
- Theorie	van	imaginatie	rescripting	

- Opfrissen	van	basiskennis		

- Identificeren	van	valkuilen	therapeut	

- Werken	met	antagonisten	(begin	en	
eind	van	therapie)	

- Omgaan	met	problemen,	uitdagingen	
(coping	modi).	

-	Specialistische	toepassingsgebieden,	IR	
gericht	op	de	toekomst,	nachtmerries	



Wat	is	de	meerwaarde	van	IR?	
Hoe	leg	je	aan	de	client	de	rationale	van	IR	uit?	

Hoe	introduceer	je	IR?	

Tweetallen:	Bespreek	hoe	je	de	IR	introduceert	en	
welke	rationale	je	uitlegt	aan	de	client	



Hoe	werkt	Imagina/e	met	
rescrip/ng?	(Arntz	2015a)	
1)	Helpt	emoties	te	bewerken	die	normaal	niet	zo	
makkelijk	toegankelijk	zijn,		

2)	Gemiste	basisbehoeften	aan	veiligheid,	zorg	en	steun	
worden	gevalideerd.	

3)	Externe	reattributie;	‘Ik	was	geen	slecht	kind	maar	
mijn	ouders	waren	gewoon	niet	zo’n	goede	ouders’.	

4)	Betekenis	is	veranderd	op	een	‘kind-niveau’;	niet	
alleen	maar	rationeel	en	logisch	inzicht	

5)	Client	kan	ervaren	en	begrijpen	dat	de	omgeving	
waarin	zij	opgroeiden	de	uitzondering	was	en	niet	de	
regel	



(Antz,	2015b)	
-  Ongeconditioneerde	Stimulus(US)	–	de	oorsponkelijke	traumatische	

ervaring	
-  Geconditioneerde	stimulus		(CS)–	wat	de	herinnering	aan	trauma	oproept	

-  US-CS	associatie	ligt	opgeslagen	in	geheugen,	bijv.	Verkrachting	(US),	geur	
van	type	aftershave	(CS)	

-  Exposure	–	je	stelt	client	bloot	aan	CS	(bijv.	Ruiken	van	dat	type	
aftershave),	feit	dat	er	geen	onveilige	ervaringen	volgen	leidt	tot	extinctie.		

-  Imaginatie	rescripting-	nieuwe	informatie	is	toegevoegd	aan	de	
geheugenbestanden	van	de	US	(trauma	ervaring)	wat	de	betekenis	van	de	
CS	verandert	en	dus	leidt	tot	reductie	van	de	stress	



-  Imaginatie	Rescripting	=		“Herevalueren	van	
ongeconditioneerde	stimuli”-	de	betekenis	van	de	US	is	

veranderd.	
-  		

-	Exposure	–	verandert	niet	de	betekenis	van	het	trauma	
zelf	maar	exposure	aan	de	herinnering	zelf	zou	de	

emotionele	responsen	veranderen	dmv	extinctie	processen	
(Foa)				



a)  Kijk	naar	de	meer	schema	gebaseerde	concepten	die	
gerelateerd	zijn	aan	de	huidige	problemen;	hoeven	
niet	noodzakelijkerwijs	de	“big	T”	traumas	te	zijn	

b)  PTSS	en	trauma-gericht;	focus	op	rescripting	van	
gebeurtenissen	in	de	jeugd	die	gerelateerd	zijn	aan	

huidige	klachten.				



Imagina/e	rescrip/ng:	3	fasen	

(Diagnostische	imaginatie)	
1  IR	gericht	op	verleden:	Therapeut	rescript	
2  IR	gericht	op	verleden:	Therapeut	coacht	Gezonde	

Volwassene	in	rescripting	
3  IR	gericht	op	toekomst:	Therapeut	coacht	GV	



Imagina/e	rescrip/ng:	fase	1-
Therapeut	rescript	
!  (Veilige plek) 
! Recente nare gebeurtenis 
!  Focus op gevoelsbeleving 
! Gebruik gevoelsbeleving als brug naar verleden 
! Betekenisvolle gebeurtenis in verleden 
!  Ingrijpen in beeld en herschrijven ervaring 
!  (Veilige plek) 
! Nabespreking  



IR	bij	Straffende	antagonist;	
voorbeeld	



Oefening	
! Tweetallen	
!  Start	oefening	bij	het	beeld	uit	het	verleden	
! Client	presenteert	beeld	uit	jeugd	met	straffende	
ouder	

! Therapeut	rescript	
! Evalueer	en	geef	opbouwende	feedback	



Window of Tolerance 
! Wordt	beïnvloed	door	intelligen/e,	capaciteit	van	het	
werkgeheugen,	temperament,	stressoren	etc.		

