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Schematherapie in groepen voor borderline 

persoonlijkheidsstoornissen 

 

Schematherapie in groepen (STG) is een vorm van schematherapie die de laatste tijd veel in de 

aandacht staat. Zeker bij de borderline persoonlijkheidsstoornis lijkt dit een veelbelovende aanpak. 

STG heeft een aantal voordelen boven individuele schematherapie (ST), maar vereist wel een 

aanpassing van de houding en de rol van de therapeut, van de technieken en van de omgang met de 

modi. In deze bijdrage gaan we hier dieper op in.  

 

door Guido Sijbers & Remco van der Wijngaart  
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STG wordt in Nederland al langer toegepast, onder andere geïnspireerd door het boek van Van 

Vreeswijk & Broersen (1). Het gaat hier om een meer cognitieve variant van ST. In 1998 zijn Farrell 

en Shaw begonnen met ST voor groepen mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) in 

klinische en ambulante settingen.  Zij gebruikten naast cognitieve en gedragsmatige aspecten ook de 

experientiële interventies van ST. In het Nederlandse multicenter onderzoek (2) bleek een drie jaar 

durende tweewekelijkse individuele ST een effectieve therapie voor de BPS, leidend tot volledige 

genezing. In een onderzoek van Farrell ea (3) bleken de effecten van STG echter -in een kortere tijd- 

nog groter te zijn. Een Nederlandse pilotstudie waarin naast wekelijkse STG ook ST individueel werd 

aangeboden, gaven vergelijkbare voorlopige resultaten te zien. In 2010 gaat een internationaal 

multicenter onderzoek van Arntz en Farrell van start naar STG voor BPS, die vergeleken zal worden 



met de gebruikelijke behandeling voor BPS (voordat ST wordt aangeboden). Door het succes van de 

behandeling van Farrell ea is STG veel meer in de belangstelling komen te staan. De groepstherapie 

zoals in dit artikel beschreven is grotendeels gebaseerd op hun model (4). Nadat de verschillen tussen 

individuele schematherapie en STG worden benoemd, gaan we in op de andere houding die van STG-

therapeuten wordt geëist in vergelijking met individuele ST. Vervolgens wordt de rol van therapeuten 

in STG beschreven worden en tot slot willen we per modus van de BPS een korte beschrijving geven 

van de technieken en methoden die specifiek binnen STG gebruikt kunnen worden. 

 

Verschil ST in groep of individueel 

Er zijn een aantal verschillen tussen individuele ST en in groepen. Bij individuele ST krijgt de cliënt 

veel persoonlijke aandacht. De ‘limited reparenting’ bestaat eruit het individu zoveel mogelijk te 

begrijpen via het modusmodel om zo de juiste interventie te kunnen plegen. Deze begripsvolle en 

ondersteunende interventies zijn erop gericht realistische grenzen te bieden en de autonomie, 

verbondenheid en veiligheid te bevorderen zodat de cliënt leert dat hij mag voelen en denken wat hij 

wil en dat ook leert uit te drukken op een assertieve manier. Bij STG gaat dat anders. Deze vorm van 

therapie heeft als belangrijk uitgangspunt om zich steeds op alle deelnemers te richten, dus geen 

individuele therapie in een groep te doen. Dat betekent een grote verandering voor een ST-therapeut 

die gewend is mee te bewegen met het proces van die ene persoon. Opvallend is dat bij STG het 

contact van de therapeut met iedere deelnemer apart minder groot is en het hele proces vooral gericht 

is op het creëren van een onderlinge band. Alle interventies zijn erop gericht om zoveel mogelijk 

gebruik te maken van de potentie van die groep. Dit betekent dat technieken en houding hieraan 

aangepast worden. Steeds wordt gezocht naar overeenkomsten  en herkenning bij anderen. Bij dit 

zoeken naar herkenning worden alle technieken gebruikt die horen bij ST, zoals psycho-educatie, 

cognitieve- en gedragsmatige technieken, identificeren van schema’s en modi, self-disclosure en 

experiëntele technieken. 

De algemene voordelen van het werken in een groep zijn bekend van Yalom (5). De curatieve factoren 

van een groep zijn onder andere universaliteit, altruïsme, herkenning, interpersoonlijk leren, imitatie 

van gedrag, existentiële factoren, catharsis en herhaling van primaire familiesituatie. Al deze 

elementen zijn ook bij STG herkenbaar. Cliënten met een BPS voelen zich vaak een buitenbeentje, 

zien zelf ook dat ze in vergelijking met anderen vaak emotioneler reageren, begrijpen hun eigen 

reacties niet en veroordelen zichzelf daarom nogal eens. De herkenning van deze beleving bij de 

andere groepsleden is dan ook een eerste, belangrijke ervaring bij cliënten wanneer ze starten met 

STG. Ze delen tips en leren beter vanuit de gezonde volwassen modus te reageren. Ondanks de 

verschillen tussen de deelnemers, begrijpen ze elkaar met een paar woorden en krijgen ze vaker voor 

het eerst het gevoel geaccepteerd te worden in een groep. Ook in de latere fasen van de therapie, 

wanneer de onderlinge verschillen duidelijker zijn geworden, spelen deze curatieve factoren een rol. 



