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te jong al 'groot' zijn en weten nauwelijks hoe een kind de dingen
beleeft. De therapeut moet dan proberen de verantwoordelijkheid
voor de ouder(s) of zusjes en broertjes van de patiënte over te nemen
en deze over te dragen aan iemand anders (een andere hulpverlener
bijvoorbeeld). Pas dan voelt de patiënte zich vrij genoeg om haar
eigen behoeftes te ervaren. Ook wanneer de therapeut (in de imagi-
natie) als een volwassene tegen een kind praat, helpt dat de patiënte
om zich kind te voelen.

laten krijgen in haar eigen rol in de interactie met haar ouder(s) en
op de motieven die bij de ouder(s) een rol gespeeld kunnen hebben,
terwijl de patiënte dat als kind niet zo ervaren heeft (zie Fase 2:

Rolomkering).
Een patiënte kan de afwezigheid van de vader in haar jeugd erva-

ren hebben als afwijzing en gebrek aan liefde. Dit heeft bijgedragen
aan haar schema van minderwaardigheid. In het rollenspel blijkt dat
de vader wel van haar hield maar veel weg was om ruzies met moe-
der te voorkomen. Het gebrek aan aandacht klopt dus wel, maar de
conclusie dat hij haar niet de moeite waard vond niet.

Deze vorm van rollenspel is bij uitstek geschikt voor situaties die
enige ambiguïteit in zich dragen. Met andere woorden: waarin het
gedrag van de ouder misschien wel disfunctioneel was, maar niet
ingegeven door afkeuring van de patiënte.

Imaginatie met rescripting is een krachtige methode om verschui-
vingen in de schema's van de patiënten te bewerkstelligen. Zoals
reeds gezegd, is het niet de bedoeling veel sessies achter elkaar met
deze techniek bezig te zijn. Maar de therapeut en de patiënte kun-
nen imaginatie ook vermijden en het is daarom wel verstandig om
gedurende een geplande periode zeer regelmatig (om de andere ses-
sie) imaginatie te doen. Afwisseling met andere experiëntiële tech-
nieken en cognitieve en gedragstechnieken is aan te bevelen.

Historisch rollenspel

Rollenspel
Ter voorbereiding op het rollenspel zoeken de patiënte en de thera-
peut naar een relevante situatie uit het verleden. Veelal is een aantal
actuele situaties, waarin de patiënte steeds op hetzelfde vastloopt, de
aanleiding om na te gaan welke situaties in de jeugd van de patiënte
daarop leken. Bij Nora viel op dat zij steeds vastliep in situaties op
het werk, als er onvoldoende rekening met haar gehouden werd. Zij
reageerde daar heel bang en afwachtend op en kreeg het gevoel er
niet bij te horen. Zij dacht dat haar leidinggevende niet zag dat er
geen rekening met haar gehouden werd en haar een zeur zou vin-
den als zij er iets van zou zeggen. Als een relevante situatie in het
verleden gevonden is (bij Nora was dat gepest worden op school),
wordt nagegaan welk schema of welke modus hierdoor ontstaan of
versterkt is. Daarna volgt een rollenspel in drie fasen (zie tabel 6.4).

Een rollenspel gericht op het veranderen van schema's kan zowel
betrekking hebben op situaties uit de jeugd van de patiënte als op
situaties die kort geleden gebeurd zijn. Een rollenspel over een situ-
atie uit de jeugd, ook wel 'historisch rollenspel' genoemd, kan even
sterke effecten hebben als imaginatie. Het hangt enigszins af van
de voorkeuren van de therapeut en de patiënte welke methode het
meest wordt toegepast.

De toepassingsgebieden voor het historisch rollenspel zijn gro-
tendeels dezelfde als bij imaginatie met rescripting (zie het begin
van dit hoofdstuk) Om de voor de hand liggende reden dat de the-
rapeut niet de rol van een mishandelende of seksueel misbruikende
ouder kan spelen, moet een uitzondering gemaakt worden voor die
onderwerpen. Dan kan alleen imaginatie met rescripting toegepast
worden.

Een ander verschil met imaginatie met rescripting is dat deze
techniek ook gebruikt kan worden om de patiënte meer inzicht te
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Tabel 6.4: De drie fasen van het historisch rollenspel
111"'''1,(' voorbereiding de halve sessie in beslag neemt. Het risico is

11 IIIII'lljk groot dat de drie fasen van het rollenspel dan niet in een
, 11,11' "fgerond kunnen worden. Of het rollenspel klopt blijkt van-
, 11 1'1'('1tijdens de uitvoering.

