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Een ding heb ik in die acht jaar therapie wel 
geleerd Je kunt het beste je moeder van alles de 

schuld geven
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Schematherapie voor 
persoonlijkheidsstoornissen  

Remco van der Wijngaart 
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Dag 1 



Kennismaken 

Bespreken wie je bent en waar je 
werkt  
 
Wat zijn de belangrijkste knelpunten 
bij het maken van de 
casusconceptualisatie? 
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Opsporen schema’s 
copingstrategieën en modi

1. Thema’s uit vorige therapieën  
2. Levensgeschiedenis (Leefregels vanuit het stamgezin) 
3. Huidige problemen 
4. Neerwaartse pijl techniek 
5. Therapeutische relatie (hoe gaat interactie en wat 

verwacht de cliënt van de therapeut ) 
6. Testen en vragenlijsten 
7. Imaginatie 



 
© H. van Genderen 

9 

“moeilijke” 
ouders 

“moeilijk” 
temperament 

Traumatische 
gebeurtenissen 
buiten het gezin  

Disfunctionele  
Schema’s 
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“moeilijke” 
ouders 

“moeilijk” 
temperament 

Traumatische 
gebeurtenissen 
buiten het gezin  

Disfunctionele  
Schema’s 

Disfunctionele  
copingstijlen 
 

klachten 
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Copingstrategieën 

•  Overgave 
•  Vermijding 
•  Overcompensatie 
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Schemamodi 
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Definitie schemamodus: 

 Set van bij elkaar horende schema’s en 
copingstrategieën, die samen het denken, 
voelen en handelen van de cliënt bepalen ten 
koste van andere schema’s. 

 
 Momentane en plotseling wisselende, alles 
overheersende gemoedstoestand.  

 



 
© H. van Genderen 

14 

Schemamodi  
 

• Kindmodi 
• Copingmodi 
• Onaangepaste oudermodi 
• Gezonde volwassene modus 
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Kind modi 

kwetsbaarheid 

woede 

gebrek discipline 

geluk 

Woedende kind 

Razende kind 

Impulsieve kind 

Ongedisciplineerde kind 

Blije kind 

Verlaten kind 
Misbruikte kind 

Eenzame kind 
Afhankelijke kind 
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Coping modi 

overgave 

vermijding 

  

overcompensatie 

Willoze inschikkelijke 

Onthechte beschermer 

Onthechte zelfsusser 

Zelfverheerlijker 

Pest en aanval 

Vermijdende beschermer* 

Boze beschermer* 

Bedrog en manipulatie* 
Roofdier* 

Aandacht en erkenning zoeker* 

Overcontroleerder* 
Paranoïde modus* 
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Ouder modi 

  

Straffende ouder 

Schuldinducerende ouder 

 
Veeleisende ouder 
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Gezonde volwassene 



Onderzoeken van het verband 
tussen schema’s, copingstijlen and 

modi 

 
            Marleen Rijkeboer  

         &  
           Jill Lobbestael 

 



Waarom dit onderzoek? 
 
•  Tegenstelling binnen de schematherapie:  
    het schema-model versus het modus-model 
 

•  Jill L. deed onderzoek naar modi; Marleen R. naar schema’s 

•  Beiden vroegen zich af:  
In hoeverre zijn deze modellen met elkaar 
verbonden?  
Hoe hangen de concepten uit beide modellen samen?  

•  Samen onderzoek gaan doen 



Verbinding tussen de concepten 
Aanpassing van het Schema Polarity Model van Elliott & Lassen (1997) 

 
    Schema 
 

Overgave Overcompensatie 
Vermijding 



Verbinding tussen de concepten 
Minderwaardigheid/Schaamte 

 

 

Kwetsbare kind: 
“niemand houdt 

van mij” 

Zelfverheerlijker: 
“Ik ben heel 
bijzonder”  

Onthechte beschermer: 
Situaties vermijden 

Gezonde volwassene 
“Ik ben oké” 



Verbinding tussen de concepten 
Emotionele deprivatie 

 

 

Kwetsbare kind: 
“mijn behoeftes 

zullen nooit 
vervuld worden” 

Boze kind: 
“Ik wil dat mijn 

behoeftes meteen 
vervuld worden” 

Onthechte beschermer: 
Relaties vermijden 

Gezonde volwassene: “Ik wordt 
gezien en gerespecteerd” 



Het geïntegreerde model 
 

Een geïntegreerd model waarin de copingstrategie de 
relatie vormen tussen schema’s en modi 

Copingstrategie 
 
 
 

schema           schema modus 



Het geïntegreerde model: 
Een andere manier om modi te ordenen 

Proberen het schema model en het modus model te verbinden 
in een eenvoudiger model  
 

•  In feite kun je de functie van momentane toestanden 
begrijpen door het volgende erbij te betrekken: 
–  Hoe is het ontstaan: Wat is het onderliggende schema 
–  Wat is de dominante copingstrategie 
–  Het begrip copingstrategie is verwarrend. Is dit niet een 

pleonasme?  
–  Bevat een modus niet altijd een copingstrategie? 



Onderzoek naar de verbanden tussen 
schema’s, copingstrategieën en modi 

Gegevens uit een grote internet studie zijn 
geanalyseerd  
Analyse van : YSQ3, SCI en SMI 
Overlappende items uit de SMI en YSQ3 zijn 
geschrapt. 



Resultaten 

               overgave 
   

 

             schema               kwetsbare kind  

Schema’s:  
emotionele deprivatie, verlating, wantrouwen/misbruik, sociaal 
isolement/vervreemding, minderwaardigheid/schaamte, 
mislukking, kwetsbaarheid voor ziekte en gevaar, negativiteit en 
pessimisme, afhankelijkheid/onbekwaamheid, goedkeuring en 
erkenning zoeken 
 
 

Alle indirecte effecten waren  significant 



Resultaten 

                vermijding 
   

 

             schema’s       onthechte beschermer
  

Schema’s:  
emotionele deprivatie, verlating, wantrouwen/misbruik, sociaal 
isolement/vervreemding, minderwaardigheid/schaamte, 
mislukking, kwetsbaarheid voor ziekte en gevaar, negativiteit en 
pessimisme, afhankelijkheid/onbekwaamheid, goedkeuring en 
erkenning zoeken, emotionele geremdheid 
 

Alle indirecte effecten waren  significant 



Resultaten 

               overgave 
   

 

             schema’s       straffende ouder   

Schema’s:  
Minderwaardigheid/schaamte, mislukking, bestraffende houding 
en meedogenloze normen/overdreven kritisch 
 
 
 

