
5 Gedragspatronen doorbreken

Tijdens de behandelfase waarin gedragspatronen worden doorbroken, proberen de
patiënten om gedragspatronen die door hun schema's worden ingegeven te vervan-
gen door een gezondere coping-stijl. Het doorbreken van gedragspatronen is het
langste en in sommige opzichten meest cruciale onderdeel van schemagerichte the-
rapie. Als dit niet gebeurt, is terugval waarschijnlijk. Ook al hebben patiënten
inzicht in hun oude onaangepaste schema's en ook al hebben ze de cognitieve en
experiëntiële oefeningen gedaan, dan nog zullen hun schema's zich laten gelden als
zij hun gedragspatronen niet veranderen. De vooruitgang die zij hebben geboekt,
zal afkalven en uiteindelijk zullen ze weer onder het regime van hun schema's
terechtkomen. Als patiënten de volle winst willen binnenhalen en vasthouden, is
het essentieel dat zij hun gedragspatronen veranderen.

Het doorbreken van gedragspatronen is meestal het laatste van de vier verande-
ringselementen in schemagerichte therapie waarop de therapeut de aandacht richt.
Als patiënten de cognitieve en experiëntiële fase niet goed hebben doorlopen, zullen
ze waarschijnlijk geen blijvende veranderingen in schemagestuurd gedrag berei.
ken. De andere delen van de behandeling bereiden de patiënt voor op de opgave om
gedrag te veranderen. Ze maken dat de patiënt psychologisch afstand kan nemen
van het schema en helpen de patiënt om het schema eerder als een indringer dan
als een centrale waarheid over het zelf te zien. De cognitieve en experiëntiële fase
versterken de gezonde kant van de patiënt, met name het vermogen van de gezonde
kant om tegen de schema's van de patiënt te strijden. En als het gedragsgerichte
deel van de behandeling is begonnen, helpen die eerste fasen de patiënt ook om
blokkades te overwinnen die gedragsverandering in de weg staan.

De gedragsfase van de behandeling vindt dus plaats in het kader van het schema-
model en omvat ook de andere schemastrategieën, zoals flashcards, imaginatie en
dialogen. Indien van toepassing, gebruikt de therapeut ook traditionele gedrags-
technieken zoals relaxatietraining, assertiviteitstraining, woedebeheersing, strate-
gieën voor zelfcontrole (i.e. self-monitoring, doelen stellen, zelfbekrachtiging) en
geleidelijke blootstelling aan gevreesde situaties. (Wij gaan ervan uit dat de lezer
vertrouwd is met deze standaardtechnieken uit de gedragstherapie, zodat we daar in
dit boek niet verder op ingaan.)
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Coping-stijlen

Bij het doorbreken van gedragspatronen worden coping-stijlen aangepakt: het
gedrag dat onderwerp van verandering is, is het gedrag waarmee patiënten zich aan
hun oude onaangepaste schema's overgeven of deze vermijden of overcompense-
ren. Het is het zelfdestructieve gedrag waarmee patiënten zich staande houden
wanneer hun schema's geactiveerd worden: de ongefundeerde, jaloerse beschuldi-
gingen van de patiënt met een verlatingsschema, de geringschatting waarmee de
patiënt met een schema Tekortschieten over zichzelf praat, de adviezen waarnaar de
patiënt met een afhankelijkheidsschema vist, de gehoorzaamheid van de onderwor-
pen patiënt, de fobische vermijding van patiënten die het schema Kwetsbaarheid
voor ziekte en gevaar hebben. Dit toegeven, vermijden en overcompenseren dient er
uiteindelijk toe het schema te bestendigen. Patiënten moeten hun coping-stijlen
veranderen om hun schema's te kunnen genezen en zo de onvervulde behoeften te
bevredigen die hen ertoe brachten in therapie te gaan.

praktijkvoorbeeld

Ivy, een jonge vrouw, komt voor schemagerichte therapie. Zij voelt zich
gefrustreerd en ongelukkig op verschillende levensgebieden. Het patroon is hetzelf-
de: in haar gezin, in haar liefdesleven, op het werk en bij haar vrienden neemt ze
een verzorgende rol aan terwijl ze voor zichzelf praktisch niets vraagt. Zoals zij zegt:)
'Ik zorg voor iedereen, maar niemand zorgt voor mij.' Ze voelt zich depressief, over-
weldigd, uitgeput, verontwaardigd. Tijdens de diagnostische fase zijn Ivy en de the-
rapeut het erover eens dat zij een zelfopofferingsschema heeft. Haar voornaamste
coping-stijl is overgave aan het schema. Ze zorgt voor anderen, maar laat anderen
niet voor haar zorgen.

Ivy heeft om de paar weken een etentje met haar beste vriend Adam. Deze eten-
tjes verlopen steeds volgens hetzelfde patroon: Adam vraagt aan Ivy hoe het met
haar gaat en Ivy geeft korte positieve antwoorden, waarmee ze eigenlijk zegt dat het
'allemaal prima gaat', waarna ze Adam vraagt naar zijn leven. Adam antwoordt door
een probleem in zijn leven ter sprake te brengen en de rest van het etentje bespre-
ken ze met zijn tweeën het probleem dat hij aan de orde heeft gesteld. Waarom ver-
telt Ivy haar vriend niet iets belangrijks over zichzelf? Het antwoord is dat de vragen
van haar vriend haar zelfopofferingsschema activeren. Ivy voelt zich schuldig en
egoïstisch als ze over zichzelf praat. Ze vangt de activering van haar schema op door
snel nietszeggende antwoorden te geven en de aandacht weer naar Adam te verleg-
gen. Uiteindelijk voelt Ivy zich emotioneel te kort gedaan. (Bijna alle patiënten met
een zelfopofferingsschema hebben een schema Emotioneel tekort dat daaraan
gekoppeld is.)

Tijdens het gedragsgerichte deel van de behandeling besluit Ivy om meer even-
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wicht te brengen in haar intieme relaties. Ze besluit om te beginnen met haar rela-
tie met Adam. Om haar daarop voor te bereiden zegt de therapeut dat ze haar ogen
dicht moet doen en zich een beeld voor de geest moet halen waarbij ze samen met
Adam zit te eten en hem over haar leven vertelt. In de imaginatie voert Ivy een dia-
loog tussen haar zelfopofferingsschema, dat tegen haar zegt dat ze de aandacht naar
Adam moet verleggen, en haar gezonde kant, die haar ervan doordringt dat het ver-
standig is om een probleem met haar vriend te bespreken. Terwijl ze van stoel
wisselt tussen haar 'schemakant' en haar 'gezonde kant', wordt Ivy vervolgens
kwaad op haar schema en eist ze het recht voor zich op om anderen voor haar te
laten zorgen. In de imaginatie brengt ze de situatie in verband met haar jeugd bij
haar zwakke, behoeftige moeder. Ze zegt tegen haar moeder: 'Het kost me te veel
om voor jou te zorgen. Dat kost me mijn zelfgevoel.'

Hierop stelt ze zich in imaginatie voor dat ze Adam over een probleem vertelt en
alle eventuele hindernissen neemt die zich voordoen.

Therapeut: Wat wil je Adam dan vertellen?
Ivy: Ik wil hem vertellen hoe het is om een moeder te hebben die ziek is en

mij zo ontzettend nodig heeft.
Therapeut: Goed, kun je je dan voorstellen dat je hem in imaginatie daarover ver-

telt? Dat je moeder ziek wordt en wat je gevoelens daarbij zijn?
Ivy: Ik wil het hem wel vertellen, maar ik ben bang.
Therapeut: Wat zegt die bange kant dan?
Ivy: Die zegt: 'Dat is niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat Adam

voor mij zorgt, ik word geacht voor hem te zorgen.'
Therapeut: Waar ben je bang voor dat er zal gebeuren als je Adam voor jou laat zor-

gen?
Ivy: Ik ben bang dat hij me dan niet aardig meer zal vinden.
Therapeut: Ben je nog voor iets anders bang?
Ivy: Ik ben bang dat ik moet huilen of zoiets.
Therapeut: Wat zou daar zo erg aan zijn?
Ivy: Ik zou me ontzettend schamen.
Therapeut: Dat is nou je zelfopofferingsschema dat dit zegt, alles wat je zojuist hebt

gezegd: 'Het is niet de bedoeling dat je iemand voor jou laat zorgen. De
mensen zullen je niet aardig vinden als je je eigen kwetsbaarheid laat
zien. Je wordt niet geacht te gaan huilen.' Wat zegt de gezonde kant
daarop? Zou je antwoord kunnen geven als de gezonde kant in dit
beeld?

Ivy: Ja, nou, de gezonde kant zegt: 'Het is prima om mijn vrienden voor mij
te laten zorgen. Ze zullen me nog steeds aardig vinden. Het is prima om
te huilen bij een goede vriend.'
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Ten slotte krijgt Ivy als wekelijks huiswerk mee dat ze zich oefent in het geven van
een authentiek antwoord als haar vriend vraagt hoe het met haar gaat. De volgende
keer dat ze voor een etentje afspreken, vertelt ze hem iets over haar liefdes relatie
waarmee ze zit. Adam reageert warm en ondersteunend en geeft daarmee tegengas
tegen Ivy's schema Zelfopoffering (en ook Emotioneel tekort).

Onaangepaste coping-stijlen in verband met specifieke schema's

Elk schema gaat samen met bepaalde disfunctionele gedragspatronen, die meestal
kenmerkend zijn voor de wijze waarop patiënten zich opstellen tegenover hun part-
ners en belangrijke anderen (onder wie de therapeut). Tabel 5.1 geeft een voorbeeld
van elke coping-stijl voor alle schema's.

Zoals uit tabel 5.1 blijkt, heeft het doorbreken van gedragspatronen niet alleen
betrekking op hoe je je in concrete situaties gedraagt, maar ook op het soort situa-
ties dat je in het algemeen uitkiest: met wie je trouwt, welke carrière je kiest, je
vriendenkring:--Bij het doorbreken van gedragspatronen gaat het om belangrijke
levens beslissingen, maar ook om dagelijks gedrag. Patiënten houden hun oude
onaangepaste schema's in stand door belangrijke beslissingen in hun leven te
nemen die hun schema's bestendigen.

Patiënten kunnen afzonderlijk, situatie specifiek gedrag vaak wel veranderen met
standaard cognitieve gedragstechnieken, maar levenslange gedragspatronen die
door oude onaangepaste schema's worden aangestuurd, vereisen een integratieve
aanpak. Een patiënt die moeite heeft met het aangeven van grenzen bij zijn vrien-
din, zou baat kunnen hebben bij assertiviteitstraining, maar assertiviteitstraining is
waarschijnlijk niet genoeg om verandering te brengen in een breder levenspatroon
van onderwerping aan belangrijke anderen. Patiënten onderwerpen zich omdat ze
bang zijn voor straf, verlating of kritiek en zij moeten die achterliggende problemen
verwerken om het patroon te overwinnen. De gekoppelde schema's die met deze
achterliggende problemen zijn verbonden - Bestraffendheid, Verlating,
Tekortschieten - blokkeren iedere ontwikkeling. Als de patiënt een schema
Wantrouwen/misbruik heeft, zal hij bang zijn dat zijn vriendin hem zal misbruiken
als hij voor zichzelf opkomt. Als de patiënt een verlatingsschema heeft, zal hij bang
zijn dat zijn vriendin bij hem weg zal gaan als hij voor zichzelf opkomt. Als de pati-
ent een schema Tekortschieten heeft, zal hij niet het gevoel hebben dat hij er recht
op heeft om voor zichzelf op te komen tegenover zijn vriendin, ook al kent hij de
stappen die daarvoor nodig zijn. Vaardigheidstraining is vaak niet de primaire inter-
ventie. Het schema heeft cognitieve en emotionele aspecten die eerst door de
behandeling moeten worden aangepakt.