Belangrijke voorwaarde daarbij is dat de therapeut in staat is om voldoende veiligheid, structuur en 

verbondenheid te creëren. 

Daarnaast biedt de STG meer mogelijkheden voor het gebruiken van de verschillende onderdelen en 

technieken van ST (bijvoorbeeld limited reparenting en empathische confrontatie met elkaar). 

Opvallend bij deze interventies is hoe gezond groepsleden naar elkaar kunnen reageren, ook al lukt dat 

naar zichzelf nog niet. Tevens zijn er meer personen die deel kunnen nemen in een rollenspel of bij 

een rescripting. De aanwezigheid van meerdere groepsleden faciliteert een verhoogd affect, waardoor 

het vaak moeilijker is om in de beschermende copingmodus te blijven. Zelfs al doet een deelnemer 

niet mee, de therapie gaat toch door. Vervolgens is er sprake van een tweede ‘ouder’ (twee therapeuten 

in plaats van een), van ‘peer bonding’ (onderlinge contacten buiten de therapie worden toegestaan) als 

opstap naar meer autonomie en leren ze elkaar feedback te geven en te ontvangen in een veilige 

context. 

 

Taken van de therapeut 

Er zijn ongeveer vijf herkenbare fasen in het behandelproces van STG te onderscheiden: de 

voorbereiding op deelname aan de groep, de introductiefase bij start van de groep, het identificeren en 

bewerken van schemamodi, de separatiefase waarin gewerkt wordt aan gedragsverandering en een 

laatste ondersteunende fase met laag frequente contacten met de individuele behandelaar. Hierbij heeft 

de therapeut verschillende taken: 

 

Gebruik maken van de potentie van groep 

Een belangrijke taak van de therapeut is het gebruik maken van de potentie van de groep zoals 

herkenning, universaliteit, altruïsme, voor iedere deelnemer. Een cliënte vertelt bijvoorbeeld dat ze 

genoeg heeft van het voelen van pijnlijke gevoelens en besloten heeft zich niet meer met haar 

innerlijke kleine kind bezig te willen houden. In individuele schematherapie zou de therapeut hierop 

inzoomen. In de groep wordt besproken welke kant van de cliënte dit zo zou kunnen zeggen. De groep 

noemt dit een opstandige reactie, misschien van de boze beschermer. Vervolgens wordt iedereen 

gevraagd te vertellen over zijn of haar herkenning met het gevoel genoeg van iets te hebben en 

vervolgens opstandig te reageren. Iedere bijdrage werpt een ander licht op de zaak en daarna kan 

samen geconcludeerd worden dat de opstandigheid bij iedereen vanuit een copingmodus komt na een 

periode van óf veel voelen óf te veel onderdrukken van moeilijke gevoelens. De therapeut structureert 

het onderlinge gesprek door te zorgen dat zoveel mogelijk deelnemers reageren en maakt gebruik van 

wat iedereen zegt door verhelderen en samenvatten. Ook al houdt dit onderwerp aanvankelijk vooral 



één cliënte bezig, het wordt relevant gemaakt voor alle deelnemers, die zich herkennen, steun kunnen 

geven of zelf ook iets hiervan leren.  

De therapeut zorgt dat er voldoende veiligheid is in de groep en stimuleert dat de leden een onderlinge 

band opbouwen. De basisregels spelen hierbij een belangrijke rol. Grenzen zijn gericht op het belang 

van iedereen. De omgang met de deelnemers wordt door iedereen ervaren als billijk. De therapeut kan 

ieder conflict hanteren en is hierdoor een model. Door validatie, acceptatie, echtheid, 

geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en consistentie stimuleert hij dat groepsleden zich gaan hechten 

aan de therapeuten maar ook aan elkaar. 

 

Structuur bieden 

De therapeuten hebben een agenda op hoofdlijnen voor iedere sessie. Deze biedt hun ondersteuning. 

Het is echter de kunst zo flexibel te zijn, dat er gevarieerd kan worden tussen het volgen van agenda en 

de aanwezige modi. Op die manier kan er een balans worden  gevonden tussen experiëntieel en 

cognitief werken en wordt steeds het groepsbelang in de gaten gehouden. Didactische handouts en 

huiswerk bieden ook structuur, waarbij belangrijk is flexibel om te gaan met huiswerk. 

