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Schaal voor therapietrouw en competentie van de therapeut (NL) 
(Afgeleid van de Therapy Adherence and Competence Scale 
voor Schema Focused Therapie voor de Borderline Persoonlijkheidsstoornis) 
Jeffrey Young, Arnoud Arntz & Josephine Giesen-Bloo, aangepaste versie gemaakt door Marjon Nadorten Hannie van Genderen 
Patiëntnummer: 
Sessienummer: 
Beoordelaar: 
Datum beoordeling: 
 
Reparenting, algemene therapeutische stijl en therapeutische relatie 
1. De therapeut is warm en empathisch en toont belangstelling en zorg voor de patiënt. 
2. De therapeut heeft een warme, kalmerende en geruststellende stem/toon tijdens de meeste 

tijd van de sessie (¾ van de sessie). 
3. De therapeut vraagt naar en toont respect voor de gevoelens van de patiënt gedurende de 

sessie (globaal oordeel). 
4. De therapeut is echt en open. 
5. De therapeut uit positieve gevoelens over de patiënt zodat de patiënt zich meer 

verbonden/meer begrepen/meer de moeite waard/meer om zich bekommerd voelt etc.  
6. De therapeut is op geen enkele wijze straffend/kritisch naar patiënt tijdens de sessie. 
7. De therapeut geeft de patiënt hoop en geruststelling dat het leven/ de gevoelens van de 

patiënt zullen verbeteren in de toekomst. 
8. De therapeut sluit aan  (is in “sync’ with) bij de gevoelens en zorgen van de patiënt 

gedurende de sessie.  
 
Beoordeel de twee vas-schalen. Indien niet van toepassing omcirkel:          Nvt 

A. In hoeverre waren bovenstaande methoden en technieken op z’n plaats? 
 

helemaal niet                zeer op  
op z’n plaats       z’n plaats 

   B. Beoordeel de kwaliteit van de therapeut op dit gebied: 
 

        zeer laag                 zeer hoog 
  

Identificatie van de modus/ het schema 
9. De therapeut benoemt één of meer modi/ schema's of vraagt te patiënt om dit te doen. 
10. De therapeut merkt op wanneer de patiënt van de ene naar de andere modus schiet tijdens 

de sessie en attendeert de patiënt hierop. 
11. De therapeut legt verbanden tussen specifieke symptomen of levensproblemen en één of 

meer modi/schema's. 
 
Beoordeel de twee vas-schalen. Indien niet van toepassing omcirkel:          Nvt 

A. In hoeverre waren bovenstaande methoden en technieken op z’n plaats? 
 

helemaal niet                zeer op  
op z’n plaats       z’n plaats 

   B. Beoordeel de kwaliteit van de therapeut op dit gebied: 
        zeer laag                 zeer hoog 
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Gedragstechnieken voor levensproblemen 
Vooral gericht op problemen buiten de sessie. Niet gericht op acting-out problematiek 
 
12. De therapeut maakt gebruik van rollenspelen om te oefenen met het hanteren van 

problemen buiten de sessie 
13. De therapeut merkt op als patiënt  zelf-ondermijnend of ongepast  gedrag vertoont buiten de 

sessie 
14. .De therapeut en de patiënt bespreken samen nieuwe manieren om met levensproblemen 

buiten de sessie om te gaan, hoe die aan te pakken 
15. De therapeut bespreekt met de patiënt hoe om te gaan met intieme relaties.  
16. De therapeut bespreekt met de patiënt hoe om te gaan met werk. 
17. De therapeut bespreekt met de patiënt hoe om te gaan met vriendschappen, hobbies, 

verenigingen etc. 
 
Beoordeel de twee vas-schalen. Indien niet van toepassing omcirkel:          Nvt 

A. In hoeverre waren bovenstaande methoden en technieken op z’n plaats? 
 

helemaal niet                zeer op  
op z’n plaats       z’n plaats 
  

   B. Beoordeel de kwaliteit van de therapeut op dit gebied: 
 

        zeer laag                 zeer hoog 
  
Experiëntiële technieken 
18. De therapeut gebruikt imaginatie (exposure in imaginatie, imaginatie met rescripting) 
19. De therapeut gebruikt schema dialogen of twee- of meerstoelentechniek . 
20. De therapeut maakt gebruik van specifieke technieken om de patiënt sterke emoties 

(mening, behoefte) meer te laten voelen en/of uiten bv, schreeuwen, boosheid uiten (bv. 
Brieven schrijven of brieven voorlezen in de sessie) 

21. De therapeut of patiënt praat tegen de ouders van de patiënt (die niet aanwezig zijn). 
22. De therapeut moedigt de patiënt aan om een vroege herinnering op te roepen.  
23. De therapeut gebruikt historisch rollenspel. 
 
