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lK en onderzo€

'r8.r lntroductie

Sinds de cognitieve revolutie in de tweede helft van
de vorige eeuw zijn cognitieve verklaringsmodellen
van psychopathologie zeer gangbaar geworden en
hebben cognitieve behandelingen van psychische
stoornissen een hoge vlucht genomen. Standaard
cognitieve therapie, zoals geformuleerd door Beck
en zijn navolgers, is een effectieve behandeling voor
een gevarieerd palet aan problematiek, zoals angst-
en stemmingsstoornissen (o.a. Hofmann et al. Z0l2;
Tolin 2010; Ingen et al. 2009). Dit enorme succes
laat echter onverlet dat de resultaten van deze'eer-
ste generatie' van cognitieve therapieën minder
gunstig uitvallen voor sommige meer chronische
vormen van psychopathologie, zoals persoonlijk-
heidsstoornissen, maar ook ernstige vormen van
depressie en eetstoornissen (Cooper et al. 2005;
Cottraux en Blackburn 2001; Hofmann et al.2012).

McGinn en Young (1996) geven mogelijke
redenen voor de matige slaagkans van deze the-
rapie bij mensen met persoonlijkheidspathologie.
Zij stellen dat in de protocollen voor standaard
cognitieve therapie er impliciet van wordt uitge-
gaan dat binnen enkele sessies sprake is van een
werkbare therapeutische relatie, dat cliënten zich
willen committeren aan de voorgestelde behande-
ling en in staat zijn om met enige sturing proble-
men, gedachten en gevoelens te verwoorden. Ook
dienen cliënten relatief weerbaar te zijn, waardoor
het mogelijk is om disfunctionele gedachten aan
een rationele analyse te onderwerpen. Hiervan
is echter doorgaans geen sprake bij mensen met
persoonlijkheidsproblematiek. De therapeutische
relatie komt vaak moeizaam op gang en cliënten
vinden het lastig cognities en emoties te rappor-
teren, aangezien de problemen gewoonlijk diffuus
van aard zijn en de vermijding hardnekkig is. Dit
bemoeilijkt veelal de uitvoering van onderdelen
van deze therapie als het bijhouden van dagboek-
formulieren of andere huiswerkopdrachten en het
uitdagen van disfunctionele cognities. Bijgevolg
is in de vakliteratuur de laatste jaren voor ernsti-
ger vormen van psychopathologie een verschui-
ving van aandacht waarneembaar naar zogeheten
'tweedegeneratie' of schemagerichte modellen (zie
Goldfried 2003; Perris 2000). Belangrijke schema-
gerichte therapieèn zijn ontwikkeld door Aàron

Beck en Jeffrey Young (Beck et al. 1990, 2004;
Young 1990; Young et al. 2005). Zoals de naam al
aangeeft, staan in deze therapieën de schema's van
de cliënt centraal. Schema's worden omschreven
als kennisstructuren, bestaande uit algemene en
diep verankerde themat over zichzeli anderen en
de wereld. In dit hoofdstuk wordt het schemamo-
del van Young behandeld.

18.2 Behandelmodel:theoretische
achtergrond

Tweedegeneratie cognitieve therapieën, als de
schemagerichte benadering van Young (1990),
vinden hun oorsprong in de jaren tachtig van de
vorige eeuw, in een tijd dat steeds meer klinisch
psychologen zich laten inspireren door het con-
structivisme. Deze filosofische stroming is geba-
seerd op de idee dat mensen vanaf hun geboorte
voortdurend en op actieve wijze hun ervaringen
structureren en herstructureren en dat zij idio-
syncratische representaties van de werkelijkheid
vormen (Mahoney 1995). Inherent hieraan is de
groeiende aandacht voor diepe cognitieve struc-
turen oftewel schema's (Guidano en Liotti 1983)
en voor ontwikkelingspsychologische modellen
als de hechtingstheorie van Bowlby (1988) en de
fasetheorie van Erikson (1963). Er komt een sterke
nadruk te liggen op interpersoonlijke processen en
de therapeutische relatie (Safran en Segal 1990) en
onder invloed van ontwikkelingen binnen de cog-
nitieve (neuro)wetenschappen en experimentele
psychologie krijgen emoties een prominente rol
binnen de cognitieve behandelingsmodellen (zie
Samoilov en Goldfried 2000).

Er vindt aldus een focusverschuiving en uitbrei-
ding van eerdere cognitieve benaderingen plaats.
Terwijl de standaard cognitieve therapie zich met
name kenmerkt door de identificatie en rationele
toetsing van perifere stoornis- en situatiespecifieke
gedachten ('Ik moet streng lijnen, anders word
ik dik en wijst men mij af'), is in de 'tweedegene-
ratid therapieën de aandacht primair gericht op
de herkenning en erkenning van basale schema's,
gekenmerkt door specifieke emoties en basale, vaak
onconditionele overtuigingen ('Ik ben verwerpe-
lijk), het begrijpen van de ontstaansgeschiedenis
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en verdere ontwikkeling ervan, gevolgd door het
bewerken van de geïdentificeerde schemat. Een
rationeel inzicht in de eigen problematiek wordt
niet voldoende geacht. De therapie is vooral gericht
op een doorleefd begrijpen en het actiefveranderen
van disfunctionele schema's en gedragingen. In de
schemagerichte benadering wordt daarom, naast
cognitieve en gedragstherapeutische technieken,
veel gebruikgemaakt van experiëntiële technieken
en de therapeutische relatie als instrument voor
verandering.

18.3 Behandelmodel:algemene
kenmerken

Belangrijke begrippen in het schemagerichte
model van Young zijn schema\, copingstrategieën
en schemamodi. Deze begrippen zullen achter-
eenvolgens worden behandeld (zie ook Genderen
et al. 2008).