 

Therapeuten als team 

Therapeuten zoeken naar een balans van afwisselend een leidende en volgende therapeut. Terwijl de 

een werkt met een individu, let de ander op het affect van de overige groepsleden en in welke modi 

cliënten zich bevinden. Omdat de tegenoverdracht in groepen sterker is dan in een individuele 

therapie, zeker bij deze doelgroep, is het belangrijk zo op elkaar ingespeeld te zijn dat je elkaar helpt 

om de therapeutische positie weer in te nemen als de ander blijft hangen in eigen schema’s. Zo kan de 

ene therapeut met een eigen hoge eisen schema door de andere therapeut gecorrigeerd worden als hij 

te veel vraagt van een cliënt: ‘wat gebeurt er nu?’ of ‘ik stel voor dat we het voor nu hierbij laten’ 

 



Figuur 1 Het modusmodel bij BPS  

Werken met schemamodi in een groep 

Het uitgangspunt voor behandeling vormt het modusmodel zoals beschreven in figuur 1. De 

doelstelling van behandeling op grond van dit modusmodel is identiek aan de individuele behandeling 

van BPS. STG maakt gebruik van dezelfde methoden en technieken als individuele ST om iedere 

modus te bewerken. Daarnaast biedt het werken in groepen extra mogelijkheden om deze modi te 

bewerken. In dit artikel worden hiervan slechts enkele voorbeelden beschreven: 

 

De Beschermer 

Groepsleden zullen met name in de eerste fase van behandeling vaak in de Beschermende 

copingmodus zitten. De aanwezigheid van anderen en het praten over gevoelens en behoeften wordt 

als bedreigend en beangstigend ervaren. Het doel in ST is deze copingmodus te herkennen en te 

bewerken om zodoende contact te kunnen maken met de onderliggende gevoelens en behoeften van 

het Kwetsbare Kind.  

In de STG wordt het begrip Beschermer door de therapeuten uitgelegd en vervolgens wordt gevraagd 

naar de ervaringen van de groepsleden met deze modus. De specifieke kenmerken van ieders 

Beschermer worden besproken en gedeeld. Groepsleden kunnen zo niet alleen hun eigen Beschermer 

leren kennen maar ook die van de anderen. Deze kennis stelt de groep in staat om in een vroeg stadium 

te signaleren wanneer een groepslid in de Beschermer zit. Het bespreken van de functie van de 



Beschermer en daarmee de achterliggende emotionele pijn maakt al meer contact mogelijk met het 

Kwetsbare Kind. Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van de stoelentechniek om de beschermer te 

bewerken waarbij groepsleden elkaar kunnen helpen in het benoemen van argumenten tegen de 

Beschermer. Een van de belangrijkste manieren om binnen STG de Beschermer te bewerken is echter 

door voortdurend contact te maken met ieder groepslid. Een groepslid in de Beschermende modus zal 

geen oogcontact maken, niet reageren of spreken. De therapeuten maken dus voortdurend met een 

vriendelijke blik oogcontact, glimlachen of spreken dit groepslid rechtstreeks aan met zodat de 

Beschermer zwakker wordt en er meer contact mogelijk is. 

 

Het Kwetsbare Kind 

Binnen de STG worden gevoelens van verbondenheid binnen de groep sterk gestimuleerd. Dat gebeurt 

op verschillende manieren. Zo wordt expliciet gesproken over de groep als een veilige plek waar ieder 

lid welkom is, gewaardeerd wordt. Ook kan de analogie met een familie genoemd worden. In een van 

de groepen binnen de Riagg Maastricht wordt iedere sessie standaard begonnen en beëindigd met een 

imaginatie van de groep als veilige plek terwijl de groepsleden elkaars hand vasthouden tijdens die 

imaginatie. Tijdens een imaginatie met rescripting zijn het de overige groepsleden die het beeld 

herschrijven en het Kwetsbare Kind troosten. Dit gevoel van verbondenheid en waardering wordt 

verder versterkt in wat Farrell en Shaw (4) de ‘identity bracelet ceremony’ noemen: ieder groepslid 

krijgt een koord en een aantal verschillende gekleurde kralen. Ieder geeft aan de overige leden een 

kraal en zegt daarbij iets aardigs over de ander. Aan het eind van deze ceremonie heeft ieder groepslid 

kralen die de verschillende aardige opmerkingen representeren. Deze kralen kunnen gedragen worden 

als een armband, een ‘identity bracelet’, die helpt een positiever zelfbeeld op te bouwen. 