Omcirkel de technieken die je ziet 
Beoordeel de twee vas-schalen. Indien niet van toepassing omcirkel:          Nvt 

 
A. In hoeverre waren bovenstaande methoden en technieken op z’n plaats? 

 
helemaal niet                zeer op  
op z’n plaats       z’n plaats 
  

   B. Beoordeel de kwaliteit van de therapeut op dit gebied: 
 

        zeer laag                 zeer hoog 
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Cognitieve en educatieve technieken 
23. De therapeut  geeft uitleg en voorlichting aan de patiënt over een of meer modi/schema's. 
24. De therapeut geeft psycho-educatie over universele/algemene behoeften en/of de waarde 

van emoties en/of meningen 
25. De therapeut legt uit dat de negatieve behandeling van de patiënt als kind door ouders te 

wijten is aan de tekorten van de ouders en niet aan de tekorten van de patiënt. 
26. De therapeut helpt de patiënt om levensproblemen te zien als gevolgen van activatie van 

schema’s of modi in plaats van als inherente gebreken van de patiënt.  
27. . De therapeut helpt de patiënt om te onderzoeken of bepaalde overtuigingen of gevoelens 

kloppen door te zoeken naar bewijzen en deze te testen 
 
Beoordeel de twee vas-schalen. Indien niet van toepassing omcirkel:          Nvt 

A. In hoeverre waren bovenstaande methoden en technieken op z’n plaats? 
 

helemaal niet                zeer op  
op z’n plaats       z’n plaats 
  

   B. Beoordeel de kwaliteit van de therapeut op dit gebied: 
 

        zeer laag                 zeer hoog 
 
Confrontatie/ Realiteitstoetsing/ Grenzen stellen 
28. De therapeut  zet patiënt aan om moeilijke dingen of gevoelens die hij/zij vermijdt aan te 

gaan (pushen) 
29. De therapeut confronteert de patiënt wanneer de patiënt zijn huiswerkopdracht niet heeft 

gedaan of disfunctionele coping strategieën heeft gebruikt die eerder in de therapie 
bediscussieerd waren 

30. De therapeut zet de patiënt aan om veranderingen in zijn/haar leven aan te gaan/uit te 
voeren, die eerder waren afgesproken, maar niet zijn uitgevoerd door de patient. 

31. De therapeut stelt grenzen wanneer de patiënt ‘acting-out’gedrag vertoont zoals teveel 
drinken, snijden, de therapeut teveel bellen. 

 
Beoordeel de twee vas-schalen. Indien niet van toepassing omcirkel:          Nvt 

 
A. In hoeverre waren bovenstaande methoden en technieken op z’n plaats? 

 
helemaal niet                zeer op  
op z’n plaats       z’n plaats 
  

   B. Beoordeel de kwaliteit van de therapeut op dit gebied: 
 

        zeer laag                 zeer hoog 
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Leren van coping strategieën en huiswerkopdrachten 
 
32. De therapeut leert de patient één of meer copingstrategieën . 

• Flashcard 
• Transitional object 
• Dagboek of schemadagboek/modusdagboek 
• Audiocassette 
• Agressie-regulatie 
• Imaginatie-dialoog 
• Modi benoemen 
• De therapeut bellen 
• Imaginatie-oefeningen 
• Meditatie/ontspanning 
• Plezierige activiteiten of activiteiten waar de patiënt goed in is 
• Vrienden opzoeken 
• Troosten van het verlaten/verdrietige kind 
• Problemen oplossen 
• Stilstaan bij eigen gevoelens 
• Brieven schrijven 
 

33. De therapeut geeft huiswerk op of adviseert de patiënt om iets te doen/proberen buiten de 
sessie 

34. . De therapeut komt terug op/ bespreekt het opgegeven huiswerk na in de daarop volgende 
sessie 

 
Beoordeel de twee vas-schalen. Indien niet van toepassing omcirkel:          Nvt 

A. In hoeverre waren bovenstaande methoden en technieken op z’n plaats? 
 

helemaal niet                zeer op  
op z’n plaats       z’n plaats 
  

   B. Beoordeel de kwaliteit van de therapeut op dit gebied: 
 

        zeer laag                 zeer hoog 
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Focus op uit-agerend gedrag 
Focus op uitageren (‘acting out’) van problemen 
 
35. De therapeut vraagt naar één of meer symptomen van uitageren (bijv. alcohol misbruik, 

snijden, risico van suïcide, onveilige seks, uitspattingen van boosheid). 
36. De therapeut koppelt één of meer ‘symptomen van uitageren aan één of meer 

modi/schema's . 
37. De therapeut leert de patient één of meer copingstrategieën om één of meer uit-agerende 

gedragingen te reduceren. 
38. De therapeut raadt één of meer copingstrategieën  aan om buiten de sessie te gebruiken om 

uit-agerende gedragingen te reduceren. 
39. De therapeut vraagt na of de patiënt een copingstrategie heeft gebruikt om uit-agerende 

gedragingen te stoppen sinds een vorige sessie. 
 