Young (1990, 1999), Young en Brown (1994),
Young et al. (2005) veronderstellen dat disfunc-
tionele schema's vroeg in het leven zijn ontstaan
als gevolg van het samenspel tussen temperament
en negatieve, vaak terugkerende ervaringen met
opvoeders en leeftijdsgenoten. Opgedane kennis
rsordt schematisch opgeslagen in het geheugen en
ieze schema's dienen vervolgens als blauwdruk
.'oor de interpretatie van nieuwe ervaringen en
::et oplossen van problemen en wel zodanig dat
:e disfunctionele overtuigingen steeds rigider van
:.ard worden. Schemab zijn dus representaties van
--et zelf, anderen, relaties, de wereld, et cetera, en

-:in niet identiek aan overtuigingen - die er ove-
-gens wel deel van uitmaken. Sommige schema's
:rtstaan al voordat het kind verbaal voldoende is
::nr'ikkeld om er woorden aan te geven, denk bij-
.,.orbeeld aan gehechtheidsrepresentaties.

Yoor de inhoud van schema's die aan per-
-:.rnlijkheidspathologie ten grondslag liggen heeft
:::rng zich laten inspireren door theorieën over
:-;ttionele basisbehoeften van kinderen, zoals de
:t::oefte aan veiligheid, geborgenheid, aandacht,
i*--..tie, waardering, sturing, begrenzing, spon-

=---:eit en autonomie. Als belangrijke opvoeders
:-:: aan één of meer van deze basisbehoeften vol-
:-r:. kunnen bij het kind disfunctionele schema's
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ontstaan, die dit gemis representeren. Daarnaast
spelen traumatische ervaringen vaak een rol in
het ontstaan van deze schema's. Young heeft eerst
zestien en later achttien algemene schema's onder-
scheiden, die worden verondersteld in meer of
mindere mate aan alle vormen van persoon-
lijkheidspathologie ten grondslag te liggen (zie
trtab. 18.1). Deze zijn weergegeven in de Young
Schema-Questionnaire (16 schema's: YSQ; Young
en Brown 1994; Nederlandse vertaling en adaptatie:
Sterk en Rijkeboer 1997; 18 schema's: Young 2005).

Young en collega's (2005) beargumenteren
voorts dat disfunctionele schema's gehandhaafd
en verder bestendigd worden door drie algemene
copingstijlen, namelijk bvergavel bvercompensatie
en 'vermijdingl analoog aan de drie belangrijkste
primaire reacties op dreiging: verstijven, vechten
en vluchten. Bij overgave handelt de cliënt congru-
ent met het disfunctionele schema. Iemand met
het schema 'mislukking', bijvoorbeeld, voelt zich
dom en mislukt in de studie of het werk en denk
en gedraagt zich dienovereenkomstig. Bij overcom-
pensatie denkt en handelt de persoon op tegenover-
gestelde wijze, met de bedoeling de kern van het
disfunctionele schema ongedaan te maken. In het
voorbeeld van de cliënt met het schema'mislukking'
laat deze zich bijvoorbeeld leiden door de gedachte:
'Ik heb speciale talenten; ik kan dit beter dan ande-
reni Hierbij wordt geregeld een appèl op de ander
gedaan om zich aan te passen aan de heersende
overtuiging van de cliënt, bijvoorbeeld door hem te
bewonderen. Bij vermijding, tot slot, probeert de cli-
ent te ontsnappen aan de heftige en pijnlijke emoties
die gepaard gaan met het disfunctionele schema. In
feite distantieert de cliënt zich, door zich bijvoor-
beeld terug te trekken uit gezelschap of werk, door
alcohol en/of drugs te gebruiken of niets meer te
voelen (dissociëren). De drie copingstijlen kunnen
in kaart worden gebracht met de Schema Coping
Vragenlijst (Rijkeboer et al. 2010).

De theorie van Young is in de loop der tijd
geëvolueerd en uitgebreid met het begrip sche-
mamodus (Young et al. 2005). Schemamodi zijn
de momentane, steeds wisselende, maar allesover-
heersende gemoedstoestanden waarin een cliënt
kan verkeren. Terwijl schema's en copingstijlen een
stabiel, trekgerelateerd karakter hebben ('trait'),
zijn de modi juist kortdurende toestandsbeelden
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O Tabel 18.1 Overzicht van disfunctionele schema's
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18.3 . Behandelmodel: al
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Young et aL.2007),
onderzocht door L
Voor de diagnostiek
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verlating/instabiliteit

wantrouwen en/of misbruik

socÍaal isolement/vervreemding

m inderwaa rdig heid/schaamte

sociale ongewenstheid

mislukking

afhankel ijkheid/on bekwaam heid

kwetsbaarheid voor ziekte en gevaar

verstren geli nglkluwen

onderwerping

zelfopofferíng

goedkeuring en erkenning zoeken

emotionele geremdheid

de patiënt verwacht dat de eigen basale emotionele behoeften
(zoals steun, verzorging, empathie en bescherming) niet of
onvoldoende door anderen zullen worden beantwoord. Hij voelt
zich alleen en eenzaam

de patiënt verwacht dat iedereen hem uiteindelijk in de steek
zal laten. Anderen zijn onbetrouwbaar en onvoorspelbaar in hun
steun en toewijding

de patiënt heeft de overtuiging dat anderen uiteindelUk op een
of andere manier misbruik van hem zullen maken, hem bedrie-
gen of vernederen

de patiënt voelt zich geïsoleerd van de rest van de wereld en
anders dan andere mensen

de patiënt vindt zichzelf innerlijk onvolkomen en slecht. Zodra
anderen hem beter leren kennen, zullen zij dat ontdekken en
hem afwijzen. Het gevoel van waardeloosheid leidt veelal tot
schaamte

de patiënt is ervan overtuigd dat hij sociaal onhandig en onaan-
trekkelijk is. Hij vindt zichzelf saai, suf en lelijk

de patiënt is ervan overtuigd, dat hij niet in staat is om te pres-
teren op het niveau van leeftijdsgenoten. Hij voelt zich dom en
zonder talent

de patiënt is extreem hulpeloos en functioneel afhankelijk
van anderen. Hij kan geen besluiten nemen over dagelijkse
problemen

de patiënt veronderstelt dat hem elk moment iets vreselijks kan
overkomen en dat hij niets kan doen om zich te beschermen