Vaak is het voor patiënten gemakkelijker om hun cognities en emoties te veran-
deren dan om gedragspatronen te doorbreken die al hun leven lang bestaan.
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Schema

Tabel 5.1. Voorbeelden lIan coping-stijlen die met specifieke schema's samengaan.

Verlati ng/i nstabi liteit

Wantrouwen/misbruik

Emotioneel tekort

Tekortschieten/schaamte

Sociaal isolement/
vervreemding

Afhankelijkheid/i ncom pe-
tentie

Kwetsbaarheid voor ziekte
en gevaar

Kluwen/onderontwikkeld
zelf

O~erga~e Vermijding O~ercompensatie

Kiest partners en belang- Vermijdt intieme relaties Stoot partners en belang-
rijke anderen die onvoor- totaal, uit angst voor ver- rijke anderen af door
spelbaar of niet beschik- lating. vastklampend, bezitterig
baar zijn. of controlerend gedrag.

Kiest onbetrouwbare Vermijdt het om nauw bij Maakt misbruik van
partners en belangrijke anderen betrokken te anderen ofbuit hen uit;
anderen; is overdreven raken, privé en zakelijk; doet overdreven aardig.
waakzaam en wantrou- neemt anderen niet in
wig. vertrouwen en geeft zich

niet bloot.

Kiest kille, afstandelijke Trekt zich terug en Stelt de irreële eis dat
partners en belangrijke zondert zich af; vermijdt anderen aan al zijn/haar
anderen; weerhoudt intieme relaties. behoeften tegemoet
anderen ervan om zich moeten komen.
emotioneel te geven.

Kiest kritische partners Vermijdt het bespreken Stelt zich kritisch en
en belangrijke anderen; van 'schandelijke' superieur op tegenover
kleineert zichzelf. gedachten en gevoelens anderen; probeert een

met partners en belang- 'perfecte' indruk te
rijke anderen uit angst maken.
voor afwijzing.

Voegt zich bij een groep, Mijdt gezelschap; brengt Zet een vals 'masker' op
maar blijft aan de perife- grootste deel van de tijd om bij een groep te
rie; doet niet helemaal alleen door. komen, maar voelt zich
mee. toch anders en vreemd.

Vraagt buitensporig veel
hulp; vraagt anderen of
beslissingen goed zijn;
kiest overmatig bescher-
mende partners die alles
voor hem/haar doen.

Maakt zich constant zor-
gen dat hem/haar een
ramp overkomt; vraagt
anderen herhaaldelijk om
geruststelling.

Imiteert gedrag van
belangrijke anderen,
houdt nauw contact met
'verstrengelde ander';
ontwikkelt geen afzon-
derlijke identiteit met
unieke voorkeuren.

Stelt beslissingen uit;
vermijdt zelfstandig han-
delen ofhet aangaan van
normale volwassen ver-
antwoordel ijkheden.

Vertoont buitensporige
zelfstandigheid, ook als
het normaal en gezond
zou zijn om anderen te
hulp te roepen.

Vertoont fobische vermij-
ding van 'gevaarlijke'
situaties.

Vertoont magisch den-
ken en dwangmatige ritu-
elen; geeft zich over aan
roekeloos, gevaarlijk
gedrag.

Mijdt contact met men-
sen die individualiteit
boven verstrengeling
stellen.

Vertoont buitensporige
autonomie.
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Schema O~erga~e O~ercompensatie

Mislukken Saboteert werk door
onder niveau te werken;
trekt bevooroordeelde,
ongunstige vergelijking
tussen eigen prestaties
en die van anderen.

Vermijding

Stelt werk uit; gaat nieu-
we of moeilijke taken
geheel uit de weg; ver-
mijdt het stellen van car-
rièredoelen die bij eigen
bekwaamheid passen.

Veeleisendheid/grootsheid Heeft ongelijkwaardige Mijdt situaties waarin
of onverschillige relaties hij/zij niet kan uitblinken
met partners en belang- of opvallen.
rijke anderen; is zelfzuch-
tig; houdt geen rekening
met behoeften en gevoe-
lens van anderen;
gedraagt zich superieur.

Onvoldoende zelfcontro-
le/ zelfdiscipline

Voert taken die saai of
vervelend zijn ongeïnte-
resseerd uit; verliest con-
trole over emoties; eet,
drinkt, gokt of gebruikt
drugs buitensporig veel,
voor het plezier.

Kiest dominante, contro-
lerende partners en
belangrijke anderen;
voegt zich naar hun wen-
sen.

Onderwerping

Zelfopoffering Geeft zich over aan zelf-
ontkenning; doet te veel
voor anderen en te wei-
nig voor zichzelf.

Negativisme/pessimisme Bagatelliseert positieve
gebeurtenissen, over-
drijft negatieve; verwacht
en bereidt zich voor op
het ergste.

Benadrukt rede en orde
boven emotie; gedraagt
zich zeer beheerst en
vlak, toont geen sponta-
ne emoties of gedrag.

Emotionele inhibitie

Werkt niet of spijbelt van
school; stelt zichzelf
geen carrièredoelen op
lange termijn.

Vermijdt relaties volledig;
mijdt situaties waarin
hij/zij andere wensen
heeft dan de anderen.

Kleineert prestaties van
anderen; probeert aan
perfectionistische nor-
men te voldoen om
gevoel van mislukking te
compenseren.

Is buitensporig met
cadeaus en giften aan
liefdadigheid om zelf-
zuchtig gedrag goed te
maken.

Doet kortdurende, inten-
sieve pogingen om een
project afte maken of
zich te beheersen.

Gedraagt zich passief-
agressief of rebels.

Vermijdt intieme relaties. Wordt kwaad op belang-
rijke anderen omdat ze
niets teruggeven of geen
waardering tonen;
besluit om niets meer
voor anderen te doen.

Heeft niet al te veel hoop; Gedraagt zich op een
houdt verwachtingen irreëel positieve, opti-
laag. mistische manier (zeld-

zaam).

Mijdt bezigheden die
emotionele zelfexpressie
inhouden (bijv. liefde ver-
klaren of angst tonen) of
ongeremd gedrag verei-
sen (bijv. dansen).

Handelt impulsief en
zonder inhibitie (soms
onder invloed van stoffen
die remming onderdruk-
ken, bijv. alcohol).
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Schema O~erga~e

Goed keuri ng/erkenn ing
zoeken

Vestigt de aandacht van
anderen op zijn/haar
prestaties die verband
houden met status.

Bestraffendheid Stelt zich overdreven
bestraffend en hard op
tegenover belangrijke
anderen.

Strenge normen/overkri-
tisch zijn

Probeert volmaakt te
zijn; stelt zichzelf en
anderen hoge normen.

Vermijding O~ercompensatie

Vermijdt relaties met
mensen die bewonderd
worden, uit angst hun
goedkeuring niet te krij-
gen.

Doet gekke dingen om
de afkeuring uit te lokken
van mensen die bewon-
derd worden.

Mijdt situaties waarin
beoordeling plaatsvindt
om aan de angst voor
strafte ontkomen.

Stelt zich overdreven ver-
gevingsgezind op, maar
is van binnen kwaad en
wil straffen.

Vermijdt het aannemen
van werktaken; stelt uit.

Zet hoge normen geheel
overboord en neemt
genoegen met prestaties
onder het gemiddelde.

Daarom moet de therapeut tijdens deze gedragsgerichte fase geduld oefenen, maar
ook vasthoudend zijn, met inzet van empathische confrontatie. De therapeut
betuigt medeleven met het feit dat het zoveel moeite kost om diepgewortelde
gedragspatronen te veranderen, maar confronteert toch voortdurend met de nood-
zaak van een dergelijke verandering.

Bereidheid om gedragspatronen te doorbreken

Hoe weet de therapeut dat het tijd wordt om de aandacht in de behandeling te ver-
leggen naar het doorbreken van gedragspatronen? Het antwoord is: wanneer de
patiënt de cognitieve en experiëntiële onderdelen van de behandeling met succes
heeft doorlopen. Als patiënten in staat zijn hun oude onaangepaste schema's te
benoemen wanneer die geactiveerd worden, de oorsprong van hun schema's in de
kindertijd begrijpen en een schemadialoog kunnen voeren waarin zij met behulp
van hun gezonde kant consequent hun schema's de baas zijn - dan zijn ze waar-
schijnlijk zover dat ze met het doorbreken van gedragspatronen kunnen beginnen.

Concreet gedrag omschrijven als mogelijk doelwit van verandering

De eerste stap is dat therapeut en patiënt een uitgebreide lijst van concrete gedra-
gingen opstellen die als potentieel doelwit van verandering dienen. De therapeut en
de patiënt kunnen een beroep doen op verschillende informatiebronnen om deze
lijst te maken: de casusconceptualisering die in de diagnostische fase is ontstaan,
uitvoerige beschrijvingen van probleemgedrag, imaginatie van problematische situ-
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aties, de therapeutische relatie, relaties met belangrijke anderen en schemavragen-
lijsten.

De casusconceptualisering aanscherpen

Therapeut en patiënt kunnen beginnen met het aanscherpen van de casusconceptu-
alisering die zij in de diagnostische fase hebben ontwikkeld en kunnen de proces-
sen van overgave aan het schema, vermijding en overcompensatie nader uitwerken.
Aan de hand van deze coping-stijlen kunnen ze een lijst van concrete gedragingen
oflevensomstandigheden opstellen waar verandering nodig is. Het is belangrijk dat
de therapeut elk belangrijk levensgebied afzonderlijk bekijkt, omdat de patiënt mis-
schien verschillende schema's en coping-stijlen heeft die aan verschillende levens-
gebieden zijn gekoppeld. Een patiënt met als schema Emotioneel tekort kan bij-
voorbeeld warm en koesterend zijn in gezelschap van goede vrienden, maar kil en
afstandelijk bij liefdespartners; een patiënt met een onderwerpingsschema is mis-
schien passief bij gezagsfiguren, maar overheersend en controlerend bij jongere
broertjes en zusjes of kinderen; of er is misschien sprake van een schema
Tekortschieten dat wel geactiveerd wordt wanneer de patiënt vreemden ontmoet in
een sociale situatie, maar niet tegenover belangrijke anderen onder vier ogen.

Gedetailleerde beschrijvingen van probleemgedrag

De belangrijkste stap bij het vaststellen van zelfdestructieve gedragspatronen is
misschien wel dat therapeut en patiënt uitvoerige beschrijvingen van probleemsitu-
aties in het leven van de patiënt opstellen. Wanneer de patiënt een situatie rappor-
teert die consequent tot activering van een schema leidt, kan de therapeut de patiënt
helpen om concreet gedrag te verduidelijken door vragen te stellen. Doel is te
komen tot een stapsgewijs verslag van wat er is gebeurd. Soms heeft de therapeut
het daarbij lastig. Als onderdeel van het proces van schemabestendiging vervormt
de patiënt het gebeurde zodanig dat het in het schema past, met voorbijgaan aan
gegevens die dat tegenspreken. De therapeut moet de neiging van de patiënt door-
breken om zich op een emotionele, door het schema aangestuurde manier te herin-
neren wat er is gebeurd, en ervoor zorgen dat dit op een objectieve manier gebeurt.