Alle indirecte effecten waren  significant 



Results 

       surrender/avoidance 
   

 

             schema               compliant surrender   

Schema’s:  
goedkeuring en erkenning zoeken en verstrengeling/kluwen 
(overgave)   
 
 
Schema: verlating (vermijding) 
 
 

Alle indirecte effecten waren  significant 



Resultaten 

            overcompensatie / overgave 
   

 

             schema               zelfverheerlijker   

Schema’s:  
Minderwaardigheid/schaamte, mislukking en sociaal isolement/
vervreemding (overcompensatie)  
 
Schema: Zich rechten toe-eigenen 
 (overgave) 
 
 

Alle indirecte effecten waren  significant 



Resultaten 

             overcompensatie / overgave 
   

 

             schema               boze kind   

 
Schema’s:  
emotionele deprivatie, verlating, wantrouwen/misbruik, sociaal 
isolement/vervreemding, minderwaardigheid/schaamte, 
mislukking, afhankelijkheid/onbekwaamheid, emotionele 
geremdheid, goedkeuring en erkenning zoeken (overcompensatie) 
Schema’s:  
zich rechten toe-eigenen, gebrek aan zelfbeheersing/zelfdiscipline 
(overgave) 
  
 

Alle indirecte effecten waren  significant 
 
 
 

All indirect effects were significant 



Resultaten 

                          overcompensatie  
   

 

             schema               pest en aanval   

Schema: wantrouwen/misbruik 
 

Alle indirecte effecten waren  significant 



Conclusie & Discussie 

•  Er zijn duidelijke relaties tussen schema’s, 
copingstrategieën en modi gevonden 

•  Cross validatie heeft plaatsgevonden dus de 
resultaten zijn gerepliceerd 

•  Het schemamodel en het modusmodel zijn met elkaar 
verbonden 

•  Er is geen tegenstelling meer nodig tussen de twee 
modellen 



Verschil tussen cluster C and B 

Cluster C 
Teveel bescherming 
Emotioneel misbruik 
Teveel regels 
Tekorten bij ouder 
“subtieler” 
Str. Ouders is vooral te   
streng en schuld inducerend 
Grotere loyaliteit t.o.v. 
Ouders 
P. is rustig en gehoorzaam 
Parentificatie 
Vrijwel geen boosheid 

Cluster B 
Onvoldoende bescherming 
Seksueel en fysiek 
misbruik 
Te weinig regels 
Tekorten bij ouders 
“duidelijker” 
Str. Ouder is zeer grof 
Loyaliteit t.o.v. ouders 
is minder sterk 
P. werkt niet goed mee en 
gedraagt zich niet 
verantwoordelijk. 
Teveel boosheid 
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Afhankelijke 
persoonlijkheidsstoornis  

•  ;   
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WILLOZE 
INSCHIKKELIJKE 

 
 

AFHANKELIJKE 
KIND 

& 
MISBRUIKTE/VERLATEN 

KIND 
 
 

 
STRAFFENDE 

(autoritaire) 
OUDER 
(straft  

autonomie) 

GEZONDE 
VOLWASSENE 

Afhankelijke P. 
Blije 
 kind 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Afhankelijke Pst. 
FUNCTIONELE AFHANKELIJKHEID 
EMOTIONELE AFHANKELIJKHEID 
 
FUNCTIONELE AFHANKELIJKHEID 
 
•  P. maakt zich zorgen of hij wel in staat is om een 

volwassen bestaan te leiden  
•  Kan geen grote of kleine beslissingen nemen   
•  Denkt dat hij altijd een een ander nodig heeft om te 

kunnen leven 
•  Weinig zelfvertrouwen 
•  Gebrek aan autonomie 
•  Autoritaire opvoeding 



Afhankelijke Pst. 
EMOTIONELE AFHANKELIJKHEID 
 
•  Heeft altijd een ander nodig voor emotionele steun 
•  Voelt zich eenzaam en leeg als hij/zij alleen is 
•  Klampt zich vast aan familie en vrienden 
•  Voortdurend bang om in de steek gelaten te worden 
•  In jeugd  in de steek gelaten 
•  Of had een ouder die afhankelijk was van het kind 
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Behandeling 
Afhankelijke Persoonlijkheidsstoornis 

•  Autoritaire opvoeding corrigeren 
•  Push uiten eigen mening en gevoelens 
•  Push autonomie 
•  Laat cliënt zich niet onderschikken aan jou en 

jou in een autoritaire rol plaatsen 
•  Zelfvertrouwen vergroten 
•  Leer conflicten aangaan 
•  Iets andere limited reparenting dan 

gebruikelijk (minder afhankelijk, meer pushen 
naar zelfstandigheid) 
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Behandeling Afhankelijke Pst. 
•  Pak Straffende Ouder aan: 

–  Benadruk belang van ontwikkelen van autonomie 
–  Benadruk recht op fouten mogen maken 

•  Empathische confrontatie Willoze Inschikkelijke 
–  Empathiseer met overlevingsfunctie 
–  Confronteer met nadelen en overbodigheid nu 

•  Trauma verwerking verlaten/misbruikte kind 
•  Push afhankelijke kind  

–  Ontwikkelen van autonomie 
–  Uiten van boosheid, opstandigheid 

•  Limited Reparenting meer gericht op pushen van autonomie (angst 
en frustratie leren doorstaan) 



 
© H. van Genderen 

42 

Obsessief-compulsieve 
persoonlijkheidsstoornis  
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PERFECTIONISTISCHE 
OVERCONTROLEERDER 

(Ontkend:) 
 

KWETSBARE 
KIND 

 

 
VEELEISENDE 

OUDER 

GEZONDE 
VOLWASSENE 

ZELF- 
VERHEERLIJKER 

Obsessief- 
Compulsieve P. 

BLIJE 
KIND 



Obsessief-Compulsieve Pers. 

•  Overdreven en dwangmatige  aandacht vooor 
productiviteit ten koste van andere 
activiteiten 

•  Legt de lat heel hoog 
•  Emoties zijn niet belangrijk 
•  Ziet zichzelf als beter dan anderen op het 

gebied van precies zijn, verantwoordelijkheid 
nemen en moraal 

•  Emotioneel misbruik in de jeugd 
•  Koude en strenge opvoeding 
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Behandeling 
Obsessief-Compulsieve  
persoonlijkheidsstoornis 

•  Veeleisende/kritische kant wegsturen 
•  Perfectionistische-overcontrolerende 

kant vragen te minderen 
•  Zelfverheerlijker minder nodig maken 
•  Emoties en sociale contacten 

belangrijker maken 
•  Oefenen met imperfectie 
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Ontwijkende  
persoonlijkheidsstoornis  
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Ontwijkende  
persoonlijkheidsstoornis   

•  Vermijdende en onthechte 
beschermer 

•  Willoze inschikkelijke  
•  Eenzame/inferieure kind 
•  Verlaten/ misbruikte kind 
•  Straffende ouder 
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VERMIJDENDE 
& ONTHECHTE  
BESCHERMER 

 
(& WILLOZE 

INSCHIKKELIJKE) 

 
 

EENZAME/ INFERIEURE  
KIND 

& 
VERLATEN / MISBRUIKTE  

KIND 
 
 
 

 
STRAFFENDE 

OUDER 
(straft  

autonomie) 
 

GEZONDE  
VOLWASSENE 

ONTWIJKENDE PS 



Ontwijkende  
persoonlijkheidsstoornis 

•  Cl. denkt dat hij sociaal onhandig en minderwaardig is. 
Heeft laag gevoel van eigenwaarde.  