Rolverdeling Rollenspel

Fase 1 Patiënte = kind, Oorspronkelijke situatie
Therapeut = de ander

Fase 2 Patiënte = de ander,
Therapeut = het kind

Fase 3 Patiënte = kind,
Therapeut = de ander

Oorspronkelijke situatie; rolomkering
De patiënte ervaart het perspectief van de andel

De patiënte probeert nieuw gedrag uit

,,,,"weid historisch rollenspel fase 1: Naspelen van de situatie

Het is belangrijk dat het rollenspel niet gespeeld wordt in dezelfc)(.
stoelen waarin de patiënte en therapeut nonnaaI zitten. Dit om rol
verwarring te voorkomen. Net als bij andere rollenspelen wordt cle
situatie zoveel mogelijk nagebootst met meubels en attributen uit cl··
kamer van de therapeut. De patiënte moet zich zoveel mogelijk kun-
nen inleven in de situatie zoals die z,ich destijds heeft voorgedaan.
Zij moet als bet ware weer kleine Nora van acht jaar worden om de
gevoelens van vroeger zo vee,1mogelijk te ervaren en de conclusies
die zij daaruit getrokken heeft weer te beleven. Er wordt dus in de
tegenwoordige tijd gepraat en de therapeut bootst de betrokken ou-
der, of een andere betrokkene, zo natuurgetrouw mogelijk na.

Als er meer personen nodig zijn of de patiënte vi ndt dat een ander
de rol beter kan spelen dan de therapeut (byvoorbeeld vanwege het
sekseverschil), dan kunnen anderen, zoals vrienden van de patiënte
of collega's van de therapeut, gevraagd worden om mee te doen aan
het rollenspel.

,lllItlde: Nora is depressief omdat collega's haar niet bij het jaarlijkse
1111'.1 ,lpje betrokken hebben. Dit doet haar denken aan vroeger op school,
IIJI'II 7e gepest werd en niemand haar hielp. De concrete situatie is dat

Ij lIit school komt en aan haar moeder vertelt dat ze gepest wordt. Haar
11I1I1'der(M) reageert niet.

HIII/('mpel1: Naspelen situatie
1)1- lherapeut speelt de moeder. Hij staat bij een tafel en speelt dat moeder
dllik bezig is met het huishouden. De patiënte is Nora van acht jaar, die
IIUliskomt.

1': 'Mam, ze zaten mij weer te pesten op school. Ze hebben mijn nieuwe pen
rl/gepakt en kapot gemaakt.'
I Moeder (kribbig): 'Ik heb nu geen tijd voor je.'
1': 'Maar nu doet ie het niet meer en .. .'
I=Moeder: 'Nu niet, zei ik je toch!'
(Patiënte loopt weg met een zucht.)

Fase 1: De oorspronkelijke situatie
De oorspronkelijke situatie wordt nagespeeld. De patiënte speelt
zichzelf als kind en de therapeut speelt de rol van de ander (vaak een
ouder) op aanwijzing van de patiënte. Het rollenspel moet gaan over
het concrete moment waarop de patiënte vroeger bepaalde disfunc-
tionele ideeën heeft gevormd en is doorgaans niet zo lang: hooguit
vijf minuten, maar vaak slechts een minuut. De patiënte beschrijft
zo nauwkeurig mogelijk de situatie en het gedrag van de ander dat
de therapeut moet spelen. De therapeut vraagt voldoende informa-
tie om de ouder goed te kunnen spelen. Het is niet de bedoeling

N a afloop gaan de therapeut en de patiënte weer in hun eigen stoe-
len zitten en wordt besproken of het rollenspel voldoende leek op de
echte situatie en of dezelfde emoties werden opgeroepen. Is dit niet
het geval dan geeft de patiënte aanvullende informatie en wordt het
rollenspel herhaald. Vervolgens wordt de indertijd ontstane disfunc-
tionele interpretatie, inclusief het bijbehorende gevoel, opgeschre-
ven (zie bijlage 2 Historisch rollenspel) en in verband gebracht met
een modus. De patiënte en de therapeut onderzoeken de conclusies
die het kind heeft getrokken over zichzelf, haar moeder en wat zij
veronderstelt dat moeder van haar vindt (zie tabel 6.5 Historisch
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rollenspel Nora). Zij scoren die ideeën ook op geloofwaardigheid
op een visueel analoge schaal (zie tabel 6.5) of als een getal (zie getal
tussen haakjes). De patiënte is zich net zo verdrietig en machteloos
als toen gaan voelen en concludeert: 'ik ben onbelangrijk en lastig'
(90) Deze conclusie heeft bijgedragen tot de modus van het verlaten
kind. Over moeder denkt zij: 'Moeder deed kortaf dus die vond mij
een vervelend leind' (90). Deze conclusie heeft bijgedragen aan de
modus van het verlaten kind. De therapeut schrijft dit op in het
formulier historisch rollenspel, zoveel mogelijk in de bewoordingen
van de patiënte.