de patiènt is overdreven betrokken bij en verbonden met een
of meer opvoeders, waardoor hij geen eigen identiteit kan
ontwikkelen

de patiënt geeft zichzelf over aan de wil van anderen om
negatieve consequenties te voorkomen. Hij onderdrukt eigen
behoeftes uit angst voor conflicten en straf

de patiënt offert zich vrijwillig op voor anderen, die hij ziet als
zwakker dan zichzelf. Als hij aandacht schenkt aan zín eigen
behoeftes, voelt hij zich schuldig en laat andermans behoeften
voorgaan. Uiteindelijk gaat hij zich ergeren aan de mensen voor
wie hij zorgt

de patiënt is op een overdreven manier op zoek naar erkenning,
waardering en aandacht, ten koste van zijn eigen ontwikkeling
en behoeften

de patiènt houdt emoties en impulsen altijd in, omdat hij denkt
dat het uiten daarvan anderen zal schaden of leidt tot schaamte,
vergelding of verlating. Hij reageert nooit spontaan en legt sterk
de nadruk op rationaliteit
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STabel 18.1 Vervlog.

meedogenloze normen/overmatig kritisch

negativiteit en pessimisme

bestraffende houding

zich rechten toe-eigenen

gebrek aan zelfcontrole/zelfdisci pline

('state'). Wanneer iemand zich in een modus
bevindt, wordt zijn denken, voelen en handelen
beheerst door een constellatie van op dat moment
actieve schema's en copingstijlen. Young eÍ zijÍr
collega's (2005) onderscheiden vier algemene
categorieën van modi: kindmodi, disfunctionele
copingmodi, disfunctionele oudermodi en de
gezonde modi (zie iJtab. 18.2). Voor de diverse
persoonlijkheidsstoornissen ztjn ap arte modimo-
dellen ontwikkeld en gevalideerd (Arntz en Jacob
2012; Arntz et al. 2005; Bamelis et al. 2010; Lob-
bestael et al. 2008). Voor de diagnostiek van modi
die vooral voorkomen bij de borderline- en antiso-
ciale persoonlijkheidsstoornis kan men gebruik-
maken van de Schema Mode Inventory (SMI;
Young et al. 2007), in het Nederlands vertaald en
onderzocht door Lobbestael en anderen (2010).
Voor de diagnostiek van modi die ook voorkomen
bij andere persoonlijkheidsstoornissen (cluster C,
paranoïde, narcistische en theatrale) is een uitge-
breidere versie ontwikkeld, de SMI-2 (Arntz en
Young 2006; Bamelis et al. 2010).

de patiënt gelooft dat hij het nooit goed genoeg kan doen en
dat hij harder zijn best moet doen. HU is kritisch naar zichzelf en
anderen en is perfectionistisch, rigide en overdreven effciënt. Dit
gaat ten koste van plezier, ontspanning en sociale contacten

de patiènt ziet altijd de negatieve kant van zaken en negeert of
minimaliseert de positieve kant. Hij is meestal aan het piekeren
en hyperalert

de patiënt vindt dat mensen hard gestraft moeten worden
voor hun fouten. Hij is agressief, intolerant, ongeduldig en niet
vergevingsgezind

de patiènt vindt dat hU superieur is aan anderen en speciale
rechten heeft. Hij kan doen en laten wat hij wil, zonder rekening
te houden met anderen. Het centrale thema is macht en controle
hebben over situaties en mensen

de patiënt heeft geen frustratietolerantie en kan gevoelens en
impulsen niet beheersen. Hij verdraagt geen ongenoegen of
ongemak (pijn, ruzie en inspanning)

í8.3.1 Samenhang tussen schema's,
copingstijlen en modi

Schema's, copingstijlen en modi hebben inhoude-
Iijk betekenisvolle onderlinge relaties (Rijkeboer
en Lobbestael 2014). Om deze samenhang inzich-
telijk te maken, is door de laatstgenoemde auteurs
een integratief model ontwikkeld, dat een adapta-
tie vormt van het schema polariteitenmodel van
Elliot en Lassen (1997). Dit integratieve model is
weergegeven in :i;fig. 18.1.

Schema's zijn te rubriceren in thema's die bij
alle mensen het leven in een bepaalde mate kun-
nen beïnvloeden (Rijkeboer en Bergh 2006; Young
en Klosko 2005). Als iemand veel geloofhecht aan
een schema, dan zal dit schema een dominante rol
in het leven van deze persoon spelen. Dit wordt in
i: 1fi9. 18.1 weergegeven door de pijlen die naar de
polen van de grafiek lopen. Hoe sterker de over-
tuiging is, des te dichter iemand zich bij de polen
bevindt en des te rigider het gedrag en heftiger de
bijbehorende emotie is. Een cliënt is bijvoorbeeld
sterk overtuigd van het idee: 'Ik ben een afschuwe-
lijk mens, het is onmogelijk om van mij te houdenl
Bepaalde situaties activeren dit schema van minder-
waardigheid (zoals een wiend die niet terugbelt).
De cliënt gebruikt vervolgens (vaak onbewust) een

367
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&l Tabel 18.2 Overzicht van schemamodischemamodi

kindmodi

kwetsbare kind
(varianten: eenzame, verlaten, misbruikte, minder-
waardige kind)

boze of woedende kind

razende kind

impulsieve kind

ongediscÍplineerde kind

disfunctionele copingmodi (vermUding)

willoze inschikkelijke

de patiènt denkt dat niemand zijn emotionele behoef-
ten zal vervullen en dat iedereen hem uiteindelijk in
de steek zal laten. HU wantrouwt anderen en denkt
dat er misbruik van hem gemaakt zal worden. Hij voelt
zich minderwaardig en verwacht afgewezen te wor-
den. Hij schaamt zich voor zichzelf en heeft vaak het
gevoel er niet bij te horen. lntense negatieve emoties
als verlatingsangst, wanhoop, of verdriet zijn kenmer-
kend. De patiënt kan zich als een klein kwetsbaar kind
voor hulp aan de therapeut vastklampen, omdat hij
zich alleen voelt en denkt dat er overal gevaar dreigt

