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Informatie voor therapeuten 
 
Over de behandeling 
 
De duur van de individuele sessies bedraagt 50 minuten. 
 
Wat dient aan bod te komen in de pretherapie: 
- Kennismaken met de patiënt waarbij de therapeut informatie betreffende de patiënt kan inwinnen voor zover deze nog niet bekend 

is uit de intake. Hierbij kan gedacht worden aan levensgeschiedenis, recente problemen, copingstijlen die tot dusver gehanteerd 
werden, ervaringen met eerdere therapieën en de invloed daarvan op de huidige attitude ten opzichte van groeps-SFT.  

- Werken aan de therapeutische relatie, zodat patiënt zich bij start van de groepstherapie gesteund voelt door de individueel 
therapeut.  

- Informatie verstrekken over borderline persoonlijkheidsstoornis (zie ook patiëntenfolder) 
- Informatie verstrekken over SFT (zie ook patiëntenfolder), het opstellen van een casusconceptualisatie, patiënt bekend maken met 

terminologie, waarbij de focus ligt op het modi-model.  
- Bespreken van de resultaten van de voormeting. 
- Informatie verstrekken over groepstherapie (zie ook patiëntenfolder), voorbereiden op groepstherapie. Hierbij is van belang de 

verwachtingen en eventuele misvattingen van de patiënt over de groepstherapie te onderzoeken. De patiënt moet vertrouwen 
krijgen in de groepstherapie, aangezien is aangetoond dat patiënten die vertrouwen hebben in hun therapie, er meer baat bij 
hebben. Zaken als vertrouwelijkheid en algemene regels over groepstherapie zullen aan bod moeten komen. Voor alle therapeuten 
is het van belang te weten dat uit eerdere ervaringen blijkt dat groepsleden elkaar waarschijnlijk zullen gaan opzoeken buiten de 
therapie, en dat dat niet wordt afgekeurd. Dit staat vrij uitgebreid beschreven in het Engelstalige protocol en zal in de 
groepssessies aan bod moeten komen, waarna het ook in de intervisie besproken wordt, zodat individueel therapeuten ernaar 
kunnen verwijzen. We verwachten dat patiënten steun van elkaar zullen kunnen ondervinden, en in de (eerste) groepssessies zal 
worden stilgestaan bij wat van de andere groepsleden verwacht wordt als medepatiënten contact opnemen, bijvoorbeeld in geval 
van crisis. Verder zal gesproken kunnen worden over het voordeel van de groepstherapie boven de individuele therapie: 
bijvoorbeeld: naast het ontvangen van steun kun je ook steun geven aan de anderen, wat een heilzame werking heeft. Een ander 
voordeel betreft het feit dat patiënten veel overeenkomsten vertonen, zoals moeilijkheden in interpersoonlijke relaties, en dat de 
groep een forum biedt om te oefenen in het ontwikkelen en investeren in relaties, zonder dat daarbij het doel is dat de relaties met 
groepsgenoten hierin gaan voorzien. Verder zal gesproken kunnen worden over angst, die start van de groepstherapie met zich 
mee zal brengen. Enige angst is normaal en zal door iedereen worden ervaren; echter, disproportionele angst zal het therapeutisch 
proces in de weg staan en moet goed doorgesproken worden. Vermijdingsgedrag, bijvoorbeeld door gevoelens niet te laten zien of 
door niet actief deel te nemen, kan het gevolg zijn van (teveel) angst. Patiënten moeten worden voorbereid op gevoelens van 
teleurstelling na de eerste groepssessies, en het feit dat de meerwaarde wellicht pas na enkele maanden zichtbaar of voelbaar 
wordt. Dit hangt samen met het normale proces van groepsformatie, wat op zichzelf ook therapeutisch werkt.  