Fase 2: Rolomkering
In fase 2 stelt de therapeut voor om de rollen om te keren. De patiën-
te leeft zich zo goed mogelijk in de ander in en de therapeut speelt de
rol van het kind. In de voorbereiding benadrukt de therapeut, dat
de patiënte zich zoveel mogelijk moet inleven in de rol van bijvoor-
beeld haar moeder. Zij bespreken een aantal typerende kenmerken
van haar moeder en van de omstandigheden waarin haar moeder in
die periode van haar leven verkeerde.

Voorbeeld historisch rollenspel fase 2: Rolomkering

Nora speelt moeder, staat bij een tafel en speelt dat zij druk bezig is met
het huishouden. De therapeut is Nora van acht jaar die thuiskomt.

T= Nora: 'Mam, ze zaten mij weer te pesten op school. Ze hebben mijn nieuwe
pen afgepal<t en kapot gemaal<t.'
P=Moeder (kribbig): '1/< heb nu geen tijd voor je.'
T=Nora: 'Maar nu doet ie het niet meer en ... .'
P=Moeder: 'Nu niet zei ik je toch!'
(Therapeut/Nora loopt weg met een zucht.
Patiënte/Moeder zucht.)

Na het rollenspel wordt weer stilgestaan bij de gevoelens en gedach-
ten van de patiënte. Hierbij let de therapeut speciaal op aanwijzin-
gen dat de patiënte de bedoelingen van de ouder door het rollenspel
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anders is gaan zien. Hij spreekt de patiënte nog even aan alsof zij
haar moeder is, om haar te laten beoordelen wat zij dacht en voelde
in de rol van moeder.

Voorbeeld van de nabespreking van fase 2

T: 'Nora, ik ga je een paar vragen stel/en over de rol van je moeder, dus probeer je
nog even voor te stellen wat moeder net dacht en voelde.'

P: (nog even namens moeder) 'Ik merkte dat ik te moe was om naar mijn
dochter te luisteren en daardoor nogal kortaf deed, maar ik dacht niet dat zij
een vervelend kind was.'

T: 'Dus je dacht niet dat Nora vervelend was, maar waarom zuchtte je daarnet
dan?'

P: 'Omdat ik heel moe was. Ik vond het huishouden doen met vier kleine kinderen
heel zwaar.'

T: (nu weer tegen Nora zoals zij nu is) 'Als je nu kijkt naar de conclusie die je
net trok (wijst naar het bord), wat zou je daar nou aan wil/en veranderen?'

P: 'Dat mijn moeder moe was en dat dat kwam omdat ze vier kleine
kinderen moest verzorgen terwijl zij dat niet aankon. Daarom deed zij zo
ongeïnteresseerd.'

Dit nieuwe inzicht kan leiden tot een herformulering van de oor-
spronkelijke gedachte. 'Mijn moeder deed kortaf en had weinig aan-
dacht voor mij, maar dat lag niet aan mij, maar aan haar overver-
moeidheid.' Deze tekst schrijft de therapeut op het bord onder de
eerste conclusie.

De patiënte kijkt ook naar haar eigen aandeel door vanuit de ou-
derrol naar het kind te kijken en te zeggen wat er aan opvalt. Het
kind kan zich bijvoorbeeld meteen teruggetrokken hebben, waar-
door de ouder niet geconfronteerd werd met zijn of haar disfuncti-
onele gedrag.
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Voorbeeld nabespreking fase 2: eigen aandeel patiënte de nabespreking een verdere herformulering van de oorspronkelijke
ideeën plaatsvinden.

T: (spreekt Nora weer even aan als moeder) 'Wat valt je als moeder op aan
je dochter?'

