeen denkt dat hij (in dit geval zij) het beste kan
handelen. Deze uitspraken worden in absolute termen geformuleerd en
hebben betrekking op de patiënt zelf, de relaties met anderen en de wereld.
De leefregels moeten zo beschreven worden dat zij in verschillende situaties
toepasbaar zijn.
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Casusconceptualisatieformulier Sandra

Leefregels die de patiënt uit bovenstaande jeugdervaringen heeft afgeleid
Als ik mijn best niet doe val ik door de mand.
Ik kan mij beter afzijdig houden, want ik hoor er niet bij.
Mijn mening doet er niet toe.
Ik kan mijn vriend niet in de steek laten, want dan stort hij in.
Als ik de relatie verbreek dan vind ik nooit meer iemand.
Als ik mijn mening uit laten mijn vriendinnen mij vallen.
Ik mag op mijn werk geen hulp vragen, anders vinden zij mij dom.
Ik moet altijd voor iedereen klaarstaan.
Het IS slap als je iets niet afmaakt of uitstelt.

Schema's van therapeut en wisselwerking met schema's van patiënt

Gezien het belang van de therapeutische relatie is het waardevol om dit
onderdeel op te nemen in het casusconceptualisatieformulier. De therapeut
kent, als het goed is, zijn schema's en onderzoekt hoe deze de relatie met de
patiënt in positieve of negatieve zin kunnen beïnvloeden. Hij formuleert
daar een aantal hypothesen over en deelt die met de intervisiegroep of zijn
supervisor. Met name op momenten dat de therapie lijkt te stagneren is het
raadzaam dit onderdeel van de casusconceptualisatie er nog eens bij te halen.

8ehandelplan

Als het goed is, geeft de casusconceptualisatie aanleiding tot het leggen van
accenten in het behandelplan. Zowel de attitude van de therapeut in de
relatie, als de planning van de te hanteren van technieken bij deze specifieke
patiënt, worden hier beschreven.

Het gaat hier vooral om het beschrijven van de accenten en de volgorde van
de inzet van bepaalde technieken in het verloop van de therapie. Dit onder-
deel wordt in grote lijnen met de patiënt besproken, voor zover dat niet al
gebeurd is tijdens de casusconceptualisatie.

Casusconceptualisatiemodel voor schema's

Om de samenhang tussen de actuele problematiek, de schema's, de copings-
trategieën en de gegevens over de opvoeders en andere relevante gegevens
over het verleden van de patiënt grafisch weer te geven, vat de therapeut de
gegevens uit het casusconceptualisatieformulier samen en brengt ze met
elkaar in verband in een model (zie ook Arntz & Bögels, 2000). Er kan ge-
kozen wotden uit een casusconceptualisatiemodel voor schema's of een
schemamodusmodel voor schemamodi. Het casusconceptualisatiemodel
voor schema's komt in grote lijnen overeen met de holistische theorie uit de
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cognitieve gedragstherapie. Het verschil is dat behalve de actuele proble-
matiek en relevante informatie over het verleden nu ook de schema's en
copingstrategieën worden vermeld (figuur 7.1).

Als een patiënt heel veel schema's heeft, is het wellicht beter om meteen
over te gaan op een modusmodel. In andere gevallen is een combinatie
mogelijk. In het casusconceptualisatiemodel voor schema's worden de ver-
banden met het verleden en de huidige problematiek goed in kaart gebracht.
In het schemamodusmodel is dat niet het geval, maar doordat het compacter
en eenvoudiger is, vinden patiënten het vaak veel beter te begrijpen. In beide
gevallen is het de bedoeling dat het model samen met de patiënt gemaakt
wordt. Tijdens het bespreken van de informatie die in het formulier staat,
heeft de therapeut, zo mogelijk, al verbanden proberen te leggen tussen de
huidige problemen, de schema's en de levensgeschiedenis van de patiënt. Bij
het maken van een model is het voor veel patiënten gemakkelijker om met de
huidige problematiek te beginnen en vervolgens naar verbanden met de
schema's en copingstijlen te zoeken. Daarna worden de verbanden met de
jeugd beschreven. Voor patiënten die zich met betrekking tot gebeurtenissen
uit in hun verleden terughoudend of ontkennend opstellen, is het tamelijk
moeilijk verband te leggen tussen hun geschiedenis en de schema's. Het gaat
er niet om meteen een perfect model te maken, maar een soort werkmodel
dat zich kan ontwikkelen. In figuur 7.1 staat een basismodel zonder pijlen
beschreven.