de patiënt is intens kwaad, woedend en ongeduldig,
omdat aan zijn basale behoeften niet wordt voldaan.
Hij kan zich tevens in de steek gelaten, gekleineerd
of verraden voelen. Hij uit zijn woede in heftige mate,
zowel verbaal als non-verbaal, net als een klein kind
dat een woedeaanval heeft

de patiënt is om dezelfde reden razend als het
woedende kind, maar verliest hierbij de controle. Het
uit zich in kwetsende en beschadigende acties tegen
mensen en voorwerpen, net zoals een klein kind dat
tegen de schenen van zijn ouder schopt, ofzijn eigen
speelgoed kapotmaakt

de patiënt wil op een egoïstische en ongecontroleerde
wijzezijn behoeften vervuld krijgen. Hij kan gevoelens
en impulsen niet inhouden en kan daarom onverstan-
dige dingen doen, die echter niet onbegrijpelijk zijn
als duidelijk wordt door welke behoeftes ze gedreven
worden

de patiënt heeft geen frustratietolerantie en kan
zichzelf niet dwingen Íoutinematige of vervelende
taken afte maken. Hij verdraagt geen ongenoegen
of ongemak (pijn, ruzie en inspanning) en gedraagt
zich als een verwend of onopgevoed (pedagogisch
verwaarloosd) kind

de patiënt geeft zichzelf over aan de wil van anderen
om negatieve consequenties te voorkomen. Hij
onderdrukt alle behoeftes of emoties en kropt agres-
sie op. Hij gedraagt zich onderdanig, passief en hoopt
goedkeuring te krijgen door gehoorzaam te zijn. Hij
laat zich gebruiken

§Tabel 18.2 \

onthechte bescl

onthechte zelfsl

disfunctionele

perfectionistisc

wantrouwende

aandacht- en et

zelfverheerlij ke

pest en aanval

disfunctionele

straffende oud
(variant: schulc
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ffi Tabel 18.2 Vervlog.

onthechte beschermer

onthechte zelfsusser

disfunctionele copingmodi (overcompensatie)

perfectionistische Overcontroleerder

wantrouwende Overcontroleerder

aandacht- en erkenningzoeker

zelfverheerlijker

pest en aanval

disfunctionele oudermodi

straffende ouder
(variant: schuldinducerende ouder)

de patiënt schermt zichzelf af voor heÍtige gevoelens,
omdat hij denkt dat gevoelens gevaarlijk zijn en uit de
hand kunnen lopen. Hij trekt zich terug uit contacten
en probeert zijn gevoel uit te schakelen (soms leidend
tot dissociatie). De patiënt voelt zich leeg, verveeld en
gedepersonaliseerd. Hij kan een cynische of pessimis-

tische houding aannemen om anderen op een afstand
te houden

de patiënt zoekt afleiding om negatieve emoties niet
te hoeven voelen. Hij bereikt dit door middelen te
gebruiken (drugs, alcohol) of het ondernemen van
zelfstimulerende activiteiten (te fanatiek ofte veel
bezig zijn met bijvoorbeeld werken, internetten,
gokken, sporten of seks)

het gebruik van perfectionisme en dwangmatig
controleren om dingen zo goed mogelijk te doen en
te voorkomen dat fouten gemaakt worden

probeert zichzelfte beschermen tegen vermeende of
daadwerkelijke dreiging van anderen door anderen
extreem te controleren, hun intenties te checken, en
bevestiging van zijn wantrouwen te zoeken

de patiënt probeert op opzichtige wijze goedkeuring
en aandacht van anderen te krijgen, bijvoorbeeld door
overdreven gedrag, erotiseren of aanstellen

de patiënt voelt zich superieur aan anderen en denkt
dat hij speciale rechten heeft. Hij wil zijn zin krijgen
zonder rekening te hoeven houden met anderen. Hij
schept op en kleineert anderen om zijn gevoel van
eigenwaarde te vergroten

de patiënt wil voorkomen dat hij vernederd of
gekwetst wordt door anderen en probeert daarom
controle over hen houden door hen te pesten of hen
aan te vallen

de patiënt is agressief, intolerant, ongeduldig en niet
vergevingsgezind ten opzichte van zichzelf. Hij is

altijd kritisch naar zichzelf en zeer schuldbewust. Hij
schaamt zich voor zijn fouten en vindt dat hij daar
hard voor gestraft moet worden. Deze modus is een
weergave van wat (een van) de ouders of andere
opvoeders altijd tegen de cliënt zeiden om hem te
kleineren ofte straffen. Een variant hiervan, de schuld-
inducerende ouder, ontwikkelt zich als opvoeders
niet zozeer door expliciete verbale boodschappen
straffend zijn, maar door gedrag dat een schuldgevoel
bij het kind induceert



Tabel 18.2 Vervlog.

veeleisende ouder

functionele modi

gezonde volwassene

blije kind

schema

overgave overcompensatie

vermijding

Figuurl8.l Schemapolariteitenmodel

de patiënt vindt dat hij moet voldoen aan rigide
regels, normen en waarden. Hij moet daarbij over-
dreven eff ciënt zUn. Hij gelooft dat hij het nooit
goed genoeg kan doen en dat hij harder zijn best
moet doen. Hij gaat daarom net zo lang door met het
bereiken van zijn hoge standaard tot het perfect is, ten
koste van eigen rust en plezier. Hij is nooit tevreden
met het resultaat. Dit zrn ook geïnternaliseerde
regels en normen van (een van de) ouders ofandere
opvoeders

de patiënt heeft positieve en genuanceerde gedach-
ten en gevoelens over zichzelf en anderen. Hij doet
dingen die goed voor hem zijn en leiden tot gezonde
relaties en activiteiten

de patiënt voelt zich geliefd, tevreden, beschermd,
begrepen en gewaardeerd. Hij heeft zelfuertrouwen en
voelt zich competent, voldoende autonoom en in con-
trole. Hij kan spontaan reageren, is ondernemend en
optimistisch en speels als een gelukkig klein kind