P: 'Niks.'
T: 'Wat bedoel je met niks?'
P: 'Ze reageert niet op wat ik zeg.'
T: 'Heb je enig idee waarom ze niks zegt?'
P: 'Mijn moeder weet dat niet, want die is daar helemaal niet mee bezig, maar

ik was veel te bang, dat ze helemaal zou instorten als ik ook nog lastig zou
doen.'

T: 'Dus je kunt aan de conclusie van daarnet nog een stukje toevoegen ... Ik
drong ook niet aan, amdat ik dacht dat zij dan helemaal zou instorten en .. .'

P: 'Zij mij nog veel vervelender zou vinden.'

Voorbeeld historisch rollenspel fase 3: het uitproberen van nieuw gedrag

In de voorbereiding benadrukt de therapeut dat de patiënte nu mag
uitproberen hoe ze wel de aandacht van haar moeder kan trekken.
De therapeut speelt de moeder, staat bij een tafel en speelt dat zij
druk bezig is met het huishouden. De patiënte is Nora van acht jaar die
thuiskomt.

De therapeut onderzoekt met de patiënte of zij ook de conclusie
over zichzelf kan, veranderen en schrijft op in het formulier 'Ik
wilde mijn moeder niet lastig vallen en drong niet aan' (zie tabel
6·5)· De therapeut moet in deze fase uitleggen dat het kind toen
niets anders kon doen, omdat het afhankelijk was van haar ouders
en zelden zag hoe het er in andere gezinnen aan toeging. Meestal
zijn er andere voorvallen geweest waarin de patiënte wel is uitge-
maakt voor lastig en vervelend. Het is niet de bedoeling dat de
patiënte zich achteraf misschien schuldig gaat voelen over haar
gedrag van destijds.

P: 'Mam, ze zaten mij weer te pesten op school. Ze hebben mijn nieuwe pen
afgepakt en kapot gemaakt.'

T=Moeder (kribbig): 'Ik heb nu geen tijd vaar je.'
P: 'Maar nu doet ie het niet meer en ... Ze hebben mij ook uitgescholden en

geslagen.'
T=Moeder: 'Nu niet zei ikje toch!'
P: 'Mama hoor je niet wat ik zeg? Ze slaan mij en ik heb een blauwe plek op mijn

arm.'
T= Moeder (kijkt vermoeid op en zegt geschrokken): 'Wat zeg je een blauwe

plek? Wat zei de juf daarvan?'
P: 'Niks, die had het niet gezien.'
T= M: 'Dat kan zo niet langer. Ik kan hier nu niet weg, maar ik vraag tante Mia

of ze morgen met jou mee naar de juf gaat om erover te praten.'

Fase 3: Rescripting
In fase 3 nodigt de therapeut de patiënte uit om weer het kind te
spelen, maar nu een andere reactie uit te proberen op grond van
wat tot nu toe ontdekt is en wat zij nu weet als volwassene. De pa-
tiënte vraagt bijvoorbeeld uitdrukkelijker aandacht en praat harder.
Aangezien de situatie nieuw is, moet de therapeut, in de rol van
de ander, zijn reactie meer improviseren, aansluitend op het nieuwe
gedrag van het kind.

Als deze improvisatie geloofwaardig is voor de patiënte, kan in

De therapeut improviseert hier de hulp van tante Mia erbij omdat
hij uit de levensgeschiedenis van de patiënte weet dat deze tante
naast hen woonde en wel eens insprong. Als de patiënte dat niet
vindt kloppen moet iets anders uitgeprobeerd worden. De therapeut
en de patiënte komen uiteindelijk tot de volgende nieuwe conclusie:
Als ik duidelijker had gezegd dat ik elke dag op schoolgepest werd en
dat de juf niks deed, dan zou ze, ondanks haar vermoeidheid, toch
iets gedaan hebben of mijn tante ingeschakeld hebben. Die had wel
iets gedaan. In het formulier schrijven zij dit op als een samenvat-
ting: 'Mijn moeder vond mijn probleem wel belangrijk en zou hulp in-
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schakelen.' Over zichzelf formuleert zij: Ik mag wel aandacht vragen
voor mijn problemen, want ik ben wel belangrijk en niet lastig.' Zij
schrijven deze conclusie ook in het formulier voor het historisch rol-
lenspel. Tot slot gaan zij nog een keer terug naar de oorspronkelijke
aanname van Nora over zichzelf (Ik ben onbelangrijk en lastig') en
onderzoeken of die opvatting nu veranderd is. Daarna formuleert
Nora tot welk alternatief gedrag dit nieuwe inzicht zou kunnen lei-
den in de toekomst. Het doel van de derde fase van het rollenspel
is, nogmaals, niet dat de patiënte gaat denken dat zij het destijds
anders had moeten aanpakken. Het doel is dat zij vanuit een ver-
anderde interpretatie ervaart dat je ook anders kunt handelen. Het
rollenspel kan vervolgens doorwerken in vergelijkbare situaties in
het hedeH. Nora kan zich bijvoorbeeld nu beter voorstellen dat zij op
het werk gaat zeggen dat ze het niet leuk vindt om buitengesloten te
worden door de collega's en dit duidelijker met haar leidinggevende
bespreken.