•  Cl heeft het gevoel dat hij niet met moeilijke situaties 
kan omgaan 

•  Angst voor nieuwe dingen en emoties 
•  Vermijdt: 

–  Gevoelens ( negatieve EN positieve, met name woede)  
–  Ervaren van lichamelijke sensaties (bv. seksuele 

opwinding,  pittig eten) 
–  Meedoen aan mogelijk riskante activiteiten 
–  Sociale contacten en activiteiten 
–  Intimitiet 
–  Keuzes maken 
–  Mening formuleren en uiten 
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Behandeling 
Ontwijkende persoolijkheidsstoornis  

•  Begin: focus op vermijden gevoelens en behoeften 
•  Bestrijdt de straffende ouder 
•  Corrigeer lage eigenwaarde 
•  Push naar minder ontwijken 

–  Voelen 
–  Sociale contacten en rollen 
–  Keuzes maken 
–  Meningen hebben, realiseren, uiten 

•  Cave: alcohol, drugs, medicatie 
•  Leer conflicten aangaan 
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Idiosyncratisch  
schemamodusmodel 

•  Ontwikkel samen met de cliënt  
idiosyncratisch modus model 

•  Pas namen van modi aan 
 B.v. “de muur’ Of “je straffende kant” 

•  Teken samen een model 
– Met relaties naar gebeurtenissen verleden 
– Met actuele problemen 
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Voorbeeld: Afhankelijk & OCP 

Willoze  
inschikkelijke 

 
Afhankelijke kind 

Perfectionistische  
Overcontrolleerder 

 
Gez.  
Volw. 

 

 
Straffende en eisende  

ouder modus 
 

Blije 
 kind 
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  Maak van je schemamodel een 
geïntegreerd model met  Schema's, 
copingstrategieën en modi 
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  Knelpunten bij het verzamelen  
van informatie  
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Imaginatie bij 
casusconceptualisatie 

Doel 

•  Opsporen schema’s 
•  Emoties ervaren die door de schema’s 

worden opgeroepen 
•  Koppelen schema’s aan gebeurtenissen 

in het verleden 
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Imaginatie bij 
casusconceptualisatie 

•  Veilige plek 
•  Vervelende situatie heden: gevoel 
•  Hou dit gevoel vast en laat een situatie uit je 

jeugd bovenkomen, waarin je je voelt zoals je 
je nu voelt. 

•  Eventueel uitproberen van dat wat je zou 
willen doen of iemand erbij halen die je helpt 

•  Terug naar veilige plek 
•  Nabespreken verbanden met schemavorming 
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Twee stoelen techniek 
bij de casusconceptualisatie 

 
Leren (her)kennen van een modus: 
Zet de modus in een andere stoel  
Ga de modus interviewen 
•  Waarom ben je hier? 
•  Wat vind je van kleine Nora? 

•  Sinds wanneer ben je in het leven van Nora? 
Met name toepasbaar op coping modi of 
straffende kant 
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  Herkennen modus cliënt  
bij aanvang van een sessie  
en keuze van aanpakaanpak  
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Dag 2 
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  Knelpunten bij het 
interpreteren van informatie  
over de schema’s, copingstrategieën en modi  
Verbanden leggen met de ervaringen uit het 
verleden van de cliënt 
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DVD Young 



Optimale verwerking van correctieve emotionele ervaringen 
Window of Tolerance 

(Siegel, 1999; Ogden, 2006) 
 

Teveel emotie 
(hyperarousal) 

Overspoeling, angst, 
herbeleving, woede,  
nachtmerries, risicovol 
gedrag 
Poging om dit te dempen : 
verdovende middelen, 
automutilatie, suïcidepoging 

Bevriezen 
Door angst bevangen, 
met stomheid geslagen 
of dissociatie. 
Hoge arousal gekoppeld 
aan fysieke bevriezing 

Voldoende emotie Emoties binnen de window of tolerance 
Afwisseling van intens gevoel en ontspanning 
waardoor verandering en verwerking mogelijk is 
 

Te weinig emotie 
(hypoarousal) 
 

Afgevlakte emotie, leeg, slap: Lage arousal 
Niet in staat om te denken. Passiviteit 
Hulpeloos, niet in staat tot verdediging 
Soms ook dissociatie 
Poging om dit te dempen : verdovende middelen, 
automutilatie, suïcidepoging 



Window of Tolerance 

•  Wordt beïnvloed door intelligentie, capaciteit van het 
werkgeheugen, temperament, stressoren etc.  

•  Patiënt kan alleen correctieve emotionele ervaringen 
verwerken als zij binnen hun window of tolerance zitten. 

•  Disfunctioneel gedrag is een niet werkende poging om de 
stressoren te verminderen, zodat hij weer binnen de 
window of tolerance kan komen. 

•  De therapeut moet dus voortdurend inschatten hoe de 
patiënt zich voelt 

•  De patiënt moet leren zijn emoties op een betere manier te 
reguleren 



Implicaties voor ST 

•  Continue procesdiagnostiek 
•  Continue inschatting van modi en behoeften 
•  Let op hertraumatiseren: laat de patiënt niet nog een 

keer het trauma beleven 
•  Bouw experiëntiële oefeningen geleidelijk op:  
    begin bv. eerst met een veilige plek  
•  Biedt troost en steun en gebruik transitional objects 
•  Geef complimenten en valideer emoties 
•  Leer de patiënt functionele copingstrategieën aan  
•  Maak lol 
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Narcistische 
persoonlijkheidsstoornis 
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Narcistische 
persoonlijkheidsstoornis 

Opvoeders: 
•  Verwennen, Idealiseren  
•  Misbruiken, kleineren voor eigen behoeftes 
  
Leeftijdsgenoten: 
•  Idealiseren 
•  Afwijzen , vernederen 

Ervaringen met succes en falen 
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Narcistische 
Persoonlijkheidsstoornis   

•  Zelfverheerlijker 
•  Zelfsusser 
•  Pest en aanval (vooral bij forensische cliënten) 
•  Razende kind 
•  Ongedisciplinerde kind 
•  Eenzame /inferieure kind  (ontkend/ onbereikbaar) 
•  ©A. Arntz & J. Lobbestael 2009 
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Narcistische persoonlijkheidsstoornis: 
schemamodi 

Blije 
 kind

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VEELEISENDE OF OUDER 
Of geen oudermodus en  

onvoldoende grenzen 
 

Zelfsusser/ zelfstimulator 
(z.z. Stimuleren,  

excessief gamen e.d.) 