Praktijkvoorbeeld
Een jonge vrouw, Daphne, komt naar een therapeutische sessie en vertelt dat ze de
vorige avond ruzie met haar man heeft gehad. Daphne heeft een schema
Verlating/instabiliteit, omdat ze is opgegroeid in een gezin waar voortdurend on-
enigheid heerste. Haar ouders hadden bijna elke avond ruzie, vaak zo erg dat ze met
echtscheiding dreigden. Daphne herinnert zich nog dat ze toekeek hoe ze tegen
elkaar stonden te schreeuwen en dat ze zich machteloos voelde om hen te laten
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ophouden en dan in een kast wegkroop met haar handen tegen haar oren. Nu is ze
getrouwd met Mark, een coassistent. Hij maakt lange uren en is afgetobd en uitge-
blust als hij thuiskomt. Zijn thuiskomst is bijna elke avond aanleiding voor ruzie.

Daphne vertelt over de laatste keer dat dit gebeurde:

Daphne: Mark en ik hadden weer ruzie gisteren.
Therapeut: Wat was de aanleiding?
Daphne: 0, net als anders. Hij was laat. Ik weet het niet. (gooit haar hoofd achter-

over)
Therapeut: Hoe begon die ruzie?
Daphne: Hetzelfde als altijd. Het doet er niet toe. Het enige wat we doen is ruzie

maken. Waarschijnlijk kunnen we beter gaan scheiden.
Therapeut: Daphne, ik zie hoe hopeloos je je voelt, maar toch is het belangrijk dat

we proberen te begrijpen wat er is gebeurd. Denk eens terug aan het
begin van de ruzie. Hoe is het begonnen?

Daphne: Ik had echt een zware dag gehad. Ik kreeg op de een of andere manier
niks van mijn eigen opdrachten af. De baby huilde de hele dag. Mark
kwam laat thuis en toen heb ik hem eens flink de waarheid gezegd.

Therapeut: Hoe heb je hem flink de waarheid gezegd?
Daphne: Ik heb hem gezegd dat ik onmogelijk voor ons tweeën de kost kan ver-

dienen als ik de hele dag voor een blèrende baby moet zorgen. Hoe moet
ik dan werken? Als de baby wakker is, moet ik voor hem zorgen en als
hij slaapt, ben ik zo moe dat ik zelf ook moet slapen. Ik bedoel, Mark
gaat gewoon de hele dag weg en ik zit hier vast.

Therapeut: Wat zei Mark?
Daphne: Hij zei dat het niet zijn schuld was dat de baby huilde en dat hij ook hard

werkt.
Therapeut: Wat gebeurde er toen?
Daphne: Ik zei tegen hem: 'Jij laat ons de godganse dag en nacht alleen. Je bent

een waardeloze echtgenoot en vader.'
Therapeut: Hoe voelde je je op dat moment?
Daphne: Kwaad. Echt kwaad en bang. Ik was bang dat hij niet om mij en de baby

zou geven en voorgoed bij ons weg zou gaan.
Therapeut: En Mark? Wat denk je dat hij voelde?
Daphne: Op dat moment dacht ik dat het hem allemaal niks meer kon schelen,

want hij ging de kamer uit. Later vertelde hij dat hij er kapot van was dat
ik had gezegd dat hij een waardeloze echtgenoot en vader was.

Doordat ze zo uitgebreid verslag doet van de interactie met haar man, kunnen
Daphne en haar therapeut vaststellen wat haar probleemgedrag was. Het feit dat
Mark laat is, activeert haar schema Verlating/instabiliteit; ze raakt in paniek en
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wordt boos. Als hij eindelijk thuiskomt, probeert ze niet haar kwetsbaarheid en
angst te uiten, maar haalt ze naar hem uit en probeert hem zo hard mogelijk te
raken. Door haar schema op te vangen met overcompenseren bestendigt Daphne
haar schema. Het eind van het liedje is d~t ze nog banger is dat Mark bij haar weg-
gaat en opnieuw precies de instabiele sfeer creëert die haar zo beangstigde toen ze
klein was.

Imaginatie van gebeurtenissen die schema's activeren

Als patiënten er moeite mee hebben om zich bijzonderheden van een problemati-
sche situatie te herinneren, kan de therapeut hen met imaginatie de situatie nog
eens laten doornemen. De therapeut vraagt dan of ze hun ogen willen dichtdoen en
zich een beeld van de situatie voor de geest willen halen. De therapeut stelt vragen
over wat er in het beeld gebeurt en spoort de patiënten aan om zich bijzonderheden
van hun gedrag te herinneren. De therapeut zegt: 'Wat denk je? Wat voel je? Wat wil
je dat je zou kunnen doen? Wat doe je dan?' Door middel van imaginatie kunnen
patiënten vaak toegang krijgen tot gedachten, gevoelens en gedragingen die eerst
niet toegankelijk waren.

Praktijkvoorbeeld
Henry studeert aan een kleine universiteit die sterk prestatiegericht is. Het pro-
bleem waarmee hij in behandeling komt, is dat hij zijn opdrachten voor zich uit~
schuift en daardoor onder zijn niveau presteert.

Henry is het enige kind van hoog opgeleide ouders, die presteren boven alles
waarderen. Bij het eindexamen middelbare school had hij namens zijn kleine klas
de afscheidsrede mogen houden - een wapenfeit dat hij zonder veel inspanning
had bereikt. Hij blonk ook uit in sport op de middelbare school, maar in zijn eerste
jaar op de universiteit besefte hij dat hij niet genoeg talent had om een profcarrière
als sportman te ambiëren. 'Ik voelde me een mislukking,' zei hij, 'maar ik dacht dat
mijn academische succes wel gegarandeerd was.' Henry verwachtte dat zijn studie
de sport zou vervangen als belangrijkste bron van zijn gevoel van eigenwaarde.
Maar nu maakt hij zijn studieopdrachten niet en zijn cijfers zijn middelmatig.

Tijdens de diagnostische fase van de behandeling noemt Henry Strenge normen
en Onvoldoende zelfcontrole/zelfdiscipline als de voornaamste schema's die hem
in zijn studie belemmeren. Nadat hij deze schema's met cognitieve en experiëntiële
strategieën te lijf is gegaan, gaan Henry en de therapeut over tot het doorbreken van
gedragspatronen. In het volgende fragment laat de therapeut Henry met behulp van
imaginatie nagaan wat voor gedrag hij vertoont als hij zijn studietaken uitstelt.

Therapeut: Wil je een imaginatieoefening doen zodat je gemakkelijker het pro-
bleem kunt aanwijzen?
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Henry: Oké.
Therapeut: Goed, doe maar je ogen dicht en laat een beeld van jezelf naar boven

komen zoals je gisteravond zat te werken.
Henry: Oké. (doet ogen dicht)
Therapeut: Wat zie je?
Henry: Ik ben in mijn kamer. Het is een behoorlijke rommel, overal liggen

papieren. Ik heb mijn boeken voor me en mijn computer staat naast me.
(stilte)

Therapeut: Wat gebeurt er als je eraan denkt om te gaan studeren?
Henry: Nou, het is al laat. Ik heb de hele dag tegen mezelf gezegd dat ik later

zou kunnen werken. Nu moet ik een werkstuk inleveren en ik ben nog
niet eens begonnen.

Therapeut: Waar denk je aan?
Henry: Ik wil dat werkstuk niet doen. Ik voel me veel te opgefokt om me te kun-

nen concentreren. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Van het idee
alleen al krijg ik pijn in mijn buik. Ik ga liever computerspelletjes spe-
len, dus doe ik dat.

Therapeut: Wat gebeurt er dan?
Henry: Ik speel een tijdje spelletjes op de computer en daarna luister ik naar

muziek. Tegen die tijd is het echt laat en weet ik dat ik aan het werk
moet.

Therapeut: Hoe voel je je?
Henry: Ongerust en neerslachtig. Hoe ongeruster ik word, des te moeilijker kan

ik me concentreren.
Therapeut: Wat gaat er door je hoofd?
Henry: Dat het te laat is.
Therapeut: Is het te laat om dat werkstuk te schrijven?
Henry: Nee, het is te laat om een goed cijfer te halen. Ik had een negen kunnen

halen als ik mijn werk gedaan had. Wat heeft het voor zin? Ik ben al
mislukt.

Therapeut: Wat doe je?
Henry: Ik zet mijn wekker op vier uur met het idee dat ik dan opsta en het stuk

afschrijf. Maar ik slaap door de wekker heen en ik mis al mijn colleges
de volgende dag.

Henry gebruikt vermijdende gedragsstrategieën, zoals afleiding, om zijn stijgende
onrust de baas te blijven. Merk op dat de therapeut bij het onderzoeken van Henry's
gedrag ook informatie naar boven haalt over zijn cognities en emoties. Naarmate de
patiënt zich het beeld levendiger herinnert, kan de patiënt zich duidelijker concreet
gedrag herinneren.
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De therapeutische relatie

Het gedrag van de patiënt in de therapeutische relatie is eveneens een bron van
informatie over gedrag dat verandering behoeft, met name ten aanzien van relaties
met belangrijke anderen. Deze bron van informatie is vooral nuttig omdat de thera-
peut het gedrag rechtstreeks kan observeren en nuances kan zien die misschien
verloren zouden gaan als de patiënt alleen verslag zou uitbrengen over relaties bui-
ten de therapie.

De therapeut kan de schema's en ook de coping-stijlen van de patiënt observeren.
Elke verzameling schema's en coping-stijlen heeft zijn eigen manier van uitdruk-
ken. Bijvoorbeeld: een jonge patiënt demonstreert haar schema Emotioneel tekort
en haar vermijdende coping-stijl door al vroeg uit de sessies weg te gaan. Omdat ze
niet onder ogen wil zien dat ze de therapeut met andere patiënten deelt, vertrekt ze
al voordat de volgende patiënt in de wachtkamer zit.

Een jonge mannelijke patiënt demonstreert zijn schema Tekortschieten en zijn
overcompenseren de coping-stijl door de therapeut herhaaldelijk in zijn uitspraken
te corrigeren. Een jonge vrouwelijke patiënt toont haar schema Kluwen en haar
coping-stijl van overgave door de therapeut na te doen in haar manier van kleden.
(In hoofdstuk 6 werken we verder uit hoe schema's en coping-stijlen binnen de the-
rapeutische relatie tot uitdrukking komen.)

Praktijkvoorbeeld
Het geval van Alicia illustreert hoe schema's en coping-stijlen zich in de therapeuti-
sche relatie manifesteren en hoe zij de therapie kunnen ondermijnen. Alicia groei-
de op in een streng moralistisch gezin. Haar moeder leerde haar dat mensen van
nature slecht en zwak zijn en dat je jezelf alert in de gaten moet houden als je een
goed mens wilt zijn. Je familie verloochenen in tijden van nood was wel de grootste
zonde. Alicia was plichtsgetrouwen verantwoordelijk en probeerde aan de wensen
van haar moeder te voldoen. 'Ik wilde het haar naar de zin maken, maar dat ging
nooit,' zegt ze. Haar vader was alcoholist en haar moeder leerde haar dat het haar
plicht was om hem te helpen zichzelf in bedwang te houden. Alicia probeerde heel
braaf te zijn, zodat ze haar vader niet verdrietig zou maken en 'hem aan het drinken
zou zetten'. Ze goot zijn whiskyflessen leeg, praatte smekend op hem in om 's
avonds niet op stap te gaan en kreeg hem in bed als hij dronken was.