EJEJ gezins-
regel

copingstrategie copingstrategie copingstrategie

[ probleem [ probleem [ probleem

Figuur 7.7

Casusconee ptual isatiemodel.

Het aantal getekende hokjes en bolletjes is niet limitatief bedoeld. De the-
rapeut tekent net zoveel hokjes als nodig is om alle relevante zaken te
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beschrijven. In grote lijnen staat in het hokje 'kind' een samenvatting van
wat beschreven staat onder temperament en biologische factoren in het
formulier. Bij 'vader' en 'moeder' iets over het karakter en de opvoedingsstijl
van de ouders. Gezinsregels bevatten motto's uit het gezin van herkomst,
zoals 'doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg.' Bij heel veel schema's
kiezen sommige therapeuten ervoor om de vier of vijf schema's met de
hoogste score te nemen of schema's uit hetzelfde domein bij elkaar te zetten.
Zolang deze ingreep de problematiek niet te zeer simplificeert kan dat een
oplossing zijn. Hetzelfde geldt voor de huidige problematiek: kernachtig
samenvatten kan geen kwaad. Het casusconceptualisatiemodel van Sandra
staat beschreven in figuur 7.2.

ik moet voor de
ander zorgen,
want die is
zwakker dan ik.
(zelfopoffering)

alles heel goed
willen doen
(meedogenloze
normen)

overgave
altijd eerst aan anderen

denken

Figuur 7.2

Casusconceptualisatiemodel Sandra.

Schemamodusmodel

Het maken van een schemamodusmodel voor de borderline persoonlijk-
heidsstoornis is al beschreven in hoofdstuk 3 van dit boek. Voor de in dit
hoofdstuk beschreven casus Sandra zijn de modi:
- Kwetsbare kind
- Willoze inschikkelijke
- Overcontroleerder
- Veeleisende ouder.
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In het modusmodel wordt in de eigen woorden van de patiënt beschreven
hoe de modus heet en geeft de grootte van de bolletjes de invloed van de
verschillende modi weer (figuur 7.3).

Modusmodel Sandra

Sandra noemt de Willoze inschikkelijke 'de aanpasser' en de Overcontro-

leerder 'perfectionisme'. Deze twee modi zijn heel groot. Zij kan wel aange-

ven wat zij eigenlijk zou willen (Gezonde volwassene), maar weet niet hoe zij

dat moet bereiken. Zij denkt al snel dat zij egOlstisch is en niet genoeg haar

best doet en noemt dat 'de kritische stem'. De Kwetsbare kindmodus

(h)erkent zij aanvankelijk niet, omdat de aanpasser en het perfectionisme

vrijwel haar hele leven overheersen. Maar na een paar imaginaties om de

oorsprong van haar schema's te onderzoeken kan zij wel zien dat zij altijd heel

eenzaam is geweest, dus wordt die modus eenzame Sandra genoemd.

gezonde volwassene
ik wil leren voor mezelf op te komen
ik wil minder eenzaam worden-
ik wil stoppen met mijn relatie

kritische stem
je ben egoïstisch als je iets voor
jezelf kiest
je doet niet genoeg je best

aanpasser
wat ik vind of voel is niet belangrijk
ik moet altijd eerst aan anderen
denken perfectionisme

ik moet altijd alles zo
goed mogelijk doen

eenzame Sandra
ik heb niet veel vrienden
omdat ik bij niemand pas

er is niemand die mijn
behoeften en gevoelens
echt begrijpt
ik voel mij altijd alleen

Figuur 7.3

Modusmodel Sandra.
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Valkuilen en tips