 
Na start van de groepstherapie: 
Na de start van de groepstherapie is het van belang het proces dat patiënt doormaakt in de groepstherapie te volgen en te 
ondersteunen. De therapeut kan ingaan op de vraag wat de patiënt nodig heeft om zich zo goed mogelijk te voelen in de 
groepssessies. Verder kan angst voor de groep en vermijdingsgedrag besproken worden. Patiënten zullen soms gestimuleerd 
moeten worden bepaalde zaken in de groep te bespreken. Ook kunnen experiëntiële technieken geoefend worden in de individuele 
sessies. Daarnaast moeten crises en parasuïcidaal gedrag in de individuele sessies aan bod komen; als hiervan sprake is zullen de 
groepstherapeuten verwijzen naar de individuele sessies.  
Het is van belang in de intervisie ervoor te waken dat het therapeutisch proces van de individuele therapie parallel aan het 
groepsproces blijft verlopen. Daarnaast is de intervisie van belang om ervoor te zorgen dat algemeen geldende afspraken die in de 
groep gemaakt worden, ook bij de individueel therapeuten bekend worden. Het kan bijvoorbeeld gaan om afspraken over contact 
buiten de groep, wat te doen als patiënten in crisis contact met elkaar opnemen, afspraken rondom afwezigheid, het missen van 
groepssessies en eventuele sancties daaropvolgend, etc. Het kan zijn dat sancties op een gegeven moment gevolgen gaan hebben 
voor de individuele sessies, door bijvoorbeeld een hele sessie (verplicht) te wijden aan het verzuim van de groepssessies. Hierover 
is dan natuurlijk goede afstemming met de groepstherapeuten nodig.  
Het is namelijk uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de therapie langzaam overgaat in een gewone individuele therapie. Bij teveel 
verzuim van de groepssessies en als uiteindelijke sanctie daarop stopzetten van de therapie, zal ook het individuele traject moeten 
worden stopgezet. Dit is bij alle deelnemers bekend.  
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Deel III 
Folder voor patiënten  
(naar: van Genderen en Arntz, 2005) 
 
Wat is een borderline persoonlijkheidsstoornis? 
Cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) hebben last van wisselende stemmingen. Zij hebben op bijna alle 
gebieden van hun leven problemen, met name in relaties met andere mensen. Zij weten vaak niet precies wie zij zijn en wat zij 
willen, en gedragen zich vaak impulsief. Woede-uitbarstingen en crisis komen veel voor. Vaak weten mensen met een BPS niet 
waarom hun stemmingen zo onverwacht omslaan. Relatief kleine aanleidingen kunnen soms grote gevolgen hebben en aanleiding 
zijn tot grote angsten of woede. Hoewel veel cliënten met een BPS intelligente en creatieve mensen zijn, slagen zij er veelal niet in 
hun talenten voldoende te ontplooien. Niet zelden hebben zij hun opleidingen niet afgemaakt en werken zij niet of beneden hun 
niveau. Zij lopen een risico zichzelf te beschadigen. Uit onderzoek blijkt dat de kans op een zelfmoordpoging hoger is dan bij andere 
cliënten met andere persoonlijkheidsstoornissen. In een poging om hun heftige gevoelens te verminderen misbruiken zij vaak 
middelen.  
 
Wat is schemagerichte cognitieve therapie? 
Schemagerichte cognitieve therapie is een vorm van therapie die bestaat uit een combinatie van cognitieve gedragtherapie en 
elementen uit andere therapievormen en richt zich op zowel de problemen die de patiënt in het huidige leven ervaart, als op 
ervaringen uit het verleden, die mede de oorzaak van de problemen zijn.  
 
Beschrijving van de borderline persoonlijkheidsstoornis vanuit de schemagerichte cognitieve therapie. 
De schemagericht cognitieve therapie gaat ervan uit dat iedereen vanaf zijn jeugd ideeën over zichzelf , anderen en de wereld 
ontwikkelt, die haar of hem leren om als volwassenen met alle mogelijke voorkomende situaties om te gaan. Als je in je jeugd bijna 
geen steun en aanwijzingen krijgt, dus emotioneel verwaarloosd wordt, kan het zijn dat je belangrijke dingen niet leert. Als daar ook 
nog emotionele of fysieke mishandeling of seksueel misbruik bijkomt, is de kans nog groter dat je ontwikkeling tot een gezond 
volwassen persoon wordt verstoord. Het gevolg is dat je jezelf niet als een geheel ervaart, omdat je verschillende kanten hebt 
ontwikkeld, die op verschillende momenten naar voren komen. Deze verschillende kanten wordt schemamodi of schematoestanden 
genoemd. De meeste mensen met een BPS hebben vijf schemamodi.: het verlaten, misbruikte kind, het boze kind, de straffende 
kant, de beschermer en de gezonde volwassene. Patiënten met een BPS hebben twee modi die kenmerken hebben van het 
verwaarloosde, misbruikte of mishandelde kind dat zij vroeger waren. Deze schemamodi vertonen daarom gedrag dat kinderlijk is 
met heftige, soms onbeheersbaar lijkende emoties en zeer absolute ideeën. De directe andere modi hebben meer volwassen 
kernmerken. De straffende modus en de beschermer zijn geen helpende modi, omdat zij de ontwikkeling van de gezonde 
volwassene in de weg zitten.  
 