Alicia's primaire schema's waren Tekortschieten en Bestraffendheid. Ze kon het
zichzelf niet vergeven dat ze 'slechte' neigingen en verlangens had. Ook had ze de
schema's Emotioneel tekort (vanwege de kille emotionele sfeer in het gezin),
Zelfopoffering (vanwege de eis van haar moeder dat zij voorzag in de behoeften van
de andere gezinsleden, met name haar vader) en Strenge normen (vanwege de
onmogelijkheid om 'braaf genoeg' te zijn om het haar moeder naar de zin te
maken). Terwijl Alicia opgroeide, had zij verschillende elementen in haar leven die
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haar schema's bestendigden. Ze koos partners en vrienden die het moeilijk hadden.
Ze had het ene drugsgebruikende vriendje na het andere. Ze hield deze relaties aan
omdat ze dat haar morele plicht vond. Zoals haar moeder haar leerde, laat je gelief-
den niet in de steek in tijden van nood. Daarnaast had Alicia, net als bij haar vader,
het gevoel dat het haar schuld was als haar vriendjes drugs gebruikten. Op de een of
andere manier was het haar niet gelukt om dat te voorkomen.

Naast andere therapiedoelen wilde Alicia afvallen. Ze begon de therapeut tijdens
sessies te vertellen hoeveel ze de vorige week had gegeten. In het begin leek het
alsof Alicia aandacht wilde voor haar vermageringsinspanning en de therapeut pro-
beerde die te geven (in de hoop daarmee haar schema Emotioneel tekort tegen te
werken). Maar al gauw werd duidelijk dat Alicia ervan uitging dat de therapeut haar
veroordeelde om haar overgewicht. Haar schema's Tekortschieten en Bestraffend-
heid werden geactiveerd. Alicia deed bekentenissen tegenover de therapeut zoals ze
haar 'stoute' gedrag als kind tegenover haar moeder had bekend. Toen ze dit besef-
te, barstte Alicia in tranen uit en zei dat ze had overwogen om met de therapie te
stoppen. Gewichtsverlies was niet háár doel, dat was het doel van haar moeder.
Alicia geloofde dat ze een slecht iemand was als ze niet deed wat haar moeder zei
dat ze moest doen. Afvallen was een belofte aan haar moeder die ze moest nako-
men. Maar een andere kant van haar - het Kwetsbare kind - vond dat eten haar
enige pleziertje was en ze kon het niet opbrengen om zich te beperken. (Eten was
een vorm van overcompensatie voor haar schema's Emotioneel tekort en
Zelfopoffering.) Door de therapeut te vertellen over haar eetgedrag maakte Alicia
hem in haar eigen beleving tot de volgende bestraffende figuur - en moest ze einde-
loos veel moeite doen om die te vriend te houden.

De therapeut hielp Alicia om andere gebieden in haar leven te ontdekken waarop
ze haar 'slechte' gedrag 'bekende' in de veronderstelling dat de ander haar negatief
beoordeelde. Dit patroon veranderen werd een van haar doelstellingen bij het door-
breken van gedragspatronen.

Verhalen van belangrijke anderen

Soms gaat de therapeut niet uitsluitend af op wat de patiënten zelf vertellen om vast
te stellen wat hun probleemgedrag is. Het kan niet anders of de zelfuraarneming
van patiënten vertoont tekortkomingen en hiaten. Dat geldt vooral wanneer patiën-
ten hun schema's overcompenseren. Zo zijn narcisten notoir slecht in het observe-
ren van hun eigen gedrag en de uitwerking daarvan op anderen. Overleg met part-
ners, gezinsleden en vrienden kan extra invalshoeken opleveren. Als het voor de
therapeut haalbaar is om ook met belangrijke anderen te spreken, kunnen die vaak
informatie verschaffen die de patiënt niet kan bieden. De therapeut onderzoekt de
zienswijzen van deze belangrijke anderen en vraagt hun om concrete voorbeelden
die licht werpen op de onaangepaste gedragspatronen van de patiënt. Als de thera-
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peut niet met belangrijke anderen kan spreken, kan de patiënt hun om feedback
vragen en hun reacties vervolgens in de therapie bespreken.

Ook kan het informatie opleveren om een zorgvuldige anamnese op te nemen
van relaties met belangrijke anderen. De therapeut concentreert zich op probleem-
gedrag. Welke schema's worden in die relaties geactiveerd? Hoe gaat de patiënt
daarmee om? Wat doet de patiënt precies? Wat is het zelfvernietigende gedrag dat
de schema's bestendigt?

Praktijkvoorbeeld
Monique komt in therapie met de klacht dat haar man Lawrence geen seks met haar
wil.

Therapeut: Waarom denk je dat hij geen seks met je wil?
Monique: Ik weet het niet.
Therapeut: En als je een gok moest doen?
Monique: Ik weet het niet. Hij is gewoon geen seksueel iemand.

Monique zegt dat ze er bij haar man om gesmeekt heeft: 'Ik zeg hem dat ik me een-
zaam voel. Ik zeg hem dat ik hem mis.' Bij doorvragen blijkt dat zij een goed seksle-
ven met elkaar hadden voordat ze getrouwd waren. Ze weet zeker dat er niemand
anders is: noch zij noch haar man heeft een relatie. Voor zover zij weet, is haar man
niet kwaad op haar. Eigenlijk is zij kwaad op hem, omdat hij hun seksleven opgeeft.
Monique worstelt met de verleiding om Lawrence te bedriegen. De therapeut k~n
niet uit haar krijgen waarom Lawrence zo weinig belangstelling voor seks met haar
blijkt te hebben.

De therapeut vraagt of Lawrence een keer alleen naar een sessie kan komen.
Monique vindt dat goed en haar man komt. Lawrence vertelt dat Monique kritiek
heeft op zijn seksuele prestaties en zijn vaardigheden als minnaar negatief verge-
lijkt met de minnaars die ze had voordat zij trouwden. In de loop der jaren is hij
zich daardoor steeds angstiger en als minnaar ontoereikend gaan voelen. Hij heeft
dus de weg gekozen om seks met haar te vermijden. Zo komt de therapeut erachter
welk probleemgedrag van de kant van Monique aan de breuk in hun seksuele relatie
bijdraagt.

Schema vragen lijsten

De Young Schema Questionnaire is een uitstekende bron om problematisch 'over-
gavegedrag' in verband met schema's te achterhalen. Verder geven de Young-Rygh
Avoidance Inventory en de Young Compensation Inventory een overzicht van ande-
re gedragsvormen om met schema's om te gaan.
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Prioriteiten aanbrengen in gedrag dat voor patroondoorbreking in aanmerking komt

Zodra de therapeut en de patiënt een lijst van problematische gedragingen en
levenspatronen hebben opgesteld, overleggen zij over de vraag welke daarvan de
belangrijkste zijn en welke doelwit van verandering moeten zijn. Voor de belang-
rijkste vormen van probleemgedrag onderzoeken ze steeds wat het gezonde gedrag
voor de patiënt zou zijn. Vaak zijn patiënten zich er niet van bewust dat hun gedrag
problematisch is en weten zij niet wat gezond gedrag is. De therapeut en de patiënt
genereren alternatieve gedragingen en bespreken daar steeds de voor- en nadelen
van. Ze bedenken gezonde reacties ter vervanging van onaangepaste reacties - en
die worden het doelgedrag van de behandeling.

De therapeut helpt de patiënt om één concreet gedrag uit te kiezen dat als eerste
moet veranderen. De patiënt werkt aan één gedrag tegelijk, niet in één keer aan het
hele patroon. Hoe kiezen therapeut en patiënt dit gedrag dat als eerste moet veran-
deren? We geven een aantal vuistregels.

Gedrag veranderen versus veranderingen inje leven aanbrengen

Onze algemene benadering in schemagerichte therapie is dat we gedragingen binnen
een actuele levenssituatie proberen te veranderen voordat we belangrijke levensbepa-

- lende veranderingen aanbevelen, bijvoorbeeld een huwelijk beëindigen of een baan
opzeggen. (Dit geldt natuurlijk niet voor gevaarlijke of onduldbare situaties zoals een
mishandelende partner.) Gedrag veranderen houdt in dat je binnen de situatie blijft
en toepasselijker leert reageren. Wij menen dat patiënten er veel baat bij kunnen
hebben als ze eerst leren hoe ze met een lastige situatie kunnen omgaan voordat ze
beslissen of ze uit die situatie willen stappen. In plaats van overhaaste conclusies te
trekken over de onmogelijkheid van verandering, vergewissen de patiënten er zich
eerst van dat zij, als zij hun eigen gedrag verbeteren, niet uit de huidige omstandig-
heden kunnen halen wat zij willen. Daarnaast ontwikkelen zij vaardigheden voor
moeilijke situaties in de toekomst. Als patiënten, nadat zij hun gedrag hebben verbe-
terd, uiteindelijk besluiten uit de huidige situatie te stappen, dan kunnen ze dat doen
in de wetenschap dat zij hun best hebben gedaan om er nog wat van te maken.

Beginnen met het meest problematische gedrag

Wij menen dat de therapeut moet beginnen met het meest problematische gedrag.
Dit is het gedrag dat de patiënt de meeste ellende bezorgt en het beroepsmatige of
privé-functioneren van de patiënt het meest verstoort. Uitzonderingen zijn die
gevallen waarin de patiënt zich te zeer overweldigd voelt om door te gaan. In dat
geval kiest de therapeut het meest problematische gedrag dat de patiënt zich in staat
acht te veranderen.
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Onze benadering staat in contrast met cognitieve gedragstherapie, die meestal
begint met het gemakkelijkste gedrag. Bij cognitieve gedragstherapie komen de
patiënten slechts geleidelijk toe aan hun moeilijkste gedrag. Therapeut en patiënt
stellen hiërarchieën van gedrag op in volgorde van toenemende moeilijkheidsgraad
en de patiënt begint onderaan en werkt zich naar boven. Als een patiënt bijvoor-
beeld in behandeling komt omdat zij op het werk geen nee kan zeggen tegen haar
baas, zou een cognitieve-gedragstherapeut haar misschien laten beginnen met het
oefenen van assertiviteit bij vreemden en bedienend personeel en dat geleidelijk
laten uitbreiden naar vrienden en familie om ten slotte het probleem met haar baas
aan te pakken.

Bij schemagerichte therapie begint de therapeut echter met centrale schema's en
coping-stijlen. Ons doel is de patiënten zodanig te helpen dat zij zich zo snel moge-
lijk aanzienlijk beter voelen. Alleen als patiënten niet in staat zijn om verandering te
brengen in het probleem dat hun primair parten speelt, verschuiven we de aandacht
naar een secundair probleem.

Motivatie voor gedragsverandering opbouwen

Zodra therapeut en patiënt het erover eens zijn welk probleem concreet wordt aan-
gepakt, probeert de therapeut de patiënt te helpen om motivatie voor gedragsveran-
dering op te bouwen.

Het te veranderen gedrag in verband brengen met zijn oorsprong in de kindertijd

Om patiënten zodanig te helpen dat ze meer medeleven met zichzelf hebben en
zichzelf beter ondersteunen en daardoor beter in staat zijn positieve veranderingen
tot stand te brengen, leggen zij met de hulp van de therapeut een verband tussen
het te veranderen gedrag en zijn oorsprong in de kindertijd. De patiënt begrijpt
allereerst waarom het gedrag is ontstaan en leert zichzelf te vergeven in plaats van
zichzelf dat gedrag te verwijten. Een patiënt die op het punt staat om met alcohol te
stoppen, zou zijn neiging om te drinken bijvoorbeeld in verband kunnen brengen
met zijn schema Tekortschieten, dat in zijn jeugd is begonnen bij zijn kritische en
afurijzende vader. Het is om te ontsnappen aan het gevoel dat hij waardeloos is en
dat niemand van hem kan houden dat deze patiënt drinkt. In plaats van zichzelf
zwak te vinden omdat hij alcoholist is geworden, kan de patiënt begrijpen waarom
dat zo gelopen is. Drinken was zijn manier om de pijnlijke emoties uit de weg te
gaan die met zijn oude onaangepaste schema verband hielden.