Alternatieve interpretatie over mijzelf:
Ik wilde mijn moeder niet lastig val/en en drong niet aan.
0---------------------·---------------------------------------------------------x-----------100

ROLLENSPEL 3
Patiënte speelt zichzelf in de kindrol met behulp van nieuwe inzichten,
de therapeut speelt ouder.
(Patiënte probeert veel duidelijker aandacht te vragen voor haar probleem en moeder
reageert wel en bedenkt hoe zij hulp kan inschakelen.)

Alternatieve interpretatie over de ander:
Mijn moeder vond mijn probleem wel belangrijk en zou hulp inschal<elen,
o-------------------------------------------------------------------x-----------------------100
Alternatieve interpretatie over mijzelf:
Ik mag wel aandacht vragen voor mijn problemen, want ik ben wel belangrijk en niet lastig,
0----------------------------------------------------------------------------------------X--100

Oorspronkelijke aanname over mijzelf:
Ik ben onbelangrijk en lastig (verlaten kind),
o---------------------------------X---------------------------------------------------------100

Tabel 6.5: Historisch rollenspel Nora

VOORGENOMEN GEDRAG IN DE TQEI<OMST OP GROND VAN DE NIEUWE INTERPRETATIE

Ik ben net zo belangrij/< als andere mensen en als zij niet merken dat ik hulp of steun nodig heb,
dan ga i/, dat duidelijker aangeven.

HISTORISCH ROLLENSPEL NORA

ROLLENSPEL 1

Patiënte speelt zichzelf, de therapeut speelt ouder.
(Patiënte komt thuis en is gepest op school. Moeder heeft geen tijd,)

Knelpunten bij de toepassing van het historisch rollenspel

Aanname over de ander:
Moeder deed kortaf, dus die vond mij een vervelend kind,
0---------------------------------- --------------X--------100
Aanname over mijzelf:
11<ben onbelangrijl, en lastig (verlaten kind).
0--------------- -------------------X-------100

Bij de uitvoering van het historisch rollenspel kunnen zich proble-
men voordoen die vergelijkbaar zijn met de problemen met imagi-
natie. De belangrijkste specifieke knelpunten zijn de volgende:

ROLLENSPEL 2

Het rollenspel in fase I is te ingewikkeld - Als er in de voorbespreking
een langer rollenspel met meer scènes opkomt, moet de therapeut
de situatie inkorten. Hij moet, samen met de patiënte, dat deel
van de situatie uitkiezen dat het meest van invloed is geweest op
het ontstaan van een schema of modus. Hij probeert de meest
essentiële scène uit het verhaal te halen en alleen dat deel wordt
nagespeeld. Het rollenspel duurt meestal tussen de een en vijf
minuten.

Patiënte speelt de ouder, de therapeut speelt patiënt in de kindrol.
(Patiënte ontdekt in de ouderrol dat moeder in die tijd overspannen was en het gezin
met vier kinderen niet aankon.)

Alternatieve interpretatie over de ander:

Mijn moeder deed kortaf en had weinig aandacht voor mij, maar dat lag niet aan mij, maar aan
haar oververmoeidheid.

o------------------------------------------------------------------ X---------------------100
Het gedrag van de ouder is te gewelddadig - Tijdens het rollenspel kan
blijken dat in de gekozen scène toch te veel geweld zit. Misschien
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bevat de na te spelen situatie nog geen geweld, maar weten de thera-
peut en de patiënte (uit verhalen over de levensgeschiedenis), dat er
ongetwijfeld geweld zou worden toegepast als de patiënte een andere
reactie zou uitproberen. De therapeut kan de rol van de ouder in
dat geval niet op zich nemen. Hij besluit dat deze situatie beter te
bewerken is via imaginatie met rescripting.