 

De Straffende Ouder 

STG biedt als groot voordeel boven individuele therapie dat groepsleden die vaak niet goed in staat 

zijn de Straffende Ouder bij zichzelf te herkennen dat wel heel goed kunnen bij anderen. Dit heeft tot 

gevolg dat ze het ook beter leren herkennen bij zichzelf. Een ander groot voordeel is dat groepsleden 

elkaar kunnen helpen in het bevechten van de boodschap van die Straffende Ouder modus. Opvallend 

is dat STG in vergelijking met individuele ST meer gebruik maakt van beeldende symbolen in het 

bevechten van de Straffende Kant. Niet alleen wordt een lege stoel als symbool van de Straffende 

Ouder door een koor van groepsleden tegengesproken en buiten de deur van de kamer gezet maar er 

worden ook tekeningen gemaakt van de Straffende Ouder die vervolgens verscheurd en verkreukeld 

worden. 

Tijdens imaginatie met rescripting is het de groep die de Straffende ouder bevecht en wegstuurt en in 

het troosten van het kleine Kwetsbare Kind wordt de stem van de groep geïnternaliseerd als de 

gezonde ouder. Groepsleden herkennen zoveel van hun eigen worsteling in de andere groepsleden dat 



het bevechten van de Straffende Ouder van een ander ervaren wordt als het bevechten van hun eigen 

Straffende Ouder. 

 

Het Boze Kind 

Net als bij individuele ST wordt ook binnen STG het uiten van boosheid van het Boze Kind 

gestimuleerd. Echter dient binnen de groep het gevoel van veiligheid van de overige groepsleden 

gewaarborgd te blijven. Therapeuten kunnen dit doen door de groepsleden die dat willen of nodig 

hebben in een veilige hoek van de kamer te plaatsen waarbij de therapeut tussen hen plaatsneemt, 

terwijl de cliënten in de Boze Kind modus zitten.  

Verder kan de groepsetting gebruikt worden om met rollenspellen te oefenen in de vaardigheid van 

boosheid uiten. In onze ervaring tot dusver is tevens gebleken dat cliënten met BPS slecht in staat zijn 

de eerste signalen van boosheid te herkennen. Het gebruik van ‘emotional awareness’ oefeningen helpt 

hen zich sneller bewust te worden van deze signalen (cognitief, fysiologisch of emotioneel) en 

daarmee meer keuzemogelijkheden te verkrijgen hoe om te gaan met die boosheid. 

 

Het  Blije Kind 

In STG is in vergelijking met individuele ST veel meer aandacht voor het Blije Kind modus. Het 

uitgangspunt is dat verandering niet alleen beoogd wordt door te focussen op negatieve affecten maar 

ook door positieve affecten te versterken. Iedere sessie wordt er een spel gedaan met een voorkeur 

voor een spel waarbij bewogen moet worden. In eerste instantie zullen zowel therapeuten als 

groepsleden zich over een drempel moeten zetten om in een therapiesetting een spel met ballonnen, 

handjeklap of bellenblaas te doen. Er wordt echter ook genoten van het samen gek doen en voor velen 

is het een ongekende ervaring om met elkaar een moment van onbezorgd plezier te ervaren. 

De waterpistooltjes zijn daarmee niet alleen een gek spel maar bovenal het vervullen een wezenlijke 

basisbehoefte: het vinden van een veilige verbondenheid die de deelnemers in hun jeugd gemist 

hebben. Het is in die verbondenheid dat poorten in de Beschermer geopend worden. Straffers worden 

bevochten en er wordt geleerd te luisteren naar basisbehoeften zodat er emotionele groei kan 

plaatsvinden.  

Terugblikkend op sessies verbazen mijn cotherapeut en ik ons dan wel vaker over de interventies die 

we hebben gedaan. Tegelijkertijd vinden we in bovenstaande een verantwoording voor die 

interventies: het zijn niet alleen maar dramatechnieken of spelletjes maar een duidelijke strategie met 

als doel het leren herkennen en valideren van basisbehoeften die in het verleden geschaad zijn.  

 

Tot slot 

STG heeft verschillende voordelen boven ST. Wel is aanpassing van de therapeut vereist. Een van de 

belangrijkste aanpassingen is dat de individuele gevoelens en problemen steeds relevant worden 



gemaakt voor alle leden van de groep. Dit heeft tot doel om in verbondenheid meer inzicht te krijgen 

in de oorsprong en instandhouding van de klachten, om steun en herkenning te krijgen bij de 

confrontatie met de pijn uit het verleden en bij het elkaar ondersteunen met het opbouwen van gezonde 

schema’s. 
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