 
 
 

Razende kind  
 

Eenzame/ inferieure kind 
(wordt ontkend) 

 
 

Gez. 
Volw. 

Zelfverheerlijker 
(Fantasie over succes  

en devaluatie van anderen) 
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NARCISSISTIC PD 
Superieur 

Inferieur 

Razende  Kind 

Eenzame/Inferieure Kind (ontkend) 

Zelfverheerlijker 

Zelfsusser 

Ongedisciplineerde  
kind 

Pest en aanval 
(Vooral forensisch) 
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Narcistische 
persoonlijkheidsstoornis 

Centrale thema’s: 
•  Het idee anders (beter) te zijn 
•  Anderen gebruiken voor eigen behoeften 
•  Dichotomie inferieur - superieur 
•  Overgevoelig voor evaluatie en kritiek 
•  Egocentrisch 
•  Jaloers 
•  Fantaseren over succes 
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DOEL BEHANDELING 

•  Zelfverheerlijker 
 Vervangen door normaal gedrag  
 Relaties leren aangaan los van status en aanzien 

•  Onthechte zelfsusser 
 Stoppen met zefsussend gedrag 
 Mislukking leren hanteren 

•  Pest en aanval 
 Stoppen met pestgedrag en leren uiten van gevoelens en behoeften 
  

 

•  Razende kind 
 Stoppen woede uitbarstingen en aanleren uiten van 
 gevoelens en behoeftes 

•  Ongedisciplineerde kind 
 Leren met grenzen en frustraties omgaan 
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DOEL BEHANDELING 
Kwetsbare/eenzame kind: 
Groei, veiligheid, troost, correctie 
Gevoeligheid/ kwetsbaarheid vergroten 
Leren gevoelig te zijn t.o.v. anderen 
Leren realistische verwachtingen te hebben van zichzelf 
en anderen 
Leren verwerken/accepteren van teleurstelling  

Gezonde volwassene: 
Sterker laten worden 
Laten generaliseren 
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Anti-sociale 
persoonlijkheidsstoornis  
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 Ontstaan APS 
•  Los zand gezin 
•  Survival of the fittest 
•  Geen gangbare waarden en normen 
•  Iedereen maakt zijn eigen regels  
•  Of de familie heeft eigen anti-sociale 

regels 
•  Voelen is (levens)gevaarlijk 
•  Kind is niet belangrijk of lastig 
•  Straffen en kleineren kind 
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Anti-sociale persoonlijkheidsstoornis: 
5 schemamodi 

Blije 
 kind

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRAFFENDE OUDER 
(Je verdient straf en misbruik 

 is je eigen schuld) 

Bedrog en manipulatie 
(liegen en bedriegen) 

 
 
 

Razende kind  
 

Kwetsbaar/Misbruikte kind 
(bedreigd, misbruikt) 

 
 

Gez. 
Volw. 

Pest- en aanvalmodus 
(anderen aanvallen) 
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Anti-Sociale Persoonlijkheidsstoornis  

Superieur 

Boze Beschermer 

Razende Kind 

Pest & Aanval 
& Roofdier 

Kwetsbare Kind 

Zelfverheerlijker 

Zelf-Susser 

Impulsieve 
& Ongediscipineerde 
Kind 

ZELF ANDER 

INFERIEUR 
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DOEL BEHANDELING 
•  Impulsieve /Ongedisciplineerde kind 

 Leren emoties te tolereren (frustratie tolerantie) 
 Stop - denk - doe oefening 

•  Razende kind 
 Leren anderes met woede om te gaan 

•  Kwetsbare kind 
 Steunen en accepteren los van status of intimidatie 
 Gevoeligheid en kwetsbaarheid vergroten 
 Leren inleven in anderen 

•  Gezonde volwassene 
 Sterker laten worden 
 Laten generaliseren 
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DOEL BEHANDELING 
•  Zelfverheerlijker 

 Vervangen door normaal gedrag  
 Relaties leren aangaan los van status en aanzien 

 
•  Pest, aanval en roofdier  

 Vervangen door gezonde copingstrategieën 
 O.a. 
 Opbouwen vertrouwen in anderen 
 Gelijkwaardige relaties met anderen opbouwen 
  

•  Boze beschermer 
 Vervangen door gezonde copingstrategieën 
 O.a. aanleren van effectieve assertiviteit 

•  Gezonde volwassene 
 Sterker laten worden 
 Laten generaliseren 
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Limited reparenting 
1. Meer zorg  
2. Minder afstandelijk   
3. Richting geven 
4. Empathische confrontatie 
5. Grenzen stellen   
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SLECHTWERKENDE 
SCHEMACOMBINATIES  
VAN CLIËNT-THERAPEUT
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SCHEMA 
COMPLEMENTARITEIT 
 
Stilstand 
Verwijdering 
Misbruik 
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SCHEMA-OVEREENKOMST 
 
Stilstand door over-identificatie 
Verwijdering 
Botsen 
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GEMIS BIJ THERAPEUT 
 
Geen corrigerende ervaring 
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Circulaire processen in de 
therapeutische relatie 
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Limited reparenting 
4. Empathische confrontatie 

•  Ga na welk gedrag problemen geeft in de 
communicatie  

•  Confronteer de patiënte daarmee op een 
vriendelijke doch besliste manier 

•  Breng de boodschap persoonlijk 
•  Sta stil bij de emotie die dit oproept 
•  Leg verband tussen gedrag, schema en 

verleden 
•  Formuleer een alternatief schema    
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Dag 3 



Opbouw van een sessie 
in de behandelfase 

•  Start met informeren naar gevoel of hoe het de 
afgelopen week was 

•  Ga na welke modus op de voorgrond staat 
•  Kies een techniek die past bij deze modus 
•  Maak contact met het kwetsbare kind 
•  Steun, troost en psycho-educatie over 

behoeften 
•  Conclusies gericht op schemaverandering 
•  Versterken gezonde volwassene 
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Opbouw van een sessie in eerste fase 