Daarnaast kan het leggen van verbanden tussen het gedrag en de kindertijd pati-
enten helpen om de gedragscomponent te laten aansluiten bij hun eerdere cognitie-
ve en experiëntiële oefeningen.
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De voor- en nadelen van doorgaan met het gedrag op een rijtje zetten

Om de motivatie te versterken zetten therapeut en patiënt op een rijtje wat de voor-
en nadelen zijn om met het gedrag door te gaan. Want als de patiënten het niet de
moeite waard vinden, zullen zij geen gedragsverandering proberen te bereiken.

Praktijkvoorbeeld,
Alan komt naar therapie op aandringen van zijn verloofde Nora, die twijfelt of ze
hun trouwen wel moeten doorzetten. Alan begrijpt niet wat er mis is met hun rela-
tie. In zijn ogen is alles prima. 'Het enige probleem is dat Nora niet gelukkig is,'
zegt hij. Op verzoek van de therapeut komt Nora ook naar een sessie. Ze vertelt de
therapeut dat ze het gevoel heeft dat er in haar relatie met Alan 'iets ontbreekt'. 'We
hebben geen echte intimiteit,' zegt ze.

In de diagnostische fase komen de therapeut en Alan tot de conclusie dat hij een
schema Emotionele inhibitie heeft, dat hem ervan weerhoudt om diep contact met
Nora te krijgen. Alan doorloopt de cognitieve en experiëntiële onderdelen van de
behandeling en begint vervolgens aan het doorbreken van gedragspatronen. Zijn doel
is om in zijn relatie met Nora meer emoties te uiten, zowel positieve als negatieve.

Alan is ontzettend ambivalent over dit doel. Naar zijn mening is zijn emotionele
inhibitie een intrinsiek onderdeel van hemzelf. Om hem meer tot verandering te
motiveren vraagt de therapeut of Alan op een rijtje wil zetten wat de voor- en nade-
len zijn als hij weinig emotie naar Nora blijft tonen. Op het lijstje voordelen staan
zaken als: (1) ongemak vermijden, (2) trouw aan mezelf zijn, (3) ik wil graag de con-
trole blijven houden en (4) ik hou niet van confrontaties. Het lijstje nadelen bevat
maar één ding: (1) Nora zal ongelukkig zijn en misschien bij me weggaan. Maar dat
ene nadeel hielp Alan wel om meer gemotiveerd te worden tot verandering. De
wetenschap dat hij Nora zal kwijtraken als hij niet verandert, is voldoende om Alan
tot verandering te bewegen.

Eenflashcard opstellen

Therapeut en patiënt stellen voor de patiënt vaak een flashcard op over het pro-
bleemgedrag. Zij kunnen daarvoor de Flashcard voor Schemagerichte Therapie als
leidraad gebruiken en die concreet aanpassen aan het betreffende gedrag. De flash-
card beschrijft de situatie, noemt de schema's die geactiveerd zijn, geeft aan wat de
realiteit van de situatie is en beschrijft het gezonde gedrag.

Praktijkvoorbeeld

Justine heeft een onderwerpingsschema dat in haar jeugd is ontstaan vanuit haar
interacties met haar tirannieke vader. Ze is verloofd met Richard, die liefdevol maar
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dominant is, net als haar vader. Justine probeert haar openlijk agressieve manier
van reageren op Richards 'bazigheid' te vervangen door effectiever, minder con-
fronterend gedrag. Hieronder volgt de flashcard die Justine en haar therapeut
opstelden om haar te helpen haar overcompenserende stijl te veranderen in een stijl
waarbij zij op gepaste wijze voor zichzelf opkomt.

Op dit moment heb ik het gevoel alsof Richard mij controleert, dat hij zegt wat ik moet

doen en niet naar me luistert. Ik wil tegen hem schreeuwen dat hij me met rust moet

laten, ik wil met dingen gooien, ik wil naar de slaapkamer rennen en de deur dichtsmij-

ten, ik wil hem slaan. Maar ik weet dat ik overdreven reageer vanwege mijn onderwer-

pingsschema, dat ik me als klein meisje heb aangeleerd bij mijn dominerende vader.
Ook al denk ik dat Richard bewust geen rekening houdt met mijn gevoelens, hij is in wer-

kelijkheid gewoon zichzelf en heeft niet de bedoeling mij te kwetsen. Ook al voel ik de

neiging om tegen hem te schreeuwen en hem te kwetsen, toch ga ik hem rustig vertellen
hoe ik me voel en wat ik wil doen. Ik ga hem op een volwassen manier zeggen wat ik wil,

op een manier waar ik later geen spijt van krijg.

Patiënten kunnen de flashcard lezen als zij zich op een situatie voorbereiden en
zichzelf er nog eens aan willen herinneren waarom het belangrijk is om hun gedrag
te veranderen of wanneer ze zich in de situatie bevinden en de neiging voelen om
terug te vallen in hun oude onaangepaste gedrag.

Het gezonde gedrag oefenen in imaginatie en rollenspel

De patiënt oefent gezond gedrag tijdens de therapiesessies met behulp van imagi-
natie en rollenspel. De patiënt repeteert in imaginatie de probleemsituatie en speelt
de situatie samen met de therapeut uit in een rollenspel. De patiënten stellen zich
in imaginatie aanschouwelijk voor hoe zij met de situatie omgaan en met succes
eventuele struikelblokken omzeilen. Hier volgt een imaginatiescène met Justine.

Therapeut: Doe je ogen dicht en laat een beeld naar boven komen van Richard die
thuiskomt. Hij is laat en de baby huilt en je bent aan het eind van je
Latijn. Kun je dat zien?

Justine: (met ogen dicht) Ja.
Therapeut: Wat gebeurt er?
Justine: Ik wacht op hem, ik loop wat rond, kijk naar de klok.,
Therapeut: Wat voel je?
Justine: Het ene moment ben ik doodsbang dat hij nooit meer thuiskomt, het

andere moment kan ik hem wel vermoorden dat hij mij dit aandoet.
Therapeut: Wat gebeurt er als hij binnenkomt?
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Justine: Hij kijkt naar me met zo'n typische blik, vragend, om te kijken in wat
voor stemming ik ben.

Therapeut: Wat wil je doen?
t Justine: Ik weet niet of ik tegen hem wil schreeuwen en met mijn vuisten op zijn

borst wil slaan of naar hem toe wil lopen en hem omhelzen.
Therapeut: Hoe ga je om met die twee kanten?
Justine: Nou, ik praat tegen de kant die kwaad is. Ik zeg tegen haar: 'Luister

eens, jij houdt van Richard en jij wilt hem geen pijn doen. Je bent
gewoon van streek omdat je dacht dat hij nooit meer thuis zou komen,
maar nou is ie er! Je kunt gelukkig zijn.'

Therapeut: En wat zegt de kwade kant daarop terug?
Justine: Ze zegt: 'Goed.' Ze voelt zich goed.

Als zij met haar kwade kant praat, werkt Justine met modi. Ze voert een dialoog tus-
sen de modus Boos kind en de modus Gezonde volwassene.

In rollenspel speelt de therapeut meestal eerst het gezonde gedrag voor, terwijl
de patiënt de andere persoon in de probleemsituatie speelt. Dan ruilen patiënt en
therapeut van rol en gaat de patiënt het gezonde gedrag oefenen terwijl de therapeut
de andere rol speelt. De therapeut en de patiënt nemen de meest waarschijnlijke
struikelblokken door, zodat de patiënt zich goed voorbereid voelt.

Huiswerk afspreken

De volgende stap is dat de therapeut met de patiënt huiswerk afspreekt dat voor het
nieuwe gedragspatroon van belang is. De patiënt belooft het gezonde gedrag in eert
echte situatie in praktijk te brengen en te noteren wat er dan gebeurt.

De patiënt schrijft de huiswerkopdracht op, houdt zelf het origineel en geeft de
therapeut een kopie. De opdracht is concreet en specifiek. Een huiswerkopdracht
zou bijvoorbeeld kunnen zijn: 'Deze week ga ik mijn baas vragen of ik eind mei
vakantie kan opnemen. Vlak voordat ik dat ga vragen, lees ik mijn flashcard door en
stel me dan aanschouwelijk voor dat ik het hem vraag, gewoon zoals ik het gepland
heb. Naderhand schrijf ik op wat er gebeurd is, hoe ik me voelde, wat ik dacht, wat
ik deed en wat mijn baas deed.'

Het huiswerk bespreken

Aan de hand van de kopie van de huiswerkopdracht bespreken therapeut en patiënt
het laatste huiswerk aan het begin van de volgende sessie. Het is van essentieel
belang dat de therapeut de gemaakte huiswerkopdrachten bespreekt. Als de thera-
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peut het huiswerk vergeet, krijgt de patiënt de boodschap dat het huiswerk niet
belangrijk is en dat de therapeut geen waardering heeft voor de inspanningen van
de patiënt. Daardoor wordt de kans groter dat de patiënt toekomstige opdrachten
niet zal uitvoeren. Aandacht en complimenten van de therapeut zijn waarschijnlijk
de belangrijkste bekrachtiging om huiswerkopdrachten ook echt te doen, vooral in
de eerste fase van het doorbreken van gedragspatronen.

Gedragspatronen doorbreken: een praktijkvoorbeeld

Alec is 35 jaar en advocaat. Hij is pas gescheiden van Kay, na zeven jaar huwelijk.
Hoewel hij niet gelukkig was in zijn huwelijk en er moeite mee had dat hij zich sek- .
sueel aangetrokken voelde tot een collega, werd Alec compleet verrast toen Kay hem
zei dat ze wilde scheiden. Ze wilde hem niet vertellen waarom ze een scheiding
wilde, alleen dat ze ongelukkig was. Ze ging niet in op zijn verzoek om relatiethera-
pie te proberen en vertrok nog diezelfde dag uit het huis. Het paar had geen kinde-
ren. Toen ze een jaar uit elkaar waren, werd de scheiding officieel en Kay verdween
uit zijn leven. Een paar maanden later kwam Alec in therapie.

Het probleem waarmee Alec kwam, was dat hij moeite had met het aangaan van
relaties met vrouwen, met name een relatie die zou leiden tot trouwen en kinderen
krijgen. Hij vond het moeilijk om in de wereld van de alleenstaanden contact te leg-
gen. Bovendien begreep hij niet waarom Kay een einde aan hun huwelijk had
gemaakt of waarom de vrouw tot wie hij zich op zijn werk aangetrokken voelde~
geen afspraakje met hem wilde maken. Hij werd geobsedeerd door deze vrouwen
zat elke werkdag een groot deel van zijn tijd aan haar te denken of hij probeerde
haar te zien, zodat zijn prestaties op het werk gestaag afnamen.

Alec is de jongste van drie broers. Zijn moeder overleed toen hij acht jaar was en
hij werd opgevoed door zijn vader, die door verdriet werd verteerd. Zijn broers
groeiden op en gingen het huis uit, naar de universiteit, zodat Alec achterbleef om
voor zijn vader te zorgen. (Sindsdien voelt hij zich van zijn broers vervreemd.)
Buiten het gezin voelde Alec zich een 'buitenstaander'. Hij blonk uit op school,
maar maakte moeilijk vrienden. Zijn ellendige leven leek zo anders dan het ogen-
schijnlijk zorgeloze leventje van de andere kinderen. Terwijl zij een gelukkig gezin
leken te hebben, was zijn leven thuis leeg en somber. Zijn vader was chronisch
depressief. Alec zegt: 'Mijn vader lag het grootste deel van de tijd te slapen of hij
keek televisie. Hij lag bijna altijd in bed of op de bank. Hij ging nooit naar buiten,
wilde niemand zien. En behalve een paar woorden als "geef het zout eens aan"
sprak hij bijna nooit tegen me.'