copingstrategie om met de pijn, veroorzaakt door
het schema, om te gaan. Wanneer de cliënt zich
overgeeft aan het hiervoor geschetste schema, zal
hij zich enorm verdrietig en eenzaam voelen. De
cliënt verkeert op zon moment in een gemoeds-
toestand of schemamodus die we het'kwetsbare (of
eenzame) kind' noemen. De cliënt voelt en gedraagt
zich geheel volgens het schema. De cliënt kan echter
ook zo genoeg hebben van zich altijd minderwaar-
dig voelen en zoh (natuurlijke) primaire emotionele
behoefte hebben aan gewaardeerd te worden, dat
deze op de situatie reageert met overcompensatie
en in de schemamodus het'boze kind' schiet. Hij
is dan woedend over het feit dat die vriend niet de
moeite neemt om even terug te bellen. 'Wat denLt
diegene wel niet? Ik laat me ruiet zo piepelen!'
Zowel in de modus van het 'kwetsbare kind' als
het 'boze kind' voelt de cliënt veel emotie en is het
gedrag rigide. Heftige emoties putten uit en dit kan
ertoe leiden dat de cliënt met vermijding reageert.
De cliënt schiet dan in de modus van de bescher-
mer (door bijvoorbeeld met niemand meer con-
tact op te nemen) of in de modus van de zelfsusser
(zoals voortdurend computerspelletjes spelen en
veel eten). Dit alles zorgt ervoor dat de cliënt de pijn
van de minderwaardigheid, eenzaamheid en moge-
lijke afiarijzing even niet meer voelt.
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minderwaardigheid

gezonde volwassene:
'lk ben oké'

kwetsbare kind:
"lk ben

afschuwelijk"

boze kind:
"lk laat me

niet piepelen!"

zelfsusser:
veel eten en drinken

afstandelijke beschermer:
in bed blijven liggen

Ël Figuur 18.2 Voorbeeld van een cliënt met het schema
minderwaordigheid

Cliënten met een borderlinepersoonlijk-
heidsstoornis kunnen sterk heen en weer schie-
ten tussen de verschillende modi. Cliënten met
bijvoorbeeld een vermudende of narcistische
persoonlijkheidsstoornis zijn daarentegen juist
geneigd om lange tijd één copingstijl te hante-
ren en daarmee in één modus te blijven (Arntz
2012a; Arntz en |acob 2012;Yotngetal.2005). In
Efig. 18.2 is weergegeven hoe de hiervoor beschre-
ven fictieve cliënt heen en weer kan schieten tus-
sen de diverse modi die langs - in dit geval - één
schema zijn geordend.

Uit het onderzoek van Rijkeboer en Lobbestael
(2014) blijkt dat de modus het 'kwetsbare kind'
een specifieke constellatie is van de copingstijl
overgave en één of meerdere schema's, zoals emo-
tionele verwaarlozing, wantrouwen, verlating,

minderwaardigheid, mislukking, et cetera. Dit-
zelfde geldt voor bijvoorbeeld de modus het 'boze
kind' en de hfstandelijke beschermerl Ook hier
gaat het om een specifieke constellatie van hier-
voor genoemde schema's en respectievelijk de
copingstijl overcompensatie en vermijding. Om
de patiënt in een bepaalde modus beter te begrij-
pen, is het dus noodzakelijk om weet te hebben
van (a) de functie van het getoonde gedrag, gerela-
teerd aan de drie copingstijlen en (b) de specifieke
'inhoudelijke kleuring' van de modus, bijvoor-
beeld van het 'kwetsbare kindi Wordt het 'kwets-
bare kind' vooral gevoed door de angst verlaten te
worden, of staat met name het schema wantrou-
wen op de voorgrond? Kortom, wat zijn de belang-
rijkste schemas en in het verlengde daarvan, wat
zijn de centrale emotionele behoeften die de cliënt
niet vervuld heeft gekregen? Dit alles dient tijdens
de diagnostische fase in kaart te worden gebracht.

l':_-'"1l:"',l':1"::ln"r1pie
Het is van belang eerst symptoomreductie van
mogelijk op de voorgrond staande angst-, dwang-,
stemmings- of eetstoornissen te bewerkstelligen
(zie bijvoorbeeld Olatunji et al. 2010; Weertman
et al. 2005; Young et al. 2001) en aldus een zogehe-
ten stepped-care-model te volgen (Davison 2000).
Als hierna de persoonlijkheidsproblematiek nog
steeds aandacht verdient en de cliënt hiervoor
behandeling wenst, kan worden overgegaan op
schematherapie. Het is ook mogelijk dat de per-
soonlijkheidspathologie op de voorgrond staat in
de problemen waarvoor de cliënt hulp zoekt, zoals
bijvoorbeeld vaak met de borderlinepersoonlijk-
heidsstoornis het geval is, en dan kan meteen met
schematherapie worden begonnen.

Schematherapie kent grofweg drie belangrijke
fasen, te weten de diagnostische fase, de daadwer-
kelijke behandelfase en de afrondingsfase. Deze
fasen zullen achtereenvolgens worden beschreven.

18'I8.4. De fasen in schematherapie
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1 8.4.1 Diagnostische fase:
casusconceptualisatie en
educatie

Het therapeutische proces start met de casus-
conceptualisatie, een essentieel en kenmerkend
onderdeel van cognitieve therapie. In een derge-
lijke conceptualisatie worden de huidige proble-
men van de cliënt omschreven en wordt ontrafeld,
geleid door theorie en onderzoek, welke onderlig-
gende mechanismen mogelijk tot de ontwikkeling
ervan hebben bijgedragen en welke factoren de
problemen in stand houden. De casusconceptu-
alisatie wint aan betrouwbaarheid en kwaliteit als
deze gestructureerd plaatsvindt, er gebruik wordt
gemaakt van verschillende inventarisatietech-
nieken en de conceptualisatie intern consistent is
(Bieling en Kuyken 2003; Kuyken et al. 2005). Dit
laatste betekent dat de geschetste relaties tussen (a)
vroege schadelijke levenservaringen die betrek-
king hebben op onvervulde of gefrustreerde emo-
tionele en ontwikkelingsbehoeften van het kind,
(b) de daaruit ontwikkelde schema's, (c) de gehan-
teerde copingstijlen, (d) de meest voorkomende
modi en tot slot (e) de huidige problemen, begrij-
pelijk en logisch zijn.