Hoe was je week? Hoe voel je je? 
(ga niet teveel in op de inhoud) 

5 

Welke modus? 
Niet vragen maar benoemen 

3 

C
G
T 

Im 
Re 

S
toe
len 

20- 
30 
 

Kwetsbare kind 

Nabespreken, samenvatten , betekenis geven, 
psycho-educatie ± 15 
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Experiëntiële technieken 

•  Limited reparenting: Empatische confrontatie 

•  Imaginatie met rescripting 

•  Rollenspel verleden 

•  Meer stoelen techniek 
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Imaginaire rescripting 
Doel imaginatie: 
§  Opsporen ontstaan schema’s en verbinden 

aan huidige problemen 
§  Schema’s koppelen aan modi 
§  Schema’s ervaren op gevoelsniveau 
§  Veranderen schema’s door rescripting 
Werking imaginaire rescripting: 
Nieuwe ervaringen in het geheugen 
opslaan naast de oude 



Uitgangspunten voor imaginatie 

Veilige  
plek 
 

Huidig 
Probleem 

Herinnering  
Kindertijd 

Therapeut stelt 
voor direct naar  
verleden te gaan 

Therapeut stelt 
voor direct naar  
een vervelende  
gebeurtenis te gaan 

Cliënt vertelt 
Vervelende 
gebeurtenis 
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Imaginaire rescripting
Eerste fase therapie: 
 
Uitleg doel imaginatie  
Begin niet te moeilijk 
Geen exposure, maar rescripting  
Stop imaginatie op het goede moment 
Geef geluidsopname mee 
Zorg voor opvang na de  sessie 
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Imaginaire rescripting 
Eerste fase therapie

Eerst veilige plek 
 
1. Oorspronkelijke situatie 
   Cliënt = kind 
 
2. Rescripting 

 Therapeut komt in het beeld en grijpt in 
 Cliënt blijft kind en ondergaat ingreep 
 Therapeut vraagt wat nog meer nodig is en doet dat 
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Imaginaire rescripting 
Tweede fase therapie

(Eerst veilige plek) 
 
1. Oorspronkelijke situatie 
   Cliënt = kind 
 
2. Rescripting 

 Cliënt = volwassene, grijpt in 
 
3. Rescripting 

 Cliënt =kind,ondergaat ingreep, 
   vragen wat nog nodig is. 
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Variaties
1. Cliënt haalt hulp erbij 
   In fase 2 
 
2. Therapeut assisteert cliënt  

  In fase 2 
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Hoofdthema’s bij rescripting  
 
 

 De baas worden over de situatie: 
 “ik kan wel iets doen” 
 
Emotionele behoefte vervullen:  
Medeleven,complimenten, troost, warmte 
en steun geven 
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Belangrijkste doelen 
rescripting  

 
 

•  Stoppen verkeerd gedrag ouder/ander 
•  Recht doen of wraak nemen 
•  Steun en veiligheid bieden aan kind 
•  Ontschuldigen kind 
•  Rechten van het kind verwoorden 

•  Andere conclusie op schemaniveau 
•  Geen waarheidsvinding, maar betekenis- 

verandering 
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Valkuilen en problemen 
 

 

✳  De ogen niet sluiten 
✳  Welke herinnering kiezen? 
✳  Geen herinnering kunnen vinden 
✳  Steeds met dezelfde herinnering komen 
✳  Dissocieren tijdens imaginatie 
✳  De therapeut niet toelaten in de imaginatie 
✳  Niet toestaan dat iemand tegen de ouder(s) ingaat 
✳  De ouder willen veranderen 
✳  De interventies niet realistisch vinden 
✳  De interventie verkeerd vinden 
✳  Schuldgevoelens krijgen 
✳  Zich niet kunnen inleven in het kindperspectief 
✳  Alleen herinneringen uit de puberteit of later 
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GROEPEN 
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GROEPEN 
 

•  Schemagerichte groepen  
•  Psychodynamisch/ ST groepen 
•  Groepstherapie bij BPS 



Onderzoek Farell et al 
Joan Farell and Ida Shaw, 2009, J.Behav.Ther & Exp. Psychiat.  

 

BSI = Borderline Syndrome Index             DIB-R = Diagnostic Interview for Borderlines-Revised 
 
Figures 1-4:  Mean scores of the Group-ST and TAU alone conditions Farrell et al. (2009) trial 
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Pilot: Group & Individual ST (Maastricht, 2009) 

Effect Sizes d 
 
Group 1:  
6 months   1.28 
12 months 2.51 
 
Group 2: 
6 months   2.04 
 
RCT: 
6 months   0.75 
12 months 1.10 

Dickhaut & Arntz (2009) 
Preliminary Results 

BPDSI 



Exclusiecriteria 

•  Lifetime psychotische stoornis  (DSM-IV BPD criterium 
9: episodes zijn geen probleem) 

•  ADHD  
•  Bipolar stoornis type 1 (SCID-1) 
•  Dissociative Identiteits Stoornis (SCID-D) 
•  Volledige of sub-threshold  narcistische of antisociale 

persoonlijkheidsstoornis (SCID-2) 
•  Middelenafhankelijkheid die klinische detox rechtvaardigt 
•  IQ < 80  
•  Taalproblemen 



Vergelijking met andere groepen 

	  

	  

	  

Gestructureerde	  groep	   Dynamische	  groep	   Schematherapeutische	  groep	  

	  



© H. van Genderen 
107 

GROEPEN 
 

•  Meer mogelijkheden bij het gebruiken van de 
verschillende onderdelen en technieken van 
schematherapie 

•  Meer personen die deel kunnen nemen in een 
rollenspel 

•  Verhoogd affect 
•  Een tweede ouder 
•  “Peer bonding” als brug naar autonomie  
•  Feedback van elkaar geloofwaardiger 
•  Werken met blije kind beter mogelijk 



GROEPEN   

•  Iedere groep heeft 8 cliënten en 2 therapeuten  

•  Als de ene therapeut zich richt op een cliënt 
richt de ander de aandacht op de groep 

•  De groep als geheel wordt niet uit het oog 
verloren en zoveel mogelijk betrokken bij wat 
er gebeurt 
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GROEPEN 
 

Een band opbouwen met de groep(sleden) en 
stimuleren van een onderlinge band door: 

– Veiligheid creëren 
– Structuur bieden 
•  Validatie, acceptatie, echtheid, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid 

en consistentie 
•  Basisregels en gezamenlijke afspraken zorgen voor veiligheid en 

voorspelbaarheid 
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GROEPEN 
 

BEHANDELING 
 
•  Mix van alle technieken uit ST 
•  Werken met modi 
•  Technieken vaktherapie integreren 
•  Toepassen techniek nooit lang 
•  Alles weer verbreden naar de groep 
•  Iedereen erbij betrekken 
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GROEPEN 
 