!  Pa/ënt	kan	alleen	correc/eve	emo/onele	ervaringen	
verwerken	als	zij	binnen	hun	window	of	tolerance	ziSen.	

!  Disfunc/oneel	gedrag	is	een	niet	werkende	poging	om	de	
stressoren	te	verminderen,	zodat	hij	weer	binnen	de	
window	of	tolerance	kan	komen.	

!  De	therapeut	moet	dus	voortdurend	inschaSen	hoe	de	
pa/ënt	zich	voelt	

!  De	pa/ënt	moet	leren	zijn	emo/es	op	een	betere	manier	te	
reguleren	





Implicaties voor ST 
!  Con/nue	procesdiagnos/ek	
!  Con/nue	inschaVng	van	modi	en	behoeWen	

!  Let	op	hertrauma/seren:	laat	de	pa/ënt	niet	nog	een	
keer	het	trauma	beleven	

!  Bouw	experiën/ële	oefeningen	geleidelijk	op:	begin	
bv.	eerst	met	een	veilige	plek		

!  Biedt	troost	en	steun	en	gebruik	transi/onal	objects	
! Geef	complimenten	en	valideer	emo/es	

!  Leer	de	pa/ënt	func/onele	copingstrategieën	aan		
! Maak	lol	



-	Identificeer	de	meest	voorkomende	valkuilen	voor	
de	therapeuten	in	imaginatie	rescripting	



1	Tempo	
Tempo	is	te	snel	
! Niet	genoeg	tijd	om	te	ervaren,	te	voelen	
! Vergroot	de	emotionele	ervaring	door	met	tempo	te	
spelen:	laat	stiltes	vallen,	versnel	op	andere	
momenten	

Tempo	te	langzaam	
!  Sluit	niet	aan	bij	pt	en	pt	kan	op	drift	raken,	te	weinig	
emotionele	arousal	



2	Toon	
! Techniek	is	interactioneel	proces;	door	volwassen	
toon	spreek	je	een	volwassen	modus	aan.	Welke	
modus	wil	je	aanspreken??		

->Gebruik	je	stem	als	een	instrument	om	emoties	te	
reguleren	

Praat	tegen	ouder/copingmodus	in	meer	volwassen	
toon	

Praat	tegen	kind	modus	in	zachte,	emotionele	toon	



Herinneren	vs	ervaren	
! Beschrijven	van	het	beeld,	te	algemeen:	
	‘Altijd	als	hij	thuiskwam	ging	hij	me	bekritiseren..’	

! Verleden	tijd:	‘Toen	keek	hij	naar	me	en	ik	dacht..’	

!  Intellectualiseren		
“een	deel	van	me	denkt	dat	hij	een	existentiele	crisis	
doormaakt…”	



Wat	houd	je	uit	die	valkuilen?	
!  Sluit	zelf	je	ogen	en	probeer	het	beeld	te	zien	wat	de	
client	beschrijft	

! Vraag	naar	sensorische	ervaringen	alsof	het	nu	
gebeurt:	

‘Als	mij	vader	dronken	thuiskwam..’	->	Therapeut:	;Dus	
daar	staat	je	vader,	kijk	nu	naar	zijn	gezicht,	hoe	zie	je	
dat	hij	heeft	gedronken?’	



Wat	houd	je	nog	meer	uit	die	
valkuilen?	
! Voel	je	de	emoties	van	de	client?	Zo	niet,	dan	kan	het	
zijn	dat	de	client	niet	echt	in	het	betekenisvolle	beeld	
zit	

! Wees	niet	bang	om	de	client	emotioneel	te	maken!	
Client	heeft	die	emoties	nodig	om	een	nieuwe	ervring	
op	te	doen!		



Tuning	into	the	experience		
! Ga	na	welk	affect	maar	ook	betekenis	gekoppeld	is	
aan	het	beeld	

! Tijdens	rescripting,	hou	rekening	met	de	relevante	
basisbehoeften	voor	deze	client	

! Welke	correctieve	emotioenel	ervaring	wil	je	deze	
client	bieden?		