De huidige problemen en de levensgeschiede-
nis worden in kaart gebracht met behulp van diag-
nostische gesprekken en eventueel door afname
van de Multimodale Anamnese Psychotherapie
(Kwee en Roborah 1990). Verder worden schemat,
copingstijlen en modi geïnventariseerd. Hiertoe
worden diverse middelen ingezet;

afname van vragenlijsfen: de YSQ of Sche-
mavragenlijst, Schema Mode Inventory en
Schema Coping Vragenlijst (voor nadere uitleg
over de interpretatie van de Schemavragenlijst,
zie Rijkeboer 2010);
cognitieve technieken, zoals de neerwaartsepijl-
techniek: met deze techniek wordt doorge-
vraagd naar de betekenis van een bepaalde
gebeurtenis, totdat het onderliggende schema
helder wordt (zie Beck 1995);
diagnostische imaginatie: met deze tech-
niek wordt op belevingsniveau een koppe-
ling gemaakt tussen huidige problemen en
de levensgeschiedenis (zie i.par. 18.5.2 en
Weertman 2008);

stoelentechniek: de diverse modi waarin een
cliënt kan verkeren, worden op een aparte stoel
gezet met als doel deze modi voor de cliënt
teverhelderen (zie >par. 18.5.2 enWeertman
2008).

De idee is dat emotionele ervaringen in de levens-
geschiedenis van de cliënt in drie lagen in het
geheugen zijn gerepresenteerd (Lang 1985). Er is
het niveau van de stimulusinformaÍle (specifieke
kenmerken van het object of de situatie, waarge-
nomen via alle zintuigen), de betekenisinformatie
(de gevolgtrekkingen die de persoon maakt, of de
betekenis die de situatie voor deze persoon heeft)
en de responsinformatie (de verbale respons, de
autonome reacties en de motorische respons).
Door afname van vragenlijsten als de YSQ en het
gebruik van de neerwaartsepijltechniek wordt
vooral betekenisinformatie verkregen. Door de
toepassing van imaginatie kan ook informatie uit
de beide andere lagen van de geheugenrepresen-
tatie naar voren komen. Dit kan nieuwe en tevens
zeer relevante informatie opleveren over de achter-
grond van de cliënt en diens onvermlde of gefrus-
treerde basisbehoeften. Het is dus van belang
gebruik te maken van imaginatie in de diagnosti-
sche fase.

Op basis van al deze informatie wordt een
casusconceptualisatie op schrift gesteld met
daaraan toegevoegd - liefst samen met de cliënt
uitgewerkt - (a) een grafisch model waarin levens-
ervaringen, schema's, copingstijlen en huidige pro-
blemen worden weergegeven (zie Genderen 2008)
en (b) een grafisch model met daarin de modi van
de cliënt (voor voorbeelden van modimodellen
van de diverse persoonlijkheidsstoornissen, zie
Arntz en Jacob 2012).

In deze eerste fase wordt tegelijkertijd ps1--

cho-educatie aan de cliënt gegeven over de ver-
schillende aspecten van schematherapie, \§at
onder meer kan worden ondersteund door begrii-
pelijke literatuur (Genderen etal.2012; Young en
Klosko 1999). Het is daarbij van belang dat de cli-
ent geleidelijk aan de verschillende modi waarin
hij kan verkeren, leert herkennen en de achter-
grond ervan leert begrijpen.
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18.4.2 Behandelfase

Leidraad voor de therapie zijn de onvervulde
basisbehoeften van de cliënt. De therapeut zorgt
voor correctieve emotionele ervaringen (Young
et al. 2005; Nordahl en Nyseter 2005); dat wil
zeggen, hij zorgt voor veiligheid, geeft aandacht
en warmte, stelt grenzen waar nodig, et cetera.
Het doel van schematherapie is cliënten in de
kindmodi te steunen, de boodschappen van de
disfunctionele oudermodi te bestrijden, de dis-
functionele copingmodi overbodig te maken en
gezonde modi te versterken. Bij ernstige persoon-
lijkheidsproblematiek, zoals de borderlineper-
soonlijkheidsstoornis, zijn crises onvermijdelijk
en heeft de behandeling hiervan hoogste prioriteit.
In de meeste gevallen wordt echter gestart met het
veranderen van schema's door het toepassen van
diverse technieken bij de verschillende modi. Deze
technieken zullen in >par. 18.5 de revue passeren.
De behandeling van mogelijke jeugdtrauma's vindt
plaats zodra de therapeutische relatie veilig genoeg
is. In de gehele behandelfase, maar met name in
het laatste deel van de behandeling, staat gedrags-
verandering centraal.

18.4.3 Beëindiging van de therapie

De therapie eindigt met een periode waarin de ses-
sies met steeds grotere tussenpozen plaatsvinden
en de cliënt leert om onafhankelijk van de thera-
peut te functioneren.

18.5 Belangrijkstetherapeutische
technieken

Schematherapie kent grosso modo vier soorten
technieken, te weten methodieken waarbij actief
gebruik wordt gemaakt van de therapeutische
relatie, experiëntiële technieken, cognitieve tech-
nieken voortspruitend uit het model van Beck en
tot slot gedragstherapeutische technieken. Iedere
methodiek heeft een eigen doel en functie en
grijpt in op het denken, het voelen of het hande-
len van de cliënt en heeft betrekking op het heden
(een situatie buiten de therapie ofjuist één binnen

de therapie), het verleden of de toekomst van de
cliënt. Een overzicht van de technieken is te vin-
den in Otab. 18.3.