Nieuw vergeleken bij individueel: 
•  Spontane / blije kind 

• Humor en speelsheid in de groep 
• Therapeuten extra aandacht voor die 

modus 
• Samen spelletjes doen + reacties 

bespreken 
• Extra aandacht voor dingen die goed gaan 

of leuk zijn 



Limitid reparenting in een groep 

De dans van de co therapeuten 
–  Samen een partnerschap vormen 
–  Therapeuten staan model voor sterke, consistente, 

bevestigende en ondersteunende ouders 
–  De schema‘s van de therapeuten 

•  Elkaars schema‘s leren kennen 
•  Help elkaar om de therapeutische positie weer in te 

nemen als de ander blijft hangen in eigen schema’s 
•  Transparant hiermee omgaan in de groep 



Limitid reparenting in een groep 

De dans van de co therapeuten (vervolg) 
–  Balans van afwisselend leidende en volgende therapeut 
–  De therapeuten kunnen wisselen van de rollen zonder 

hiërarchische rolverdeling 
–  De een werkt met een individu, de ander let op de 

anderen (affect en modi) 
–  Twee therapeuten nodig om aandacht te kunnen geven 

aan deelnemers die even extra wat nodig hebben, 
terwijl het groepsproces doorgaat 



Limitid reparenting in een groep 

•  Bewust zijn van het belang van het non-verbale gedrag 
van de therapeut 

–  toon van de stem is warm en echt,  
–  het houden van oogcontact op een accepterende en warme manier 
–  expressief benadrukken van acceptatie door bijv. meer 

vooroverbuigen, bewegingen met armen 
–  Bewegen in de ruimte  

•  om een cliënt te troosten of  
•  om experiëntiëel te werken of 
•   om voor iemand in de kwetsbare modus te gaan staan om die aangevallen 

wordt door boze groepsleden 



Oefening 
Limitid reparenting in een groep 

 De therapeuten leren omgaan met de vriendelijke toon 
en wisselende rolverdeling therapeut/cotherapeut 
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Twee stoelen techniek 
 

Wanneer?  
 
Tweestrijd tussen schema en gezonde 

kant 
Cliënt kan moeilijk loskomen van een 

modus 
Met name toepasbaar op coping of 

straffende kant 
 
 
 



 
© H. van Genderen 

117 

Twee- of 
meerstoelentechniek 

Doel stoelentechniek: 
§  Interviewen modus 
§  Straffende ouder wegsturen 
§  Beschermer minder nodig maken 
§  Boze kind leren boosheid anders te uiten 
§  Veranderen schema’s 
§  CONTACT MAKEN VERLATEN/

MISBRUIKTE KIND 
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Twee stoelen techniek 
Hoe? 
•  Benoem het schema of de modus die actief is 
•  Zet schema of modus op een andere stoel 
•  Therapeut spreekt tegen de modus en probeert 

de argumenten van schema of modus te 
weerleggen 

•  Aanpak van beschermer is anders dan van 
straffende kant 

•  Nodig cliënt uit de gezonde volwassene te zijn 
als hij/zij daar aan toe is 
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Twee stoelen techniek 
Variaties 

 Als de cliënt niet de gezonde volwassene 
kan spelen:  
 
Neemt de therapeut de volwassen kant 
over 
Gaat de therapeut naast cliënt staan en helpt 
haar volwassen kant  
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Twee stoelen techniek 
Variaties 

Als er meer modi van de P. 
tegelijkertijd actief zijn: 

  
•  Plaats stoelen erbij en zet elke modus in zijn 

eigen stoel 
•  Vraag met name de "kind modus" hoe zij zich 

voelt 
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Tweestoelentechniek  
bij onthechte beschermer  
of willoos inschikkelijke  
en een oudermodus,  
die elkaar afwisselen 
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Gedragspatronen 
veranderen 

Hoe? 
•  Eerst cognitieve- en experiëntiele technieken 

gebruiken om schema’s te veranderen 
•  Dan gedragsverandering gericht op: 
-  Overgave 
-  Vermijden  
-  Bestrijden 
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Gedragspatronen 
veranderen 

Behandelmogelijkheden 
•  Empathische confrontatie bij ‘oud’ gedrag 
•  Verband  ‘oud’ gedrag en verleden leggen 

(toen functioneel nu niet)  
•  Imaginatie blokkades nieuw gedrag 
•  Dialoog blokkade versus de gezonde kant 
•  Imaginatie uitvoeren nieuw gedrag 
•  Flashcard nieuw gedrag 
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Gedragspatronen 
veranderen 

Gedragstechnieken: 
 
•  Experimenten 
•  Rollenspel heden 
•  Sociale vaardigheden 
•  Probleem oplossen 
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Behandeling 
Afhankelijke Persoonlijkheidsstoornis 

•  Autoritaire opvoeding corrigeren 
•  Push eigen mening en gevoelens 
•  Push autonomie 
•  Laat cliënt zich niet onderschikken aan 

jou en jou autoritair maken 
•  Leer conflicten aangaan 
•  Iets andere limited reparenting dan 

gebruikelijk (minder afhankelijk, meer 
pushen naar zelfstandigheid) 
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Behandeling 
Ontwijkende persoolijkheidsstoornis  

•  Begin: focus op vermijden gevoelens en behoeften 
•  Corrigeer lage eigenwaarde 
•  Push naar minder ontwijken 

–  Voelen 
–  Sociale contacten en rollen 
–  Keuzes maken 
–  Meningen hebben, realiseren, uiten 

•  Cave: alcohol, drugs, medicatie 
•  Leer conflicten aangaan 



Kwaadheid leren uiten 
•  Bang zijn om kwaadheid te uiten bijCluster-C 

•  Cliënt moet leren dat kwaad zijn normaal is en dat het 
gezond is om dat te uiten en assertief te reageren. 