Verwarringover schema's en copingstrategieën

Bij het onderzoeken van de schema's en de copingstrategieën ontstaat wel
eens onduidelijkheid over de vraag of iets hoort bij een schema of bij een
copingstrategie. Met andere woorden: is bij Sandra het heel erg aanpassen
een copingstrategie (vermijding) van Emotionele verwaarlozing? Heeft de
patiënt dus toch niet het schema Zelfopoffering? In de meeste gevallen zijn
wel beide schema's aanwezig, maar kan het ene schema ontstaan zijn als
reactie op het andere. In het genoemde voorbeeld is zich aanpassen aan
anderen dan overgave aan Zelfopoffering en vermijding van Emotionele
verwaarlozing. De enige manier om erachter te komen wat een schema is en
wat een copingstrategie, is de vraag voorleggen aan de patiënt en de scores op
de YSQerbij betrekken. Scoort iemand op beide schema's hoog dan zijn
beide schema's hoogstwaarschijnlijk aanwezig. Een lage score hoeft nog niet
te zeggen dat het schema niet aanwezig is, want er kan sprake zijn van
vermijding of overcompensatie, ook tijdens het invullen van de YSQ,

De patiënt ziet geen verbanden tussen schema's en verleden en heden

Bij het leggen van verbanden in het casusconceptualisatiemodel hebben
sommige patiënten moeite met het leggen van verbanden tussen hun ver-
leden en de schema's. Dat heeft meestal te maken met het feit dat de patiënt
geen kwaad wil spreken over zijn familie en weinig besef heeft van wat een
normale opvoeding is. Als de gebruikelijke technieken om deze verbanden te
leggen niet helpen, kan de therapeut het beste aansluiten bij de inzichten die
de patiënt al wel heeft en gedurende de therapie het model zo nodig aan-
vullen en aanpassen. Het zoeken naar andere bewoordingen kan ook helpen.
'Mijn vader was veel met zichzelf bezig' klinkt bijvoorbeeld beter dan 'mijn vader
was egoïstisch'.

Het is ook mogelijk dat de therapeut verbanden ziet die er niet zijn. Ook
dat zal in de loop van de therapie wel duidelijk worden. Aangezien deze
therapie toch langer duurt dan een klachtgerichte therapie, is geduldig af-
wachten tot onduidelijkheden helderder worden een simpel maar doeltref-
fend advies.

Het verband tussen de eigen schema's van de therapeut en die van de patiënt
wordt onderbelicht

Het kan zijn dat de therapeut hier niet zo goed uitkomt, omdat hij zichzelf
nog niet zo goed kent. Zelf de schemavragenlijst invullen kan helpen,
evenals het bespreken van dit onderwerp in de intervisiegroep of in super-
visie. In het algemeen kan gesteld worden dat een therapeut pas met sche-
matherapie moet beginnen als hij genoeg zicht heeft op zichzelf en hij
daarnaast goede supervisie heeft, waarin dit onderwerp voldoende aan de
orde komt.
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Te veel schema's en pijlen, waardoor het model onoverzichtelijk wordt

In de praktijk blijkt het maken van het casusconceptualisatiemodel wel eens
ingewikkelder dan uit de beschrijving blijkt. Vooral als er sprake is van veel
schema's en veel verbanden tussen alle elementen, kunnen de pijlen door
elkaar heen gaan lopen als in een bord spaghetti; de overzichtelijkheid van
het model wordt daar niet groter op. Als er sprake is van erg veel schema's
kan de therapeut ervoor kiezen om de schema's uit een zelfde domein bij
elkaar te zetten. Het nadeel daarvan kan zijn dat het model te globaal wordt
en weinig verklaart. Een andere oplossing kan zijn de te grote hoeveelheid
informatie samen te vatten in een modusmodel.

Een meer technische oplossing is de schema's van plaats te laten verwis-
selen en meer accolades te gebruiken (als dat passend is). Verder is het soms
ook handig om een copingstrategie twee keer te noemen. Figuur 7.2 zou er
uitzien als figuur 7.4 als deze maatregelen niet genomen waren.

gezinsregel:
over gevoelens en
problemen wordt
niet gepraat

altijd eerst aan
anderen denken
(zelfopoffering)

alles heel goed
wiJlen doen
(meedogenloze
normen)

Figuur 7.4
'Spaghettimodel' Sandra.