18.5.1 Relatiegerelateerde technieken

Een goede therapeutische relatie wordt in elke
vorm van cognitieve therapie van belang geacht
(Waddington 2002), mede omdat het een voor-
waarde vormt voor het centrale kenmerk van deze
therapie: tollaborative empiricisml Hieronder
wordt verstaan dat de therapeut en de cliënt in
nauwe samenwerking onderzoeken in hoeverre de
hypothesen van de cliënt, vervat in diens gedach-
ten, houdbaar zijn. ln de nieuwe generatie cogni-
tieve therapieën, speciaal ontwikkeld voor mensen
met chronische interpersoonlijke problematiek,
gaat de aandacht voor de therapeutische rela-
tie nog verder. Geleid door de hechtingstheorie,
wordt aangenomen dat de therapeutische relatie
kan zorg dragen voor een torrectieve emotionele
ervaring' en aldus ook als instrument kan fungeren
om de overtuigingskracht van vroeg in het leven
ontstane disfunctionele overtuigingen te vermin-
deren. In schematherapie worden daartoe verschil-
lende technieken ingezet, waarvan de belangrijkste
hierna worden besproken, te weten 'limited repa-
renting', empathische confrontatie en grenzen
stellen.

'i-imitecl repa renti n g'
'Limited reparenting', oftewel'beperkt ouderschap'
verwijst naar de grondhouding van de schemage-
richte therapeut tijdens de behandeling. De achter-
Iiggende idee is dat de opvoeders van cliënten met
persoonlijkheidspathologie niet of onvoldoende
tegemoet zijn gekomen aan de basale emotionele
behoeften van het kind. In reactie hierop probeert
de therapeut voor deze tekorten te compenseren,
terwijl hij tegelijkertijd rekening houdt met de
grenzen van de professionele relatie. In feite gaat
de therapeut een relatie met de chënt aan, alsof
deze een soort ouder voor de cliënt is; een ouder
die de cliënt ondersteunt en leidt in diens ontwik-
keling op de gebieden waar er problemen zijn. Dit
betekent onder meer dat de therapeut een betrok-
ken, steunende stijl moet hebben en bereid en in
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E Tabel I 8.3 Overzicht van schemagerichte technieken (ontleend aan Van Genderen en Arntz 201 0)

voelen denken doen

buiten therapie

binnen therapie

verleden

rollenspel heden
imaginatie heden
exposure
gevoelens tonen

limited reparenting
empathische confrontatie
grenzen stellen
rolomkering T-Cl

imaginatie met rescripting
rollenspel verleden
meerstoelentechniek
brieven schrijven

imaginatie of rollenspel
toekomstige situaties
meerstoelentechniek:
dialoog tussen schema!
en gez. kant

socratische dialoog
gezonde schemat
schemadialoog
flashcards
positief logboek

benoemen schema's in de
ther. relatie
uitdagen ideeën over de
therapeut
zelfonthulling

herinterpreteren gebeur-
tenissen verleden en
integreren in nieuwe
schema's
historische toets

bespreken nieuwe
doelen, plannen voor
de toekomst, gebaseerd
op eigen interesses en
behoeftes
anticiperen schema-acti-
vatie in de toekomst

ged ragsexperi m ente n
vaardigheden trainen
probleem oplossen
nieuw gedrag

gedragsexperimenten
modellen en bekrachti-
gen nieuw gedrag
vaardigheden m.b.t. ther.
relatie trainen

nieuw gedrag uitprobe-
ren op oude kernfiguren
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7. kondig on

herhaling
B. voer onde

kan nadet
voortzett(

toekomst

staat is gedurende lange tijd met de cliënt te wer-
ken (soms meerdere jaren).

In het begin van de therapie ligt de nadruk op
het scheppen van een veilige, accepterende en sta-
biele werkrelatie. Gaandeweg wordt de houding
van de therapeut ook confronterender, maar hij
blijft steeds empathisch. De therapeut geeft steun
en waar nodig advies ofrichting, nodigt uit tot het
exploreren van eigen ideeën en gedrag en helpt de
cliënt problemen aan te pakken. Ook stelt de the-
rapeut duidelijke grenzen, als de situatie daarom
vraagt. Later in de behandeling wordt de therapeut
minder directief om de ontwikkeling van de auto-
nomie van de cliënt te stimuleren.

Empathische confrontatie
Wanneer er eenmaal een relatief veilige relatie
met de cliënt is ontstaan, kan de therapeut allengs
overgaan op het bespreekbaar maken van de effec-
ten van het gedrag van de cliënt op de therapeut.
Op vriendelijke, duidelijke en persoonlijke wijze
legt de therapeut uit welke gevoelens de cliënt in

nieuw gedrag bij nieuwe
contacten uitproberen
exploreren en uitproberen
van nieuwe activiteiten en
nieuwe contacten

hem oproept, wanneer deze vanuit een bepaald
schema of een bepaalde modus reageert. Hierbij
overweegt de therapeut eerst zorgvuldig of deze
gevoelens niet eerder uiting zijn van eigen sche-
ma's. De cliënt leert zo te onderkennen wat het
effect van zijn gedrag is op anderen en te onder-
zoeken of dat ook het effect is wat hij beoogt. De
therapeut helpt het bude' disfunctionele gedrag te
verklaren door het te plaatsen in zijn historische
context. Vroeger was bepaald gedrag wellicht heel
functioneel om te overleven, maar nu niet meer.