Kwaadheid leren uiten 
Oefenen door: 
Rollenspel 
Imaginatie 
Schrijfopdrachten  
Kwaadheid uiten tegen de T. 
Dramatherapie 
Spel: zoals touwtrekken 
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Oefening 

Stimuleren van uiten van wensen  
Gevoelens en boosheid bij cluster C  
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Praktijktoets 

voorbereiding 
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Dag 4 
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Praktijktoets 
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woede 
1.  Woedende kind    
2.  Razende kind 
3.  Boze beschermer 
4.  Aanval- en pestmodus 
5.  Straffende/kritische ouder 
6.  Gezonde volwassene 
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Therapeutishe aanpak 
Boze/impulsieve Kind 

  

•  Tolereer woede,  
 vat het niet persoonlijk op 

•  Reageer neutraal 
•  Helemaal uit laten razen 
•  Samenvatten en vragen of er nog meer is 
•  Stel grenzen bij destructiviteit  
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Therapeutishe aanpak 
Boze/impulsieve Kind 

 
 
 

Als alle woede geuit is: 
 
-  Leg relatie met modi 
-  Erken recht op voelen boosheid 
-  Bekijk en erken reële componenten 
-  Biedt excuses aan voor eigen aandeel 
-  Oefen adequate assertiviteit 
 



© H. van Genderen 
136 

Boze beschermer 
•  Het is gevaarlijk om te voelen 
•  Het is gevaarlijk je wensen/ meningen te uiten of 

realiseren 
•  Ik verlies de controle als ik dat toch doe 
•  Anderen zullen mij kwetsen of misbruiken dus ik moet 

afstand houden 
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Strategie Boze beschermer

•  Boos zijn tegen de therapeut op een 
gecontroleerde soms cynische manier 

•  Therapeut beschuldigen 
•  Lijkt soms rationeel en schijnbaar volwassen 
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Gevoel Boze beschermer 

•  Boos en cynisch. 
•  Afstandelijk en koel. 
•  Logisch en niet emotioneel. 
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Therapeutische aanpak 
Boze beschermer 1���

•  Benoem de modus 
•  Erken adaptieve functie 
•  Bespreek functie nu: afstand houden 
•  Leg verband met verleden 
•  Vraag het gekwetste kind te spreken 
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Therapeutische aanpak 
Boze beschermer 2���

•  Imaginatie (gekwetste kind). 

•  Dialoog Boze beschermer versus Gezonde 
deel/ therapeut  (m.b.v. twee-stoelen techniek 
of imaginatie). 
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Problemen in therapie 
 Boze beschermer 

•  Wegblijven 
•  Therapeut gaat zich verdedigen 
•  Therapeut haakt emotioneel af 
•  Therapeut wordt boos (straffend) 
•  Er ontstaat een discussie 
•  Therapeut ziet het aan voor boze kindmodus 

en laat het te lang duren 
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Pest en aanval modus 
Assumpties 

 •  Aanval is de beste verdediging 
•  Ik moet de controle hebben 
•  Ik bepaal de regels en normen 
•  Ik moet boven de anderen staan 
•  Ik heb niemand nodig 
•  Mensen gebruiken en intimideren 
•  Beste vermaak is leedvermaak 
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Pest en aanval modus  
Strategie 

Dreigen: Als jij niet doet wat ik 
zeg, word jij of je familie gepakt 
 
Anderen pesten, intimideren en 
kleineren 
 
Aanval door therapeut uitlokken en hem  
dan uitlachen 
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Pest en aanval modus  
Gevoel 

Triomf 
 
Kick 
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Therapeutische aanpak 
Pest en aanval modus  

 Verband met onderliggende trauma’s 
leggen en verwerken: 
Imaginaire rescripting 
 
Effect op ander (de therapeut) duidelijk 
maken: 
Tweestoelen techniek 
Empathische confrontatie 
Gelijkwaardig contact met anderen stimuleren 
 
   



© H. van Genderen 
146 

Pest en aanval modus  
Problemen in therapie 

•  Therapeut laat zich verleiden tot machtsstrijd 
•  Therapeut wordt gekwetst en haakt af 
•  Therapeut  wordt bang voor de patiënte en 

breekt therapie af 
•  Therapeut durft geen grenzen te stellen 
•  Patiënt(e) gaat over een grens (bv. pleegt een 

misdrijf), waardoor de therapeut de 
behandeling niet meer (ambulant) kan 
voortzetten   
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Limited reparenting 
5. Grenzen 

•  Waaraan? 
•  Waarom? 
•  Wanneer? 
•  Hoe? 
•  Welke stappen? 
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Grenzen 
Waaraan ?  

•  Teveel contact buiten de  sessies 
•  Afmeldingen cliënt 
•  Eisen/verwachtingen  cliënt 

 (bv. Verliefdheid) 
•  Impulsief destructief  gedrag  

 (bv. Automutilatie, suïcide, bedreiging 
therapeut) 

•  Misbruik middelen of medicatie 
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Grenzen 
Waarom ? 

 
•  Veiligheid cliënt  
•  Veiligheid therapeut  
•  Motivatie therapeut 
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Grenzen 
Wanneer ? 

 
Als de therapeut vindt dat een 
grens overschreden is m.b.t. 
zichzelf en/of veiligheid cliënt. 
Alleen het zo ernstig is dat je therapie 
wilt beëindigen als het gedrag niet 
Stopt. 
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Grenzen 

Hoe ? 
 • Persoonlijk brengen  

• Niet straffend of rigide 
• Natuurlijke sancties bedenken, 

die aansluiten bij de 
grensoverschrijding. 
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Volgorde stappen 
1.  Verbale correctie bij grensoverschrijding 

    Herhaling: 
2.  Laat lichte irritatie merken over de 

grensoverschrijding 
    Herhaling: 

3.  Consequentie aankondigen  
    pas de volgende keer uitvoeren 

Herhaling: 
4.  Leg uit dat grens overschreden is 

 Voer consequentie (zie 2 ) uit 
 Kondig ernstiger consequentie aan 



 
© H. van Genderen 

153 

 Herhaling: 
5.  Consequentie uitvoeren (zie 4 )  

 Kondig onderbreking therapie aan 
   Herhaling: 

6.  Voer onderbreking uit 
 Kondig stoppen therapie aan 

Herhaling: 
7.  Stop therapie en verwijs cliënt    
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Valkuilen bij grenzen stellen 
•  Geen grenzen durven stellen: 

 Afstandelijk gedrag uit angst overvraagd te worden 

•  Te weinig grenzen stellen: 
 Grensoverschrijdend gedrag door cliënt of therapeut  

•  Te laat grenzen stellen: 
 Straffend gedrag of afstandelijk gedrag 

 

•  Te veel grenzen stellen: 
 Straffend gedrag of afstandelijk gedrag 
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Doel schemagerichte therapie 
•  Invloed oude disfunctionele schema’s en  

schema-modi verminderen 

•  Nieuwe functionele schema’s opbouwen 

•  Opbouwen ander zelfbeeld 

•  Nieuw beeld van anderen en de wereld 
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THERAPIE 

•   Voelen 

• Denken  

• Doen 
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Optimale verwerking van correctieve emotionele ervaringen 
Window of Tolerance 