In de diagnostische fase van de behandeling stellen Alec en zijn therapeut vast
dat zijn schema's Verlating/instabiliteit (door de dood van zijn moeder en doordat
zijn broers het huis uit gingen), Emotioneel tekort (door zijn afstandelijke, apathi-
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sche vader en ongeïnteresseerde broers), Sociaal isolement/vervreemding (door
zijn ongewone gezinsleven, waardoor hij zich anders voelde dan zijn leeftijdgeno-
ten) en Zelfopoffering (door het zorgen voor zijn vader) zijn.

Zijn voornaamste coping-stijl is schemavermijding: al op jonge leeftijd raakte hij
verslaafd aan werken. Hij wierp zich op zijn studie en later op zijn loopbaan als
advocaat; hij is zeer succesvol. Hij leerde Kay kennen tijdens zijn rechtenstudie en
was een paar jaar later met haar getrouwd. Hoewel hij niet verliefd op haar was, was
zij trouwen gevoelig, want hij was bang dat hij de wereld op zijn eentje niet aankon.
Net als zijn vader was Kay chronisch depressief. Hoewel Alec kinderen wilde, wei-
gerde zij dat. Hun leven samen was stabiel, maar eentonig en zonder passie. (Alecs
huwelijk met Kay stond voor zijn overgave aan het schema Emotioneel tekort. In
zijn huwelijk met haar repliceerde hij het emotioneel lege gezinsleven uit zijn
jeugd.)

De laatste jaren voelde Alec zich steeds meer seksueel aangetrokken tot Joan, zijn
collega. Ze flirtte met hem toen hij nog getrouwd was, maar na zijn scheiding wilde
ze geen afspraakjes meer met hem. Hoewel Alec haar een aantal keren vroeg om
mee uit te gaan, zei ze altijd nee. Hoewel Joan cadeautjes en gunsten van Alec aan-
nam, was ze duidelijk niet in romantische zin in hem geïnteresseerd en hij had er
erg veel moeite mee om dat te accepteren. Op de vraag wat er zo aantrekkelijk was
aan Joan, zei Alec: 'Als wij alleen zijn, geeft zij me het gevoel dat ik de enige in de
wereld ben. Ze is heel intens en attent. Maar als er andere mensen in de buurt zijn,
is ze afstandelijk.' Alec vindt Joans inconsequente gedrag tegenover hem opwin-
dend. De therapeut oppert dat Alec zich door zijn schema's tot Joan aangetrokken
voelt, merendeels door zijn schema Verlating/instabiliteit. Daarnaast lijkt het waar-
schijnlijk dat het schema Zelfopoffering daar ook een rol in speelt, aangezien Alec
al heel veel aan Joan heeft gegeven en daar weinig voor terug heeft gekregen.

Alec en zijn therapeut zijn het erover eens dat het eerste gedragspatroon dat
doorbroken moet worden, bestaat uit zijn bezigheden op het werk die 'rond Joan
cirkelen', zoals dagdromen over haar, haar opbellen, e-mailtjes bedenken die hij
haar kan sturen, andere mensen over haar uitvragen, krantenartikelen zoeken die
haar interesseren en die aan haar doorgeven en het zo regelen dat hij haar 'toevallig'
tegenkomt. Alec was praktisch zijn hele werkdag obsessief met dit soort dingen
bezig, hoewel deze bezigheden ook een kwelling voor hem waren en hij er later spijt
van had. Bovendien had zijn functioneren op het werk er erg onder te lijden, zoals
we al opmerkten.

De therapeut begint met Alec te helpen om het gedragspatroon dat moet worden
aangepakt in verband te brengen met zijn oorsprong in de kindertijd. De therapeut
zegt dat hij zijn ogen dicht moet doen en zich een beeld moet voorstellen dat hij op
het werk is en Joan mist.
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Therapeut: Wat zie je?
Alec: Ik zie mezelf op het werk. Ik zit aan mijn bureau. Ik probeer te werken,

maar ik moet de hele tijd aan haar denken. Ik weet dat ik me echt op
mijn werk moet concentreren, maar ik wil haar zien. Ik wil haar dit arti-
kel geven dat ik heb gevonden, ik weet dat ze daarin geïnteresseerd is,
het gaat over...

Therapeut: (onderbreekt) Het deel van je dat haar wil zien, wat zegt dat deel?
Alec: Het zegt dat ik niet tegen dit gevoel kan.
Therapeut: Kun je een beeld oproepen van een tijd dat je je als kind zo voelde?
Alec: Ja.
Therapeut: Wat zie je?
Alec: Ik zie mezelf alleen in bed als kind en ik huil om mijn moeder. Het was

nadat ze was gestorven. Hoe erg ik haar ook wilde, ze kwam nooit.

Het feit dat hij Joan mist op het werk, activeert Alecs schema Verlating en roept
gevoelens op die verband houden met de dood van zijn moeder. Om aan deze
gevoelens te ontsnappen gaat Alec op zoek naar Joan. De therapeut en Alec stellen
een flashcard op die Alec kan lezen als zijn schema op het werk weer geactiveerd
wordt. In plaats van op zoek te gaan naar Joan raadt de flashcard hem aan om het
kind in hem een stem te geven door een dialoog op te schrijven tussen zijn modi
van het Verlaten kind en de Gezonde volwassene (Alec noemt zijn modus Gezonde
volwassene zijn 'goede moeder'). Als de Gezonde volwassene in Alec voor een deel
kan voorzien in de onvervulde emotionele behoeften van het Verlaten kind, hoeft
zijn Kwetsbare kind niet naar Joan op zoek te gaan om deze behoeften te bevredi-
gen.

Om Alec nog beter op gedragsverandering voor te bereiden vraagt de therapeut
hem om een dialoog te voeren tussen de schemakant, die wil dat hij zich op Joan
blijft concentreren, en zijn gezonde kant, die wil dat hij Joan vergeet, zich op het
werk concentreert en nieuwe vrouwen probeert te ontmoeten die beschikbaar zijn.
Alec speelt beide kanten en ruilt van stoel om verandering aan te duiden. Als het
fragment begint, heeft de therapeut aan Alec gevraagd om zich voor te stellen dat hij
op het werk is en tegen zijn verlangen vecht om Joan te gaan zoeken.

Alec: (als schemakant) 'Ga haar zoeken. Het kan zo heerlijk voelen als je bij
haar bent. Het voelt zoveel beter dan wat je zo lang hebt gehad. Het is de
moeite waard om daar werktijd voor op te offeren - misschien is het wel
de moeite waard om daar alles voor op te geven - om nog één keer bij
haar te zijn.'

Therapeut: Oké, goed, speel nu de gezonde kant.
Alec: (wisselt van stoel) Oké. (als gezonde kant) 'Je hebt het mis. Dat voelt niet

goed. Dat voelt verkeerd. Erger dan alles wat je lange tijd hebt gevoeld.
Je hebt daar niets te zoeken, alleen maar meer eenzaamheid.'
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Therapeut: En nu de schemakant.
Alec: (wisselt van stoel, als schemakant) 'Weet je wat jouw leven is zonder haar?

Nou, dat zal ik je vertellen. Het is saai, dat is het. Er is niets om naar uit
te kijken. Je bent meer dood dan levend.'

Therapeut: En nu de gezonde kant.
Alec: (wisselt van stoel, als gezonde kant) 'Nee, dat heb je mis. Zo hoeft het niet

te zijn. Je kunt ook iemand anders ontmoeten, iemand die jouw gevoe-
lens beantwoordt.'

De dialoog gaat door totdat Alec het gevoel heeft dat de gezonde kant de schema-
kant heeft verslagen.

Alecs eerste huiswerkopdracht voor het doorbreken van gedragspatronen is dat
hij moet ophouden met bezigheden die 'om Joan draaien' en in plaats daarvan zijn
flashcard moet lezen en dialogen moet uitschrijven. Hij slaagt slechts matig in die
opdracht. Op de volgende sessie meldt hij dat hij veel bezigheden die hij van achter
zijn bureau deed, zoals naar Joan bellen of e-mailen, wist te stoppen. Maar hoewel
Alec zich elke ochtend voornam niet naar haar op zoek te gaan, had hij die belofte
niet gehouden en had hij een excuus bedacht om haar te zien. De therapeut helpt
Alec om zijn afweer tegen het veranderen van dit gedrag te doorbreken. Alec vat
samen wat de voor- en nadelen zijn als hij naar haar op zoek blijft gaan. Het belang-
rijkste voordeel als hij haar blijft zien, is dat er een kans bestaat dat hij haar voor
zich weet te winnen en krijgt wat hij wil. Het belangrijkste nadeel is dat hij met dit
gedrag in een positie blijft vastzitten die gekenmerkt wordt door pijn en verlies.

Een ander gedrag dat Alec en zijn therapeut uitkiezen voor het doorbreken van
een patroon is overwerk. Ze spreken af dat Alec de weekends moet besteden aan
bezigheden waarmee hij beschikbare vrouwen zou kunnen ontmoeten in plaats van
het hele weekend op kantoor te werken, zoals zijn gewoonte was. In het volgende
fragment bedenken Alec en zijn therapeut met dit doel voor ogen een huiswerkop-
dracht in termen van gedrag.

Therapeut: Wat voor bezigheid wil je dan dat het wordt? Waar zou je een vrouw
kunnen ontmoeten die jij aardig vindt?

Alec: Ik weet het niet. Het is al zo lang geleden dat ik ergens anders naartoe
ben geweest dan naar kantoor.

Therapeut: Goed dan, wat zou je het weekend willen doen?
Alec: Afgezien van werken? (lacht)
Therapeut: Ja. (lacht ook)
Alec: Eens kijken, naar een wedstrijd gaan kijken. Naar een café gaan en naar

een wedstrijd kijken, misschien. Maar het is niet waarschijnlijk dat ik
daar iemand tegenkom.

Therapeut: Iets anders dat je graag zou willen doen?
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Alec: Misschien een eindje fietsen. Als het lekker weer is ...
Therapeut: Waar zou je dat dan doen?
Alec: Ik zou naar het park kunnen gaan.
Therapeut: Zou je dat leuk vinden?
Alec: Ja. Dat vind ik leuk. Een paar mensen van het werk komen zaterdags-

morgens bij elkaar om samen een eind te gaan fietsen. Ik ben nooit met
hen meegegaan.

Therapeut: Waarom niet?
.Alec: Ik weet het niet, het voelde raar.
Therapeut: Waar doet je dat aan denken? Kun je dat gevoel in verband brengen met

iets uit je jeugd?
Alec: Ja. Ik bleef vroeger tijdens de pauze in de klas om te werken in plaats

van buiten te spelen. Dat voelde ook zo.
Therapeut: Goed, vertel me eens, als je nou die klas zou binnenlopen zoals je nu

bent, als volwassene, en je zou jezelf als kind daar zien zitten tijdens de
pauze terwijl de andere kinderen buiten spelen, wat zou je dan tegen dat
kind zeggen?

Alec: Ik zou zeggen: 'Wil jij niet buiten gaan spelen? Wil jij niet buiten bij de
andere kinderen zijn?'

Therapeut: En wat is het antwoord van het kind?
Alec: (als kind) '0 ja, dat wil ik wel, maar ik heb het gevoel dat ik er niet bij

hoor.'
Therapeut: En wat zeg jij daarop terug?
Alec: (als volwassene) Ik zeg: 'En als ik nou eens met je meega? Als de kinde-

ren jou beter leren kennen, weet ik zeker dat ze je aardig zullen vinden.
Ik ga wel met je mee, dan help ik je daarmee.'