Het verlaten en misbruikte kind 
Als deze modus voorop staat voel je je verlaten, hulpeloos, bang en bedreigd. Je hebt het gevoel dat elk moment iets vreselijks kan 
gebeuren, dat niemand te vertrouwen is en dat er geen hulp zal komen.  
 
Het boze kind 
Als je zo kwaad wordt dat je de controle over jezelf verliest, staat het boze kind voorop. Je hebt het gevoel dat je onrechtvaardig en 
slecht behandeld bent en dat aanval de beste verdediging is. Ook kan het zijn dat je impulsief je behoeften bevredigt vanuit een soort 
opstandigheid tegen de onrechtvaardige wereld.  
 
De straffende kant 
De straffende kant is een kant die de opvattingen verwoordt van een of meer opvoeders die je slecht behandeld hebben. Deze kant 
vindt het uiten van emoties slecht en vindt dat je strenge straf verdient voor alles wat je fout doet of zelfs voor nare dingen die je per 
ongeluk overkomen. De straffende kant geeft je het gevoel dat je slecht, dom of lelijk bent. Dit gevoel is soms zo sterk dat je denkt 
dat je niet mag bestaan. De straffende kant richt zich tegen de kindkanten.  
 
De beschermer 
Omdat je zowel de heftige gevoelens van de kindkanten, als de straf die daarop volgt door de straffende ouderkant, onverdraaglijk 
zijn, heb je manieren ontwikkeld om deze gevoelens niet meer te hebben. Soms uit zich dat als een gevoel van leegte, waarbij je 
bijna niks meer voelt. Het misbruik van verdovende middelen (alcohol, drugs) is ook een veel voorkomende manier om gevoelens 
weg te drukken. Meestal sluit je je af voor andere mensen, zodat ze je geen kwaad kunnen doen. 
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De gezonde volwassene 
Deze kant kan wel met emoties omgaan en problemen oplossen. Maar omdat er veel dingen in je jeugd fout zijn gegaan, heb je deze 
kant niet voldoende kunnen ontwikkelen en is hij er meestal niet als hem nodig hebt.  
 
Doel van de schemagerichte therapie 
Het doel van de therapie is de gezonde volwassene sterker maken en de kindkanten leren met (heftige) emoties om te gaan zonder 
daardoor in paniek of woede-uitbarstingen terecht te komen. De straffende kant heb je helemaal niet nodig en zal vervangen worden 
door normale, genuanceerde waarden en normen. De beschermer wordt geleidelijk minder noodzakelijk als de straffende kant 
verdwijnt en de gevoelens je niet meer onverwacht overspoelen.  
 
Wat houdt de therapie in? 
De therapie bestaat uit verschillende manieren om het hierboven beschreven doel te bereiken. 
 
Relatie met de therapeuten en overige groepsleden 
Het is de bedoeling in de therapie dingen die je in je jeugd niet hebt geleerd alsnog te leren. In plaats van gestraft te worden zul je 
steun en begrip ontvangen. Je zult zo leren vertrouwen in mensen te krijgen. Dit is een belangrijke ervaring omdat dit vertrouwen nu 
juist zo verstoord is in je kindertijd.  
 
Ervaringsgerichte technieken 
Het ervaren en uiten van emoties is in je jeugd al onderdrukt en verstoord geraakt. Ervaringsgerichte technieken richten zich erop te 
ervaren dat je emoties en behoeftes normaal waren, maar de reacties daarop niet. Een oefening kan zich richten op situaties in het 
verleden. Er kan gevraagd worden naar wat jij eigenlijk had gewild dat er destijds was gebeurd, je kunt die behoeftes (in fantasie) 
leren uiten en de slechte behandeling stoppen.  
 
Cognitieve technieken 
Cognitieve therapie richt zich op de gedachten en ideeën over jezelf, anderen en de wereld, die vervormd zijn door de slechte 
ervaringen in je jeugd en de rest van je leven. Er worden bewijzen voor en tegen die opvattingen gezocht. Het uiteindelijke doel is dat 
je meer genuanceerde denkbeelden ontwikkelt.  
 