(Siegel, 1999; Ogden, 2006) 
 

Teveel emotie 
(hyperarousal) 

Overcompensatie 
Overspoeling, angst, 
herbeleving, woede,  
nachtmerries, risicovol 
gedrag 
Poging om dit te dempen : 
verdovende middelen, 
automutilatie, suïcidepoging 

Overgave= bevriezen 
Door angst bevangen, 
met stomheid geslagen 
of dissociatie. 
Hoge arousal gekoppeld 
aan fysieke bevriezing 

Voldoende emotie Emoties binnen de window of tolerance 
Afwisseling van intens gevoel en ontspanning 
waardoor verandering en verwerking mogelijk is 
 
 

Te weinig emotie 
(hypoarousal) 
 

Afgevlakte emotie, leeg, slap: Lage arousal 
Niet in staat om te denken 
Hulpeloos, niet in staat tot verdediging 
Poging om dit te dempen : verdovende middelen, 
automutilatie, suïcidepoging 



 
© H. van Genderen 

159 

Fasen in therapie 
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Indicatie en casusconceptualisatie 

l Eerst: behandeling autonome as I stoornis 
l Indicatie stellen (exclusiecriteria) 
l Akkoord ST bespreken  
l Daarna: Intake schematherapie (3-6 sessies) 
l Schema’s copingstrategieën en modi 

♦  Opsporen (metingen, neerwaartse pijl) 
♦  Activeren (imaginatie) 
♦  Uitleggen (lezen relevante tekst) 

l Casusconceptualisatie maken 
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Eerste fase therapie 
Start behandeling (6-12 sessies wekelijks) 

 
l Introductie in het model (cliëntfolder/boek) 

l Schema- en modus identificatie in het heden 
l Regels en afspraken (beperkt) 

l Opbouw therapeutische relatie  
   (afhankelijk van probleem eerste weken of maanden) 

l Crisis management (indien nodig) 
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Eerste fase therapie 
12-48 sessies wekelijks  

  
 
Schemaverandering heden en verleden: 
 
•  Experiëntiële  technieken  
    (therapeut is de gezonde volwassene) 

•  Psycho-educatie (versterken gezonde volwassene) 

•  Limited reparenting (m.n. gericht op kindmodi steunen)  
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Midden fase therapie 
12-48 weken 

 

Schemaverandering heden en verleden 
 
o  Experiëntiële  technieken  
    (therapeut, helpers en cliënt werken samen) 
o  Correctie van denkfouten  
o  Begin gedragsverandering 
o  Behandeling trauma’s 
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Eindfase therapie 
12-32 sessie (lagere frequentie) 

 

Schema/modus verandering heden en toekomst 
   

o  Experiëntiële  technieken  
   (cliënt is gezonde volwassene) 
o  Correctie van denkfouten  
     (cliënt maakt zelf dagboeken) 

o  Accent op gedragsverandering 
     (veel huiswerk ´n gedragsexperiment) 

o  Beëindiging 
     (geleidelijk frequentie sessies verminderen) 



Opbouw van een sessie 
in de behandelfase 

•  Start met informeren naar gevoel of hoe het de 
afgelopen week was 

•  Ga na welke modus op de voorgrond staat 
•  Kies een techniek die past bij deze modus 
•  Maak contact met het kwetsbare kind 
•  Steun, troost en psycho-educatie over 

behoeften 
•  Conclusies gericht op schemaverandering 
•  Versterken gezonde volwassene 
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Opbouw van een sessie in eerste fase 

Hoe was je week? Hoe voel je je? 
(ga niet teveel in op de inhoud) 

5 

Welke modus? 
Niet vragen maar benoemen 

3 

C
G
T 

Im 
Re 

S
toe
len 

20- 
30 
 

Kwetsbare kind 

Nabespreken, samenvatten, betekenis geven, 
psycho-educatie ± 15 
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Einde 
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Extra bijlagen 
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Paranoïde 
persoonlijkheidsstoornis  
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Paranoïde Persoonlijkheidsstoornis  

•  Wantrouwende overcontroleerder 
•  (Pest en aanval (Forensich; Lobbestael et al., 2008) 
•  Boze kind 
•  Vernederd kind (Misbuikt kind (ontkend/onbereikbaar) 

•  ©A. Arntz & J. Lobbestael 2009 
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WANTROUWENDE 
OVERCONTROLEERDER 

Gezonde 
volwassen 

Paranoïde PD 

 
BOZE KIND 
___________ 

 
VERNEDERDE 

KIND 
(ONTKEND 

ONBEREIKBAAR) 

PEST 
& 

AANVAL 



 
© H. van Genderen 

172 

Paranoïde overcontroleerder 
assumpties 

Niemand is te vertrouwen 
Je mag je zwakheden niet tonen, 
anders word je aangevallen 
Als ik mij toevertrouw wordt ik 
dubbel gepakt 
Anderen hebben niet het recht mij te 
bekritiseren 
Mijn behoeftes zijn altijd belangrijker 
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Paranoïde overcontroleerder 
Strategie 

Op je hoede zijn 
 
Achter alles wat anderen doen en zeggen 
iets zoeken dat bewijst dat zij 
onbetrouwbaar zijn 
 
 
 
 



 
© H. van Genderen 

174 

Paranoïde overcontroleerder  
Gevoel 

 

Angstig 
Gespannen 
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Paranoïde overcontroleerder 
Therapie 

•  Modus benoemen en functie erkennen 
•  Therapeut moet heel betrouwbaar en 

transparant zijn 
•  Therapeut moet fouten of vergissingen 

duidelijk toegeven 
•  Voor- en nadelen bespreken 
•  Twee stoelen techniek 
•  Imaginatie vernederde kind 
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Paranoïde modus  
Problemen in therapie 

•  Wegblijven 
•  Nergens over willen praten 
•  Grote delen van gesprekken gaan over de 

(on)betrouwbaarheid van de therapeut 
•  Therapeut wordt te voorzichtig en daardoor 

krampachtig  
 
 
 
 



 
© H. van Genderen 

177 

Theatrale 
persoonlijkheidsstoornis  
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Theatrale persoonlijkheidsstoornis 

•  Aandacht- en erkenningzoeker 
•  Impulsieve kind (from Lobbestael et al. 

2008) 
•  Eenzame kind (ontkend/ onbereikbaar) 

•  ©A. Arntz & J. Lobbestael 2009 
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AANDACHT- EN  
ERKENNINGZOEKER 

GEZONDE  
VOLWASSENE 

Theatrale PS 

 
IMPULSIEVE  

KIND 
___________ 

 
EENZAME KIND 

(ONTKEND/ 
ONBEREIKBAAR) 