De patiënte kan de rol van de ander niet spelen - De achterliggende
reden moet onderzocht worden. Als er geen duidelijke redenen te
vinden zijn, kan het helpen om de bedoeling van het rollenspel nog
eens uit te leggen. Vraag de patiënte het gewoon eerst eens te pro-
beren, voordat zij concludeert dat zij het niet kan. Een verklaring
kan zijn, dat het spelen van de ouder te aversief is. De therapeut kan
eventueel fase 2 overslaan en de patiënte vragen wel ander gedrag
uit te proberen in fase 3. Een andere oplossing is overstappen naar
imaginatie met rescripting.

Er is geen nieuw perspectief op het gedrag van de ouder mogelijk - Als
er geen gewijzigd inzicht met betrekking rot het gedrag van de ou-
der mogelijk is omdat de ouder het kind inderdaad altijd afwees,
moet de therapeut niet blijven aandringen, In dat geval kan de re-
scripting in de derde fase ook bestaan uit boos worden en weglopen
of het onderwerp wordt nog eens overgedaan in imaginatie. Zelfs
als bet gedrag van de ouder onveranderd negatief blijft, is herzie-
ning van de conclusie over de patiënte mogelijk. De conclusie kan
bijvoorbeeld zijn dat de ouder altijd negatief reageerde, maar dat het
meer zegt over zijn eigen problematiek (bijvoorbeeld depressie) dan
over het gedrag of de eigenschappen van patiënte.

De patiënte voelt zich na fase 3 schuldig, omdat zij destijds niet zo heeft
gereageerd - De therapeut legt uit dat zij dat als kind niet kon doen,
gegeven de omstandigheden en het gebrek aan voorbeelden die to-

nen hoe het anders had gekund. Pas met wat zij nu als volwassene
weet, kan zij, met hulp van de therapeut, nieuw gedrag bedenken
en uitproberen.
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De therapeut is bang dat hij het kind een schuldgevoel geeft over haar
vroegere gedrag - Dat berust op een denkfout bij de therapeut. De
patiënte kan niet schuldig zijn als kind omdat zij toen niet wist wat
zij moest doen. Bovendien kan het relativeren van het eigen aandeel
en dat van de ouder de patiënte juist verlossen van haar schuldgevoel
en haar moeder deels ook. De patiënte kan bijvoorbeeld conclude-
ren: 1k was als kind gauw bang, maar dat is nu niet meer nodig. Mijn
moeder reageerde daar verkeerd op omdat zij overspannen was en het
gezin niet aan/wn na de echtscheiding. 'Dat geeft een ander gevoel dan
de gedachte: 'Mijn moeder hield niet van mij.'

De therapeut of de patiënte gaan het gedrag van de ouders te veel ver-
ontschuldigen - Als er meer begrip voor het gedrag van de ouder
ontstaat, omdat duidelijk wordt dat hij of zij het ook moeilijk had
in die fase van zijn of haar leven, dan bestaat het risico dat dit ge-
drag geheel verexcuseerd wordt. Het blijft belangrijk om te consta-
teren dat, ondanks het begrip, het geen adequaat gedrag was voor
een ouder ten opzichte van een kind. Aan de basisbehoeften van
het kind is daardoor niet tegemoetgekomen en de patiënte heeft
daardoor disfunctionele schema's opgebouwd waar zij nu nog last
van heeft.

De therapeut maakt van het historisch rollenspel te veel een vaardig-
heidstraining (in fase 3) - Het historisch rollenspel is niet bedoeld als
vaardigheidstraining. Het uitproberen van nieuw gedrag in fase 3 is
alleen maar bedoeld als afzwakking van een disfunctioneel schema
en versterking van een gezond schema. In het uitgewerkte voorbeeld
is dat 1k ben wel de moeite waard, dus mag voor mijn behoeften opko-
men'. Als het de patiënte nog niet zo goed lukt om dat nieuwe gedrag
uit te proberen, moet de therapeut daar dus veel begrip voor hebben
en haar geruststellen en verzekeren dat zij dat in de toekomst nog
wel zal leren. Zelfs als het tijdens fase 3 vrij aardig lukt om nieuw
gedrag uit te proberen, moet de therapeut daar geen al te hoge ver-
wachtingen van hebben voor de nabije toekomst. De conclusie over
toekomstig gedrag is een voornemen, maar geen verplicht huiswerk.
Aangezien schema's heel hardnekkig zijn, mag niet verwacht wor-
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den dat de patiënte na een rollenspel in staat is om voortaan haar
gedrag tijdig en adequaat aan te passen.