-  Empowerment?	
-  Reattributie?	
-  Zorg	en	aandacht?	
-  Rouw?	
-  Veiligheid?	



A)  Emotion/	Somatic	=	e.g.	Fear,	heart	racing				
B)  Sensory-e.g.	image	of	step	dad	coming	into	bedroom	

C)  Meaning-	e.g.	“I’m	powerless,	I	can’t	do	anything”				

A	Traumatic	Experience		

Emotion/	
Somatic		
Sensory		

Meaning		



-  Gevoelsbrug	en	specifieke	trauma’s	

- “Google	images	approach”,	vraag	de	client	naar	
herinneringen	die	gekoppeld	zijn	aan	een	bepaald	schema:	

“kun	je	me	3	herinneringen	beschrijven	die	jouw	hebben	
geleerd	dat	je	moet	doen	wat	anderen	willen	omdat	je	anders	

gestraft	wordt?		

- -Huiswerk	opdrachten	-		top	5	van	de	beste	herinneringen,	5	
van	de	slechtste	herinneringen	

(Taylor	(2015))		



Gevoelsbrug-	ASunement	om	
doelgerichter	te	worden…	
!  Vaak	is	gevoelsbrug	te	vaag:	‘voel	me	rot’,	‘gespannen’	

!  Tune	in	op	de	huidige	gebeurtenis	
Wat	zie	je?	(	“mijn	vader	die	TV	kijkt”)	
Hoe	voel	je	je?	(	“eenzaam”)	
Wat	denk	je?	(“Ik	doe	er	niet	toe”)	

Verduidelijk	de	gedachten	om	de	betekenis	te	identificeren	
‘Is	het	het	idee	dat	niemand	van	je	houdt?	Zie	ik	dat	goed?’	

Blijf	bij	dat	verdriet,	dat	gevoel	dat	niemand	van	je	houdt	en	
laat	een	beeld	naar	boven	koen	uit	je	jeugd	die	daar	aan	
raakt..		



Rescrip/ng	beelden	

!  Straffende	ouders/antagonisten	
!  Schuldinducerende	ouders/antagonisten	
! Veeleisende	ouders/antagonisten	
! Geen	ouders	of	ouderfiguren	
! Verwaarlozende	ouders/ouderfiguren	

!  ->	Demonstratie	hoe	verschillende	antagonisten	te	
bevechten	



	groepjes	van	4-5		

3	cursisten	spelen	de	verschillende	ouderfiguren	
(straffend,	veeleisend	en	schuldinducerend)	

1	cursist	bevecht	iedere	antagonist	gedurende	1	
minut.	Dan	draaien	de	cursisten	door	als	een	

carousel	en	is	de	volgende	de	therapeut	

Doel	is	dat	iedereen	kan	ervaren	hoe	het	voelt	
om	verschillende	antagonisten	te	bevechten	



- Jij	bent	in	controle	en	niet	de	antagonist.		
- Sluit	af	met	een	correctieve	emotionele	ervaring,	

sluit	af	voor	er	nieuwe	problemen	opkomen	

- Volg	de	behoeften	van	de	client	maar	spreek	de	
client	niet	teveel	aan	in	zijn/haar	gezonde	

volwassene.	Dus	liever	‘Wat	zou	je	nu	willen?’	dan	
‘Wat	is	je	behoefte?’	



-	
	-Valkuil:	clienten	hun	ouders	willen	veranderen	‘Ik	wil	dat	hij	aardig	
tegen	me	doet’	terwijl	de	geschiedenis	heeft	uitgewezen	dat	vader	dat	
echt	niet	doet	of	kan	doen..	->	valideer	de	behoefte	maar	bespreek	de	

realiteit	en	gebruik	de	therapeutische	relatie	

-  Loyaliteit	en	schukd	richting	ouders	->	hou	rekening	met	Window	
of	Tolerance	maar	geef	ook	psycho	educatie	(in	beeld	of	
daarbuiten)	over	gezonde	betokkenheid	en	ongezonde	

schuldgevoelens	
-  Toon	van	stem:	therapeut	moet	kracht	in	stem	laten	doorklinken	

om	te	kunnen	winnen	in	de	beleving	van	de	client	
-  Dissociatie-	grounding	exercises	om	weer	binnen	Window	of	

Tolerance	te	komen	



Veeleisende	antagonisten:	take	
home	boodschappen	
! Veeleisende	ouders	hebben	vaak	goede	intenties	maar	
geven	teveel	druk	

! Valideer	de	behoefte	aan	zorg,	spontaniteit	en	spel.	
!  Is	minder	strijden	maar	meer	overtuigen	

-  Therapeut	moet	met	argumenten	de	veeleisende	
ouder	uitdagen.	Bereid	je	voor	door	een	lijst	op	te	
stellen	van	argumenten!		