Therapeut: En wat zegt het kind?
Alec: Het kind zegt: 'Oké.'
Therapeut: Goed, roep nu een beeld op van jezelf op het werk, waar je iemand

vraagt over dat fietsen. Wat zie je?
Alec: In de lunchpauze ga ik naar Larry en ik zeg: 'Larry, ik dacht erover om

komende zaterdag mee te gaan fietsen. Kun je me vertellen wat jullie
hebben afgesproken?' Dat is het enige wat ik hoef te doen.

Therapeut: Wat vind je ervan om dat als huiswerk te doen?
Alec: Goed.

De patiënt schrijft de huiswerkopdracht op, met aanwijzingen om eigen gedachten,
gevoelens en gedrag in de gaten te houden. Op de volgende zitting doet Alec verslag
van de resultaten. De therapeut prijst Alec omdat hij het huiswerk heeft gedaan en
toont belangstelling voor de afloop. Daarnaast herhaalt de therapeut nog eens wat
de voordelen zijn om de opdracht af te maken.
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Hindernissen overwinnen die gedragsverandering belemmeren

Het is moeilijk om gedrag te veranderen dat door een schema wordt aangestuurd en
ondanks het verlangen van de patiënt om te veranderen zijn er verschillende valkui-
len. Oude onaangepaste schema's zijn diep geworteld en drijven hele levenspatro-
nen aan. Ze vechten voor hun bestaan op voor de hand liggende én subtiele manie-
ren. Wij hebben verscheidene methoden ontwikkeld om blokkades te overwinnen
die gedragsverandering in de weg staan.

De blokkade begrijpen

Ook als patiënten hebben toegezegd dat ze gedragspatronen willen doorbreken,
kunnen ze er toch moeite mee hebben om nieuw gedrag te initiëren. Wanneer pati-
enten hun huiswerkopdracht niet kunnen uitvoeren, is de eerste stap inzicht krij-
gen in het waarom. Is de patiënt zich bewust van de aard van de blokkade? Soms
weten patiënten wat hen tegenhoudt om hun huiswerk te doen en kunnen ze dat
zonder meer verwoorden. Als ze dat niet kunnen, kan de therapeut vragen stellen.
Is de patiënt bang voor de gevolgen van verandering? Is de patiënt kwaad omdat er
verandering nodig is of omdat dat zo moeilijk is? Kan de patiënt moeilijk tegen het
ongemak of de strijd die met veranderen gepaard gaat? Heeft de patiënt opvattingen
of gevoelens ontdekt die moeilijk te overwinnen zijn? Denkt de patiënt dat een posi-
tief resultaat onmogelijk is? Hoewel patiënt en therapeut hebben doorgenomen wat
de voor- en nadelen zijn om het gedrag te veranderen, heeft de patiënt misschien de
kracht onderschat van iets wat hem afschrikt of is er misschien iets nieuws naar
boven gekomen dat hem afschrikte toen de patiënt trachtte te veranderen.

Als de patiënt niet kan aangeven wat de blokkade is of als het antwoord van de
patiënt onwaarschijnlijk klinkt, gebruikt de therapeut andere methoden om de aard
van de blokkade te onderzoeken.

Imaginatie

In het vorige hoofdstuk hebben we zeer uitvoerig besproken hoe imaginatie kan
worden gebruikt voor gedragsverandering. Hier bespreken we enkele van die strate-
gieën om te illustreren hoe belangrijk zij zijn bij het doorbreken van gedragspatro-
nen.

De therapeut kan imaginatie gebruiken om de blokkade te onderzoeken. De thera-
peut vraagt de patiënt om zich de probleemsituatie voor te stellen en te beschrijven
wat er gebeurt als de patiënt nieuw gedrag uitprobeert. Therapeut en patiënt onder-
zoeken waar de patiënt vastloopt. Wat denkt en voelt de patiënt op dat moment? Wat
denken en voelen de andere 'personages'? Wat wil de patiënt doen? Op deze manier
kunnen therapeut en patiënt vaak ontdekken wat voor blokkade het is.
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De therapeut kan imaginatie nog op andere manieren gebruiken. De therapeut kan
de patiënt bijvoorbeeld vragen om zich voor te stellen dat hij het nieuwe gedrag uit-
voert en onderzoekt wat er daarna gebeurt. Voelt de patiënt zich schuldig of roept
hij de toorn van een gezinslid over zich af? Verwacht de patiënt een of andere
afschuwelijke afloop? Omgekeerd kan de therapeut ook aan de patiënt vragen om
zich een beeld van de blokkade te vormen en zich voor te stellen dat hij daar door-
heen breekt. De blokkade kan er bijvoorbeeld uitzien als een donker gewicht dat op
de patiënt drukt. Bij navraag vertelt de patiënt dat die blold<ade dezelfde boodschap
overdraagt als een pessimistische ouder. De patiënt zet die boodschap van zich af
door de blokkade opzij te duwen. Of de therapeut zou het moment van de blokkade
kunnen koppelen aan de kindertijd door de patiënt te vragen zich een beeld te vor-
men van een situatie waarin hij zich als kind ook zo voelde. De therapeut kan dan
deze kans aangrijpen om tot reparenting van het Kwetsbare kind van de patiënt te
komen. Imaginatie kan dus worden gebruikt om zowel de aard van blokkades te
onderzoeken als om ze te overwinnen.

Dialoog tussen blokkade en gezonde kant

De therapeut kan de patiënt helpen bij het voeren van een dialoog tussen die kant
van de patiënt die het nieuwe gedrag wil vermijden en de kant die bereid is het nieu-
we gedrag te proberen. De patiënt kan de dialoog in imaginatie voeren of de twee
kanten in een rollenspel met twee stoelen opvoeren. De therapeut begeleidt de
gezonde kant indien nodig.

De therapeut tracht vast te stellen welke modus verandering blokl<eert. Dat zou
een kindmodus kunnen zijn die te verlegen of te kwaad is om verandering te probe-
ren. Ofhet kan een onaangepaste coping-modus zijn, die de patiënt in de verleiding
brengt zijn toevlucht te nemen tot het oude onaangepaste coping-gedrag. Ofhet kan
een disfunctionele oudermodus zijn die de kracht van de patiënt breekt door de
patiënt te straffen of door te veel te eisen. Zodra de therapeut weet welke modus het
nieuwe gedrag verstoort, kan de therapeut een dialoog met die modus op gang
brengen en proberen iets aan die concrete punten te doen. We bespreken deze
manier van werken met modi in latere hoofdstukken.

Flashcards

Therapeut en patiënt kunnen een flashcard schrijven over de blokkade. Op die
flashcard verzetten zij zich tegen de betreffende schema's en onaangepaste coping-
stijlen. Als de blokkade van de patiënt bijvoorbeeld bestaat uit woede, zou er op de
flashcard kunnen staan: 'Op dit moment ben ik te kwaad om te proberen minder
agressief te zijn in mijn intieme relaties, zoals ik in mijn therapiesessies heb
beloofd.' De flashcard vat de voor- en nadelen samen van doorgaan met de onaange-
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paste coping-stijl, beschrijft het gezonde gedrag en biedt oplossingen voor prakti-
sche problemen. Voor woede zou de flashcard zelfbeheersingstechnieken kunnen
voorstellen: 'Ik haal langzaam en diep adem totdat ik me kalm voel en dan stel ik
me voor dat ik het gezonde gedrag doe.' Het lezen van de flashcard geeft de patiënt
de gelegenheid om de woede te laten zakken voordat er op de situatie gereageerd
wordt.

Nieuw huiswerk opgeven

Als therapeut en patiënt eenmaal hebben vastgesteld wat de blokkade is en gepro-
beerd hebben om die op te lossen, probeert de patiënt het nieuwe gedrag opnieuw
uit als huiswerk. De therapeut kan overwegen om de opdracht minder moeilijk te
maken of op te delen in kleinere, geleidelijke stappen. Als de patiënt met deze nieu-
we huiswerkopdracht nog steeds niet in staat is die uit te voeren, kan de therapeut
de aandacht verleggen naar een ander gedragspatroon en later op dit ene terugko-
men. Het is echter belangrijk dat de therapeut niet op een zijspoor raakt bij het
nastreven van gedragsverandering. Wat er ook gebeurt, de therapeut blijft empathi-
sche confrontatie gebruiken om op gedragsverandering aan te dringen. Soms kan
het voor de therapeut een enorme opgave zijn om empathisch confronterend te blij-
ven reageren op het feit dat de patiënt zoveel moeite heeft met het realiseren van
gedragsverandering.

Bijzondere omstandigheden

Als de voorgaande strategieën niet werken, kan de therapeut overwegen speciale
condities in te voeren die het nieuwe gedrag belonen. Patiënten kunnen zichzelfbij-
voorbeeld belonen voor het uitvoeren van nieuw gedrag in het kader van een huis-
werkopdracht. Wat de beloning is, varieert tussen de ene patiënt en de andere,
afhankelijk van wat de patiënt fijn vindt. Enkele mogelijkheden zijn een cadeautje
kopen voor jezelf, iets leuks gaan doen of iets doen waarmee je jezelf voedt. Wat bij-
zonder bekrachtigend werkt voor veel patiënten, is dat ze de therapeut mogen
opbellen en een boodschap op het antwoordapparaat kunnen achterlaten dat ze hun
huiswerk afhebben.

Als de patiënt zich gedurende lange tijd onveranderlijk lijkt te verzetten tegen
gedragsverandering, is de laatste oplossing die de therapeut kan voorstellen dat de
patiënt de therapie tijdelijk staakt. De therapeut kan bijvoorbeeld het idee van een in
tijd beperkte inspanning aandragen: therapeut en patiënt beslissen hoe lang ze nog
aan gedragsverandering werken en komen overeen dat ze tijdelijk met de therapie
zullen ophouden als er in die periode geen verandering ontstaat. De therapeut laat
de patiënt weten dat de therapie kan worden hervat zodra de patiënt bereid is
gedragsverandering te proberen. De therapeut presenteert dit als een kwestie van
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'bereidheid': de therapeut zal wachten totdat de patiënt laat weten dat hij klaar is
voor verandering. Dit is een extreme maatregel die de therapeut kan nemen en ze is
bedoeld voor gevallen waar sprake is van extreem veel weerstand. Soms zijn patiën-
ten gewoon nog niet toe aan verandering. Ze hebben tijd nodig of bepaalde levens-
omstandigheden moeten eerst veranderen voordat ze nieuw gedrag durven riske-
ren. Soms moeten ze eerst nog grotere verwarring ervaren. Vastzitten moet erger
aanvoelen dan veranderen voordat sommige patiënten voldoende motivatie kunnen
opbrengen om te veranderen.

Het is van belang om erop te wijzen dat we zorgvuldig moeten afwegen of het
nog andere voordelen heeft om in therapie te blijven - bijvoorbeeld reparenting
voor een patiënt met een borderline persoonlijkheids stoornis - die misschien
opwegen tegen het ontbreken van gedragsverandering. Soms gaan we dus zonder
gedragsverandering toch een aanzienlijke tijd met de behandeling door als daarvoor
bij een bepaalde patiënt een dwingende reden is.