Alleen een model maken en geen formulier

Door de huidige tijds- en productiedruk in de ggz bestaat bij sommigen de
neiging om alleen een casusconceptualisatiemodel te maken en het invullen
van het formulier over te slaan. Het risico is groot dat de informatie dan vrij
onvolledig blijft. Dit levert alleen kortetermijntijdswinst op, maar op de
lange termijn kan blijken dat bepaalde problemen onderbelicht zijn en
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leiden tot fouten, een stagnatie in de therapie of onderbehandeling. Een
ander risico is dat problematiek, die een schematherapie in de weg staat, niet
ontdekt wordt. Als een schematherapie wordt geïndiceerd, mag aangenomen
worden dat (een poging tot) kortdurende klachtgerichte therapie al heeft
plaatsgevonden en onvoldoende heeft opgeleverd. Het loont de moeite om
dan langer en grondiger bij de samenhang in de problematiek stil te staan
voordat er tot behandeling wordt overgegaan.

Toekomst

Het is een interessante vraag of het conceptualisatiemodel voor schema's of
het modusmodel zal gaan overheersen of dat beide modellen naast elkaar
zullen blijven bestaan. Het is ook mogelijk dat beide modellen geïntegreerd
worden tot één model. In ieder geval zal een afgewogen casusconceptuali-
satie nodig blijven voordat schematherapie aanvangt. Het is voor de patiënt
belangrijk om zo goed mogelijk te begrijpen hoe zijn probleem in elkaar zit
en waar de behandeling op gericht zal zijn. Voor de therapeut is het van
belang welke schema's en modi relevant zijn wil hij in staat zijn om zijn
behandeltechnieken te kiezen en het omgaan met de therapeutische relatie
aan te passen aan de relevante schema's. Welke vorm van casusconceptuali-
satie hier het meest aan bijdraagt zou onderzocht moeten worden.

literatuur

Arntz, A., & Bögels, S. (zooo). Schemagerichte cognitil:Ve therapie voor persoonlijkheidsstoornissen.
Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.

Beek, A.T., Freeman, A., Davis, D., & Associates (Z004). Cognitive Therapy of Personality
Disorders, New York: The Guilford Press.

Bieling, P.J., & Kuyken, W. (Z003). Is cognitive case formulation science or science fiction?

Clinical Psychology: Science and Practice, JO, 5Z-69.

Genderen, H. van, & Arntz, A. (Z005). Schemagerichte cognitieve therapie bij borderline-persoon-
lijkheidsstoornis. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.

Henry, L.A., & Wiliams, R.M. (1997). Problems in Conceptualization within Cognitive

Therapy: An Il!ustrative Case Study. Clinical Psychology and Psychotherapy, 4, ZOl-Z13.

Kuyken, W., Fothergill, C.D., Musa, M., & Chadwick, P. (2005). The reliability and quality

of cognitive case formulation. Behaviour Research and Therapy, 43, 1187-1Z01.

Lobbestael, J., Vreeswijk, M.F. van, Arntz, A., & Spinhoven, Ph. (aangeboden voor publi-

catie). Reliability and validity of the Schema Mode Inventory (SMI).

Penis, C. (1999). A Conceptualization of Personalityrelated Disorders of Interpersonal

Behaviour with Implications for Treatment. Clinical Psychology and Psychotherapy, 6, Z39-

z60.

Sterk, F., & Rijkeboer, M.M. (1997). Schema-Vragenlijst (Schema-Questionnaire). Utrecht:

Ambulatorium Utrecht University.

Young, J.E. (1994). Young Parenting Inventory. New York: Cognitive Therapy Center of New
York.



7 Casusconceptualisatie in schematherapie 89

Young, J.E. (1995). Young Compensation Inventory. New York: Cognitive Therapy Center of

NewYork.

Young, J.E., & Brown, G. (1994). Young Schema-Qµestionnaire (second edition). In: J.E.

Young, Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach (rev. edition) (p.

63-76). Sarasota, FL: Professional Resource Press.

Young, J.E., Klosko, J.S., & Weishaar, M.E. (2005). Schemagerichte therapie. Handboek voor
therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Young, J.E., & Rygh, J. (1994). Young-Rygh Avoidanee Inventory. New York: Cognitive Therapy

Center of New York.