Schuldinducerende	ouders:	take	
home	boodschappen	
!  Straffende	boodschappen	worden	subtieler	
gecommuniceerd,	bijv	non-verbaal.	Benoem	die	
subtiele	communicatie	

! Geef	psycho	educatie	oiver	wat	normaal	is,	zeg	het	
tegen	de	ouder	maar	het	is	vooral	dat	de	client	dat	
hoort	

! Werk	met	focus	van	aandacht;	laat	client	wegkijken	
van	ouder	



Thema’s	in	rescrip/ng		
! Zorg	en	aandacht		
! Rouw,	verdriet	en	valideren		
! Empowerment		
! Reattributie	
! Veiligheid	



Thema’s	gebaseerd	op	het	schema	Onderwerping	(gevoel	
gecontroleerd	te	worden,	gedomineerd,	machteloos)	

Therapeut		
“Ik	bepaal	wat	hier	gebeurt,	wij	bepalen	wat	hier	gebeurt,	niet	jij”	

“Ik	sta	niet	toe	dat	jij….”	
“Ik	ben	niet	bang	voor	jou…”	“Ik	kan	je	prima	aan”	

“Ik	laat	jou	niet	bepalen”		
“Je	hebt	geen	macht	over	mij”	

“Ik	ben		er	klaar	mee	dat	jij	me	bepaalt,	ik	bepaal	zelf	wel	wat	er	
gebeurt”	(als	de	client	herschrijft)	



Wantrouwen/misbruik	(gebrek	aan	veiligheid,	gebrek	
aan	vertrouwen,	verwachting	aangevallen	te	worden,	

overalert)	

“Ik	zal	kleine..	beschermen”	
“Ik	zal	niet	toestaan	dat	je	haar	nog	pijn	doet”		

“Ik	zal	kleine	…	geen	pijn	doen”	
“Ze	had	jouw	bescherming	nodig	maar	jij	liet	haar	in	de	

kou	staan”		
“Ze	verdient	dit	niet…”	

“Stop	en	weg	van	hier!	Ik	ben	sterker	dan	jij!”	
“Ik	laat	je	hem	niet	meer	aanraken”	



Schaamte/Tekortschieten	
“Wat	is	er	aan	de	hand	met	jou	(tegen	antagonist)…wat	jij	

zegt	is	verkeerd”	
“Dit	verdient	ze	niet…”	

“Ik	heb	gelijk,	niet	jij….”	“Jij	bent	het	probleem	hier,	niet	zij”	
“Wat	kan	een	klein	kind	verkeerd	hebben	gedaan	dat	het	

verdient	om	zo	door	jou	gestraft	te	worden?!….”	
“Wat	voor	persoon	doet	zoiets	tegen	een	kind??”	

“Ik	ben	er	klaar	mee	dat	kleine	…	zich	slecht	voelt	over	
zichzelf;	jij	bent	hier	het	probleem,	niet	zij!”	

“Er	is	niets	mis	met	haar,	ze	is	slim,	gevoelig,	dapper	etc	etc”	



Emotionele	Deprivatie	
“Je	bent	belangrijk”	(tegen	het	kind)	

“Ze	heeft	het	nodig	dat	je	haar	opmerkt,	dat	je	haar	
serieus	neemt….”	

“je	moet	laten	zien	dat	je	om	je	kinderen	geeft”	
“Zij/hij	heeft	je	nodig….”,	“Ik	weet	dat	jij	het	moeilijk	

vindt	maar	ieder	kind	heeft	liefde,	warmte	en	
aandacht	nodig”	

“Ieder	kind	heeft	het	nodig	te	voelen	dat	ze	ertoe	
doen..”	