De therapeut kan als volgt het idee naar voren brengen om een tijdlimiet aan de
therapie te stellen en daarna even te stoppen:

'Ik denk dat je erg hard je best doet, maar dat je schema's heel sterk zijn. Misschien zijn

we nu ongeveer op een punt dat we even niet verder komen met gedragsverandering.
Soms gebeuren er dingen in het leven waardoor mensen hun gedrag kunnen verande-
ren. Wat zou je vinden van het volgende idee: we gaan nog een maand door om te kijken

of je verandering kunt realiseren. Als dat niet lukt, kunnen we de therapie een tijdje
onderbreken en dan kun je me bellen als je denkt dat je zover bent dat je de behandeling

wilt hervatten en aan deze gedragsverandering wilt werken. Wat denk je, is dat een goed
plan?' ~

Praktijkvoorbeelden

Spencer: een conflict tussen modi
Spencer is 3I jaar. Hij is in therapie gekomen omdat hij ontevreden is over zijn
baan. Hoewel hij aan de kunstacademie is afgestudeerd, heeft hij sindsdien een
baantje als grafisch ontwerper dat ver beneden zijn niveau ligt. Hoewel hij zich ver-
veelt en zich niet gewaardeerd voelt op zijn werk, merkt hij dat hij niet in staat is
ander werk te zoeken. Geen enkele baan lijkt wat hij zoekt: of de baan lijkt niet goed
genoeg of hij voelt zich onvoldoende gekwalificeerd. Tijdens de diagnostische fase
vindt Spencer als zijn schema's Tekortschieten en Mislukken. Hij doorloopt de cog-
nitieve en experiëntiële fase van de behandeling en probeert gedragsverandering.
Week na week is hij niet in staat zijn huiswerk te doen. De tijd verstrijkt en hij blijft
vastzitten waar hij zit. Maar er gebeurt iets onverwachts: Spencer raakt zijn baan
kwijt. Hoewel hij zijn financiële reserves ziet slinken, is hij nog steeds niet in staat
om actief werk te zoeken. Zijn bestaan wordt bedreigd.



5 GEDRAGSPATRONEN DOORBREKEN

De therapeut denkt dat Spencers verlamming op een conflict tussen modi wijst.
Wanneer patiënten stappen moeten nemen om hun bestaan veilig te stellen en toch
niet in staat blijken tot handelen over te gaan, is het een waarschijnlijke hypothese
dat er modi met elkaar in conflict zijn. De therapeut helpt Spencer om vast te stellen
welke twee modi bij dit conflict betrokken zijn: het Tekortschietende kind, dat zich
te machteloos en hopeloos voelt om iets te doen, en de Gezonde volwassene, die
bevredigender werk wil. Door een dialoog tussen deze twee modi te voeren kan
Spencer het conflict oplossen. De Gezonde volwassene verlicht de angsten van het
Kwetsbare kind en belooft iets te doen, wat voor problemen er ook mogen opdoe-
men.

Rina; wanneer het de patiënt ontbreekt aan voldoende motivatie om te veranderen
Patiënten voelen zich één met hun oude onaangepaste schema's: hun schema's zijn
een deel van degene die zij zijn. Ze geloven zozeer in de waarheid van hun sche-
ma's dat ze de mogelijkheid van verandering vaak niet kunnen bevatten. In sommi-
ge gevallen is de patiënt nog niet kwaad genoeg op het schema. In andere gevallen,
zoals vaak gebeurt bij patiënten met een narcistische persoonlijkheidsstoornis, zijn
de nadelen van het disfunctionele gedrag onvoldoende motiverend. Veel narcistisch
gedrag is voor belangrijke anderen veel verontrustender dan voor de patiënt zelf en
deze patiënten zijn pas gemotiveerd om te veranderen als een belangrijke ander een
drastische stap neemt, bijvoorbeeld dreigt met het beëindigen van de relatie. De the-
rapeut pakt dit probleem aan door de nadruk te leggen op de gevolgen op lange ter-
mijn als dit narcistische gedrag voortduurt.

Rina heeft een schema Veeleisendheid. Omdat ze als kind is verwend, denkt ze
dat ze speciale behandeling verdient. Een van de voorrechten die zij wel aan zich-
zelf, maar niet aan anderen toekent, is dat zij in woede mag uitbarsten als zij haar
zin niet krijgt. Ze komt in therapie omdat haar verloofde Mitch hun verloving dreigt
te verbreken als zij zich niet leert beheersen. Rina heeft moeite met het uitvoeren
van huiswerkopdrachten voor gedragsverandering. Zo is zij het met de therapeut
eens dat ze een 'time-out' moet nemen als ze op het punt staat haar kalmte te verlie-
zen bij Mitch, maar steeds weer besluit ze dat wat ze op dat moment wil, belangrij-
ker is. 'Ik wil wat ik wil,' zegt ze, 'en het is gewoon niks voor mij om toe te geven.'
Vandaar dat ze nog steeds haar zelfbeheersing verliest. Rina heeft geen schema
Onvoldoende zelfcontrole/zelfbeheersing, want het probleem met haar zelfbeheer-
sing doet zich alleen voor als ze haar zin niet kan krijgen.

De therapeut helpt haar deze blokkade te overwinnen. Rina zet de voor- en nade-
len op een rijtje voor als zij haar zelfbeheersing blijft verliezen. Ze voert dialogen
tussen haar gezonde kant en haar gerechtigde kant. Samen met de therapeut stelt
ze een flashcard samen die haar eraan herinnert waarom het belangrijk is om zich
te leren beheersen: elke keer dat ze haar woede niet kan beheersen, brengt ze haar
relatie met Mitch in gevaar - en Mitch houden is voor haar belangrijker dan even
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haar zin krijgen. Rina oefent het beheersen van haar woede in imaginatie en rollen-
spel. Geleidelijk leert ze haar woede in toom te houden en zich op een meer gepaste
manier te uiten in haar relatie met Mitch.

Belangrijke veranderingen in je leven aanbrengen

Ook als patiënten met succes hun gedrag veranderen, kan een problematische situ-
atie pijnlijk en destructief blijven. In zo'n geval kunnen patiënten beslissen dat er
grote veranderingen in hun leven nodig zijn, bijvoorbeeld van school of baan veran-
deren, een nieuwe carrière kiezen, verhuizen, zich losmaken van familie of vrien-
den of een intieme relatie verbreken. De therapeut biedt steun terwijl de patiënten
het pad kiezen dat goed voor hen is.

Wanneer patiënten overwegen om uit een problematische situatie te stappen, is
het belangrijk dat de therapeut nagaat ofhun redenen daarvoor gezond zijn of door
een schema worden ingegeven. Schemagerelateerde redenen zijn meestal een vorm
van vermijding of overcompensatie. Bijvoorbeeld: een jonge patiënt, Jim, besluit
zijn baan in de financiële wereld op te zeggen en naar het strand te trekken ..Hoewel
hij zich deze zet financieel kan veroorloven, beseft hij bij nader inzien dat die wordt
ingegeven door zijn onderwerpingsschema. Deze verhuizing betekent zowel sche-
mavermijding als overcompensatie: door te vertrekken kan Jim de conflicten met
zijn klanten en collega's uit de weg gaan en hij kan zijn schema overcompenseren
door te doen wat hij zélf wil. Jim geeft toe dat hij zijn baan zou willen houden als hij
die conflicten met klanten en collega's niet had.

Wanneer patiënten ogenschijnlijk drastische of plotselinge veranderingen in
hun leven aanbrengen, moet de therapeut de situatie zorgvuldig beoordelen. De
'vlucht in gezondheid' die in de psychotherapeutische literatuur wordt genoemd, is
waarschijnlijk overcompensatie voor een schema. Ook als hun gedrag er gezond
uitziet, kunnen patiënten zonder voldoende voorbereiding toch dingen doen die
niet bij hen passen. In dergelijke gevallen gaat de therapeut de empathische con-
frontatie aan met deze schemavermijding en overcompensatie.

Indien de verandering die de patiënt voorstelt, geen uiting van schemavermij-
ding of overcompensatie lijkt te zijn, is de volgende stap om alternatieve handelwij-
zen te onderzoeken. Therapeut en patiënt zetten voor elk alternatief de voor- en
nadelen op een rij en beoordelen vervolgens wat het beste is. De therapeut vraagt:
'Als je je schema's niet zou hebben, wat zou je dan willen?' Met deze vraag kan de
patiënt gemakkelijker vaststellen wat de juiste handelwijze is. Daarnaast wegen the-
rapeut en patiënt de voor- en nadelen van veranderen versus niet veranderen tegen
elkaar af. Soms berust de beslissing op pragmatische overwegingen. Kan de patiënt
zich de verandering financieel veroorloven? Zal de patiënt gauw een andere, betere
baan vinden? Zal de patiënt een bevredigender relatie vinden? Kan de patiënt aan de
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noodzakelijke middelen komen om de verandering te realiseren?
De therapeut helpt de patiënten om zich voor te bereiden op de uitdaging om

belangrijke veranderingen in hun leven aan te brengen. Dat omvat ook eventuele
ontberingen als frustratie en teleurstelling kunnen verdragen, omgaan met de
afkeuring van belangrijke anderen en onvoorziene problemen oplossen.

Samenvatting

In de behandelfase waarin gedragspatronen worden doorbroken, tracht de patiënt
de gedragspatronen die door een schema worden aangestuurd te vervangen door
beter aangepaste patronen. De gedragspatronen die het voorwerp van verandering
zijn, zijn de onaangepaste coping-stijlen die patiënten gebruiken als hun schema's
geactiveerd worden. Deze onaangepaste coping-stijlen zijn over het algemeen over-
gave, vermijding en overcompensatie, hoewel elk oud onaangepast schema zijn
eigen kenmerkende coping-reacties heeft.

Gedragspatronen doorbreken begint met het definiëren van concreet gedrag als
mogelijk doelwit van verandering. Therapeut en patiënt bereiken dit op een aantal
manieren: (1) door de casusconceptualisering aan te scherpen die zij in de dia-
gnostische fase hebben ontwikkeld, (2) door uitgebreide beschrijvingen van pro-
bleemgedrag op te stellen, (3) door middel van imaginatie over gebeurtenissen die
schema's activeren, (4) door de therapeutische relatie te onderzoeken, (5) aan de
hand van mededelingen van belangrijke anderen en (6) door de schemavragen-
lijsten door te nemen.

Vervolgens brengen therapeut en patiënt prioriteiten in gedrag aan voor het
doorbreken van patronen. Wij menen dat het belangrijk is dat patiënten gedrag
binnen een actuele levenssituatie trachten te veranderen voordat ze grote verande-
ringen in hun leven aanbrengen. In tegenstelling tot de traditionele cognitieve
gedragstherapie beginnen de patiënten met het meest problematische gedrag dat
zij kunnen aanpald<en.

Om de patiënt tot gedragsverandering te motiveren helpt de therapeut de patiënt
om het aan te pald<en gedrag in verband te brengen met zijn oorsprong in de kin-
dertijd. Therapeut en patiënt nemen door wat de voor- en nadelen zijn van door-
gaan met het gedrag. Ze stellen een flashcard op die de belangrijkste punten
samenvat. Tijdens de sessies oefenen de therapeut en de patiënt het gezonde
gedrag in imaginatie en rollenspel. Ze spreken af welk gedrag de patiënt als huis-
werk oefent. De patiënt voert het huiswerk uit en therapeut en patiënt spreken de
resultaten in de volgende sessie grondig door.

We geven verschillende suggesties voor het overwinnen van blokkades die
gedragsverandering belemmeren. In de eerste plaats ontwikkelen therapeut en pati-
ent een concept van zo'n blokkade. De blokkade is meestal een modus en de thera-
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peut en de patiënt kunnen een alliantie aangaan om die modus het hoofd te bieden.
De patiënt voert dialogen tussen blokkade en gezonde kant. Therapeut en patiënt
stellen een flashcard op die de patiënt kan lezen. Als de patiënt na het geven van
nieuwe huiswerkopdrachten daaraan nog steeds niet kan voldoen, kan de therapeut
speciale condities formuleren voor het geval het huiswerk niet geheel wordt uitge-
voerd.