Gedragstechnieken 
Niet alleen je gevoelens en gedachten moeten veranderen, maar ook wat je er vervolgens mee doet. Gedragstechnieken bestaan 
meestal uit oefeningen om nieuw gedrag uit te proberen. Je kunt bijvoorbeeld het leren uiten van je mening oefenen in de therapie 
en later in situaties buiten de therapie.  
Een combinatie van de beschreven technieken zal leiden tot een positiever beeld van jezelf en je zult leren  welke mensen je wel of 
niet kunt vertrouwen en hoe je problemen het beste kunt aanpakken. De verschillende kanten in jezelf gaan meer samenwerken en 
je ontwikkelt jezelf tot een gezonde volwassene.  
 
De groepstherapie 
De mensen met wie je in de groep zit, zijn allemaal gediagnosticeerd met borderline persoonlijkheidsstoornis. Zij hebben 
gemeenschappelijk dat zij moeilijkheden hebben om intieme en bevredigende relaties met anderen aan te gaan of te behouden, of 
dat zij moeilijkheden met zichzelf hebben. Daarnaast heeft iedereen natuurlijk zijn eigen problemen, die zeer uiteenlopend kunnen 
zijn. De groep is gesloten en langdurend, wat betekent dat er gedurende de looptijd van twee jaar geen nieuwe cliënten in de groep 
zullen komen.  
Groepspsychotherapie heeft  specifieke voordelen boven individuele therapie. Enkele voorbeelden daarvan zijn:  

• Herkenning van de problemen: je zult merken dat je niet de enige bent met problemen die betrekking hebben op jezelf en/of 
relaties met anderen. Dit kan het gevoel van: “gedeelde smart is halve smart” opleveren. 

• Vooruitgang bij anderen signaleren, kan je hoop geven over je eigen vooruitgang.  
• Door niet alleen (advies en steun) te ontvangen, maar deze ook te geven aan andere groepsleden, krijg je waardering van 

anderen en kun je jezelf meer leren waarderen. Dit draagt bij aan een positiever zelfbeeld en het ontwikkelen van de 
gezonde volwassene.  

• De groep biedt de mogelijkheid om nieuw gedrag, waaronder sociale vaardigheden, te oefenen, voordat je ze in situaties 
buiten de therapie gaat oefenen.  
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• Leren van elkaar, op verschillende manieren, zoals tips en adviezen van anderen krijgen. Een ander voorbeeld: het zien van 
nieuw gedrag, uitgevoerd door anderen kan leiden tot nadoen van dat gedrag, en je zodoende mogelijkheden geven je 
arsenaal aan oplossingen uit te breiden.  

 
Waar kun je tegenaan lopen en wat wordt van je verwacht? 
Het is niet ongewoon dat de eerste groepssessies angst oproepen. Het is een algemeen verschijnsel bij nieuwe, onbekende 
situaties. De angst kan betrekking hebben op: angst om te praten in de groep, angst voor afkeuring of afwijzing, angst voor teveel of 
te weinig aandacht, angst teveel voor anderen te zorgen in plaats van voor jezelf. Deze angsten zouden je juist kunnen “helpen” bij 
de behandeling: het is hierdoor meteen duidelijk welke ervaringen je in allerlei situaties beperken. Desondanks is het van belang dat 
je zo openhartig mogelijk iets gaat leren zeggen over hetgeen je bezighoudt en over gevoelens en gedachten die je hebt, ook als het 
gevoelens over een ander groepslid betreft. Houd er hierbij rekening mee dat je tijd nodig hebt om je goed te voelen in de groep. Je 
hoeft jezelf niet te forceren en je hoeft niet meer te vertellen dan waar je voor jouw gevoel aan toe bent. De angst verdwijnt meestal 
na een paar zittingen.  
Je zult het meest profiteren van de therapie als je in principe altijd komt en actief deelneemt.  
Alles wat er in de groep gezegd wordt en wat je te weten komt over anderen, is vertrouwelijk en behoort binnen de groep te blijven.  
 
Praktisch: 
De groepssessies worden geleid door 2 therapeuten. De groep komt eenmaal per week bij elkaar, de duur van de zittingen is 
anderhalf uur. De zittingen beginnen en eindigen stipt op tijd. Afzeggingen dienen zo mogelijk in de groep, en in ieder geval tijdig 
gemeld te worden.  
Algemeen geldende groepsregels worden in de groepssessies besproken, het is de bedoeling dat iedereen zich daaraan houdt.  
 
Aangezien de problemen al lang bestaan en je ontwikkeling op veel gebieden verstoord is, zal deze therapie veel van je vragen en 
minimaal twee jaar duren. Probeer problemen met het volgen van de therapie met de therapeuten te bespreken en de therapie vol te 
houden, want uiteindelijk zul je veel verbetering kunnen bereiken.  
 