Rouw	en	valideren	
!  “Het	is	heel	normaal	en	begrijpelijk	dat	je	je	zo	voelt”	
!  “Het	is	heel	logisch	dat	je	wilt	dat	je	vader	wat	
aardiger	voor	je	is”	

!  “Het	is	verdrietig	dat	mensen	je	niet	hebben	
behandeld	met	het	respect	dat	je	verdient,	nu	ben	ik	
hier	en	ik	geef	om	je”	



2e	fase-	Client	rescript		

!  1)	oorspronkelijke	situatie	vanuit	perspectief	kind	
!  2)	Gezonde	volwassene	rescript	het	beeld	
!  3)	Beeld	wordt	teruggespoeld	en	client	ondergaat	
rescripting	nu	vanuit	het	kind	perspectief	



DVD-	Client	rescript	



Vaak	intefereren	de	schema’s	en	modi	van	de	therapeut	in	het	
effectief	intervenieren	

Focus	op	anderen	(zelf	opoffering,	onderwerping):		
The	therapist	doesn’t	take	the	lead	

Meedogenloze	normen	
Spreekt	de	pt	teveel	aan	als	een	gezonde	volwassene	
Blijft	te	cognitief	

Falen,	scheaamte/tekortschieten	
Hulpeloos	voelen,	machteloos	

Niet	vergeten:	
IR	is	als	een	Harry	Potter	wereld;	alles	is	mogelijk	



-  “what	if	I	make	it	worse!”	
-  “I	need	more	time	to	learn	it	get	

it	right”	
-  “My	Client	might	not	tolerate	it”	
-  “I	don’t	like	upsetting	my	clients”	

-  What	schemas	are	related	to	
these	reactions	?	

-  What	would	a	healthy	parent	do	
if	this	was	about	a	child?			



-  Coping	modes	can	frequently	“get	in	the	way”	of	
effective	imagery	work		

-  -	need	to	manage	and	bypass	the	mode	before	
imagery	rescripting	takes	place	

-  -	Revert	to	client	formulation	“could	there	be	a	X	
part	of	you	that	doesn’t	want	to	do	this	exercise?”	



-”I	can’t	remember	my	childhood”	
	-	“	I	cant	do	imagery”	

- “I	didn’t	want	to	come	to	today’s	session	if	it’s	going	
to	be	like	last	week”	

- Experiences	IR	in	an	unrealistic	way	
- -Drop	outs	or	disengagement		

- “talking…..	Talking…….	talking”	
- Cynicism	and	negativity										



-demeaning..	“so	you	do	this	with	all	your	patients	do	
you”	

	-	Angry	“I’m	not	doing	F…king	this	stuff”	

-	Over	intellectualising	“as	I’m	there	with	mum	I	think	
it’s	a	representation	of	synchronous		event”													



DVD-	mode	work	Challenging	over-	
compensator	client		



Lets	practice!	



-IR	om	gedragsverandering	in	de	
toekomst	te	oefenen	

-Versterken	van	het	beeld	van	de	
Gezonde	Volwassene	

-Flash	forwards	(OCD,	Sociale	
Angst	Stoornis)	
-Nachtmerries	



- Terugkerende	nachtmerries:	
- Hoge	lijdensdruk	en	stressklachten	a.g.v.	

nachtmerries	
- Spanningsklachten	niet	alleen	Distress	during	

night	but	also	during	daytime	
- Nightmares	associated	with	psychiatric	disorders	



Treatment	op/ons	
!  Imaginal	exposure:	nightmare	frequency	is	lower	but	
not	the	distress..	

!  Imagery	rehearsal	therapy;	storyline	is	modified	and	
this	modified	storyline	is	rehearsed->lowers	both	
frequency	and	distress	



Current	treatment	protocol	
! Assessment	
!  3	individual	sessions	in	consequtive	weeks	
!  Session	1:	rationale	for	therapy+determining	core	
nightmare	

!  Session2:	re-activation	core	nightmare,	changing	
storyline,	repeating	rescripting	

!  ->rescripting	can	have	different	endings	
!  Session	3;	repeated	procedure	



outcome	
!  IRT	effective	but	not	superior	to	IE	on	all	measures	
! Explanation:	rationale	IE	is	easier	accepted	
!  ->	Pay	attention	to	explaining	the	mechanisms	of	
imagery	



www.schematherapy.nl		

www.schematherapieopleidingen.nl	