Beoordeel de twee vas-schalen. Indien niet van toepassing omcirkel:          Nvt 

A. In hoeverre waren bovenstaande methoden en technieken op z’n plaats? 
 

helemaal niet                zeer op  
op z’n plaats       z’n plaats 
  

   B. Beoordeel de kwaliteit van de therapeut op dit gebied: 
 

        zeer laag                 zeer hoog 
 
 
Bespreken van het verleden (inclusief de jeugd), het koppelen van modi aan het verleden 
40. De therapeut en de patiënt bespreken aspecten van de jeugd van de patiënt (exclusief 

experiëntiële technieken). 
41. De therapeut en patiënt bespreken eerdere momenten in het leven na de leeftijd van 12 jaar. 
42. De therapeut koppelt één of meer modi/schema's aan momenten eerder uit het leven van de 

patiënt (inclusief de jeugd). 
 
Beoordeel de twee vas-schalen. Indien niet van toepassing omcirkel:           Nvt 

A. In hoeverre waren bovenstaande methoden en technieken op z’n plaats? 
 

helemaal niet                zeer op  
op z’n plaats       z’n plaats 
  

   B. Beoordeel de kwaliteit van de therapeut op dit gebied: 
 

        zeer laag                 zeer hoog 
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Focus op de therapeut-patiënt relatie 
43. De therapeut of patiënt brengt gevoelens ter sprake over de therapeutische relatie. 

Dit kan gaan over persoonlijke gevoelens over de ander, die niet alleen betrekking hebben 
op uitspraken die de therapeut doet om zorg te tonen of om de eigenwaarde van de patiënt 
te vergroten. 

44. De therapeut vraagt rechtstreeks naar de gevoelens van de patiënt over therapeutische 
relatie of over de therapeut zelf. 

45. De therapeut legt een vergband tussen aspecten van de therapeutische relatie en situaties in 
het leven van de patiënt buiten de therapie. 

46. De therapeut en/of patiënt proberen problemen die ontstaan zijn in de therapeutische relatie 
op te lossen. 

47. De therapeut en/of patiënt koppelt de gevoelens van de patiënt tegenover de therapeut of 
over de therapeutische relatie aan één of meer modi/schema's. 

 
Beoordeel de twee vas-schalen. Indien niet van toepassing omcirkel:          Nvt 

A. In hoeverre waren bovenstaande methoden en technieken op z’n plaats? 
 

helemaal niet                zeer op  
op z’n plaats       z’n plaats 
  

   B. Beoordeel de kwaliteit van de therapeut op dit gebied: 
 

        zeer laag                 zeer hoog 
 
Hiërarchie van onderwerpen die behandeld moeten worden 
 
48. Houdt de therapeut zich aan de hiërarchie van onderwerpen die behandeld moeten worden? 

1. Levensbedreigende onderwerpen 
2. De therapeutische relatie 
3. Zelfbeschadigernd gedrag 
4. Andere problemen, werken aan schema’s en modi of traumaverwerking 

 
Nvt     Ja      Nee 

 
Beoordeel de twee vas-schalen. Indien niet van toepassing omcirkel:          Nvt 

A. In hoeverre waren bovenstaande methoden en technieken op z’n plaats? 
 

helemaal niet                zeer op  
op z’n plaats       z’n plaats 
  

   B. Beoordeel de kwaliteit van de therapeut op dit gebied: 
 

        zeer laag                 zeer hoog 
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Overige vragen 
 
49. a.   Beschrijf de methoden en technieken die gebruikt zijn, maar die hierboven niet        
            genoemd zijn.  
 

b.   Welk percentage van de tijd namen deze methoden en technieken in beslag? ..   % 
c. Passen deze methoden en technieken bij schematherapie?    
 
    Ja      Nee  Nvt 
 

 
50. De methoden en technieken die gebruikt zijn lijken in keuze en in aantal... 
 
te weinig,        te veel 
niet op z’n plaats                            optimaal    
 
            
51. Beoordeel de structuur van de sessie. 

a. Prioriteiten stellen 
 

Onvoldoende       Voldoende 
   
  
 b. Timing (gebruik van methoden en technieken op een geschikt moment) 

 
Onvoldoende       Voldoende 
 
 
 c. Tempo 

 
Onvoldoende       Voldoende 
 
         
52. Wat is het competentie niveau van de therapeut? (dit is een globale beoordeling) 
 
 
Onvoldoende       Voldoende 
 