Rollenspel heden

Net als bij het historisch rollenspel kunnen recente gebeurtenissen
nagespeeld worden in drie fasen.

Hierbij gaat het niet zozeer om het ontstaan, als wel om de in-
standhouding van bepaalde schema's door de misinterpretatie van
het gedrag van anderen. Met name in fase 2 met de rolomkering is
er gelegenheid tot herinterpretatie van het gedrag van de ander en
het effect van het eigen gedrag op anderen.

Voorbeeld van rollenspel heden

Nora had niet door waarom zij ruzie kreeg met haar vriend als zij in de
straffende modus zat. Zij was dan zeer kritisch tegen hem en hij kon niets
goed doen. Door een paar van deze situaties na te spelen en haar in de
rol van haar vriend te laten ervaren hoe het voor hem was als zij in die
modus zat, kreeg zij meer begrip voor het effect van haar gedrag in die
modus. Zij besefte ook dat zijn geïrriteerde reactie haar straffende kant
weer versterkte ('Hij is ook al tegen mij'). Zij werd zich eerder bewust van
de negatieve spiraal waarin zij beiden soms terechtkwamen en besprak
met hem dat ze een time-out van een half uur zouden inlassen als dit
weer gebeurde, zodat zij kon proberen de straffende kant een halt toe te
roepen.

Het historisch rollenspel leent zich, zoals gezegd, meer voor ambigue
situaties, waarin het gedrag van de ander (veelal de ouder) te zwart-
wit werd of wordt geïnterpreteerd. Door de rol van de ander na te
spelen, krijgt de patiënte meer zicht op de reden waarom hij of zij
zo deed; waarom zij als kind daar negatieve conclusies over zichzelf
aan verbonden heeft en waarom dat achteraf gezien onterecht was.

Het rollenspel over situaties in het heden heeft dezelfde func-
tie, maar dan met betrekking tot personen die nu belangrijk zijn

IlO

6 Experiëntiële technieken

in het leven van de patiënte. In elke fase van het rollenspel pro-
beert de therapeut de opgeroepen disfunctionele interpretaties zo
duidelijk mogelijk op te schrijven, samen met de patiënte. Bij deze
rollenspel techniek is het verband tussen een experiëntiële en cogni-
tieve techniek duidelijker aanwezig dan bij imaginatie. De twee- of
meerstoelentechniek, die in de volgende paragraaf beschreven zal
worden, is eveneens een experiëntiële techniek waarbij dit verband
duidelijk aanwezig is.

Twee- of meerstoelentechniek

De twee- of meerstoelentechniek is een methodiek waarbij de ver-
schillende kanten van de patiënte op verschillende stoelen worden
gezet. Deze techniek kan bij patiënten met een BPS gebruikt worden
als zij moeilijk los kunnen komen van de straffende ofbeschermende
modus. Het is ook een bruikbare methodiek als er een tweestrijd is
tussen een oud disfunctioneel schema en een nieuw gezond schema.
Is dat laatste het geval is er sprake van een schemadialoog.

Hierna wordt eerst de tweestoelentechniek bij de straffende ouder
besproken, daarna de tweestoelentechniek bij de beschermer en tot
slot de meerstoelentechniek voor het werken met meerdere modi.

Tweestoelentechniek bij de straffende ouder

Als de patiënte in een sessie hardnekkig in de straffende modus zit,
wordt dit eerst duidelijk benoemd door de therapeut. De patiënte
heeft het zelf meestal niet door. De therapeut moet daarom heel
expliciet maken welke modus op dat moment de overhand heeft in
de sessie. Daarna stelt hij voor deze modus op een aparte stoel te
zetten (zie tabel 6.6). In de lege stoel, waar de patiënte eerst in zat,
blijft het verlaten kind (kleine Nora) als het ware zitten, maar dat is
op dat moment nauwelijks in staat te verwoorden wat het voelt. Als
de patiënt in de stoel van de straffende ouder zit, verwoordt zij wat
deze kant zegt. Daarna gaat de patiënte weer op de oorspronkelijke
stoel zitten.
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