
COGNITIEF DAGBOEK VOOR SCHEMA’S 
GEBEURTENIS (Wat lokte mijn reactie uit?) 
Ik zei tegen mijn moeder dat ik haar niet kon helpen met de kamer 
schilderen. Zij reageerde teleurgesteld. 

GEVOELENS (Hoe voelde ik mij?) 
Boos (80) en bang(80) 
GEDACHTEN (Wat dacht ik?) 
Het draait ook altijd om haar 
Als mij moeders kamer niet geschilderd wordt is het mijn schuld. 
GEDRAG (Wat deed ik?) 
Ik bleef de rest van de dag piekeren en kon ‘s avonds niet in slaap 
komen. Ik besloot mijn moeder de volgende dag toch hulp aan te 
bieden. 
WELKE SCHEMA’S SPELEN HIERBIJ EEN ROL? 
(wat raakte mij heel sterk en met welke jeugdervaring had dat te maken?) 
1. onderwerping 
2. emotionele geremdheid 
3. verlating 
TERECHTE  REACTIE (Welk deel van mijn reactie was terecht?) 
Ik  had goede redenen om deze keer niet te helpen, omdat ik zelf 
teveel te doen heb en moet leren niet teveel hooi op mijn vork te 
nemen. Maar als ik er aan denk dat zij het dan allen gaat doen 
voel ik mij schuldig. 
 
Wat was eventueel het aandeel van de ander? 
Moeder deed heel erg teleurgesteld en zielig, dus geen wonder dat 
ik mij schuldig ging voelen. Zij kan het best betalen om een schilder 
in te huren. 
OVER-REACTIES (Welke reacties waren te sterk?) 
Op welke manier overdreef ik of zag ik het verkeerd?  
Ik bleef er maar over piekeren terwijl  ik toch een goeie beslissing 
genomen had. Ik had niet moeten zwichten en toch moeder weer 
hulp aan moeten bieden de volgende dag. Moeder is nog maar 60 
jaar en kan echt wel zelf dingen regelen. 
 
Welk schema maakte dat het erger werd? 
Onderwerping. Want ik weet uit ervaring dat moeder heel lang kan 
blijven mokken als je haar niet helpt. 
DOOR MIJ  GEWENSTE REACTIE  
Op welke manier zou ik er beter tegenaan kunnen kijken? 
Ik had bij mijn standpunt moeten blijven. Moeder wordt echt niet 
ongelukkig omdat ik niet kom schilderen. 
 
 Wat zou ik beter kunnen doen om het probleem op te lossen? 
Ik had haar  het telefoonnummer van mijn schilder kunnen geven 

GEVOEL 
Boos (80 ) omdat ik er weer ingetrapt ben. Minder bang (20) omdat 
ik wel weet dat moeder  blijft mokken, maar  ik ben niet meer  zo 
bang om door haar in de steek gelaten te worden. 

 