Grenzen stellen
Ouderschap houdt in dat men duidelijke grenzen
stelt, als dat nodig is. Grenzen stellen houdt de
werkrelatie zuiver en het verhoogt doorgaans cli-
ents gevoel van veiligheid. Naast meer algemeen
geldende grenzen aangaande misbruik, geweld en
suïcide, zijn er persoonlijke grenzen, die per the-
rapeut verschillend kunnen zijn. Iedere therapeut
dient hierbij een eigen afweging te maken. Situa-
ties die vaak aanleiding geven tot het stellen van
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gÍenzen zijn bijvoorbeeld dat de cliënt te veel con-
tact wil buiten de sessies om of zich juist frequent
afmeldt, dat de cliënt impulsief en destructief
gedrag vertoont of dat er sprake is van misbruik
van middelen of medicatie. Het is belangrijk om
het grenzen stellen gefaseerd te laten verlopen,
zodat de cliënt in staat gesteld wordt het gedrag
te veranderen. Het empathisch confronteren van
de cliënt is doorgaans genoeg. Indien dat onvol-
doende effect heeft, is meestal het bespreken van
de grens of het uitvoeren van een lichte conse-
quentie al voldoende. Pas als het gedrag van de
cliënt dusdanig destructief is, dat de veiligheid van
de cliënt gevaar loopt of de therapie onwerkbaar
wordt, kan worden overgegaan op de verdere stap-
pen van grenzel stellen. Het stopPen van de thera-
pie (en het zorgen voor een adequate verwijzing)
is de laatste stap in dit proces. In andere gevallen
gebruikt de therapeut herhaaldelijk empathische
confrontatie en bewerkt de modus die aan het
problematische gedrag ten grondslag ligt, bijvoor-
beeld met een van de technieken die nu besproken
worden.

Stappenplan grenzen stellen
1. verbale correctie bij grensoverschrijding

herhaling
2. benoem dat de grens is overschreden; laat

lichte irritatie merken over de grensover-
schrijding

herhaling
3. kondig sanctie aan, maar voer deze pas de

volgende keer uit
herholing
4. leg uit dat de grens overschreden is en

voer sanctie (zie 3) uit
herhaling
5. kondig ernstiger sanctie aan

herholing
6. leg uit dat de grens overschreden is en

voer ernstiger sanctie (zie 4) uit
herholing
7. kondig onderbreking van de therapie aan

herhaling
8. voer onderbreking uit, zodat de cliënt

kan nadenken of hij deze therapie wil
voortzetten en de grens kan respecteren

18

herhaling
9. kondig stoppen met therapie aan

herhaling
10. stop de therapie en verwijs de cliënt

Bron: ontleend aan Van Genderen en Arntz
(2010)

1 8.s.2 Experiëntiële technieken

Experiëntiële technieken die veelvuldig worden
gebruikt in schematherapie zíin imaginatietech-
nieken, de twee- of meerstoelentechniek en het
rollenspel. Zij richten zich op de herstructurering
van overtuigingen op het belevingsniveau. Het
doel is het ontstaan van de schemab te verhelde-
ren en de conclusies die de cliënt daaraan heeft
verbonden, te veranderen. De technieken kunnen
betrekking hebben op situaties in het verleden,
het heden en de toekomst. Het reconstrueren van
situaties uit het verleden is niet bedoeld om na te
gaan of een en ander echt zo is gebeurd, maar is
een therapeutisch middel om de subjectieve bele-
ving van de cliënt te onderzoeken. De therapeut
moet ervoor waken niets te suggereren over wat
hij denkt dat er zou kunnen zijn gebeurd. Al deze
technieken, met name imaginatie met rescripting,
kunnen zoveel emoties losmaken, dat de cliënt tij-
delijk uit evenwicht geraakt. Dit maakt de timing
van de toepassing van deze technieken en indien
nodig het zorg dragen voor extra opvang belang-
rijk. De therapeut moet echter niet te lang met
de toepassing van deze technieken wachten, want
zonder deze technieken leidt schemagerichte the-
rapie niet tot een diepgaande verandering van de
persoonlijkheidspathologie.

lmaginatietechnieken
Imaginatie is een fantasie- of verbeeldingsoefening
waarbij de cliënt zich in gedachten verplaatst naar
een situatie die hij heeft meegemaakt of naar een
situatie waarin hij zou willen zijn (Arntz 2011,
2012b; Arntz en Weertman 1999). De oefening
gaat het beste met gesloten ogen, maar de cliënt
kan ook naar een vaste plek in de ruimte kijken
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recente imaoinatie recente
vervelende -----* veiige plek --------* veNelende -----------|
cliënt veftelt

gebeurtenis

om zich zo goed te kunnen concentreren. De
gebeurtenissen die de cliënt heeft meegemaakt,
zullen veelal situaties uit zijn verleden zijn, waarin
sprake was van emotioneel, fysiek of seksueel mis-
bruik. Ook ernstige verwaarlozing en verwarring
van rollen tussen de ouders en het kind (parenti-
ficatie) kunnen relevant zijn. De imaginatie kan
voorts betrekking hebben op recente gebeurtenis-
sen. Het doel van de imaginatie is uitdrukkelijk
niet dat de cliënt de hele situatie opnieuw beleeft.
Daarom wordt de 'herbeleving' van de vroegere,
veelal traumatische situaties zo kort mogelijk
gehouden. De therapeut stopt de imaginatie zodra
de situatie en de emotie die erbij hoort, duidelijk
zijn. Het verdient aanbeveling om niet de meest
traumatische situaties als eerste aan bod te laten
komen. Dit is echter niet altijd te voorkomen. De
situaties waarin de cliënt zou willen z1jn, zljn de
veilige plek en de verandering van de situatie zoals
die bij rescripting staat beschreven.

De aanleiding tot de imaginatie kan variëren,
zoals in de 0fig. 18.3 beschreven staat.

Sommige therapeuten beginnen vrijwel altijd
met imaginatie van een veilige situatie, met als
doel de cliënt te laten ervaren hoe het is om je iets
in verbeelding voor te stellen. Het tweede doel is
de cliënt te leren zich een veilige plek voor te stel-
len, waar hij naartoe kan gaan als de emoties in de
imaginatieoefening of buiten de therapie te heftig
worden. Andere therapeuten gebruiken deze ima-
ginatie niet.
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imaginatie

inÍormatie uit
anamnese is
aanleiding:
therapeut start met:

gebeurtenis

imaginatie
nare ervaring
verleden

Dia g nostische i rna g i natie
In de eerste fase van schematherapie wordt ima-
ginatie toegepast om ook op belevingsniveau
te onderzoeken welke ervaringen in het vroege
leven hebben geleid tot disfunctionele schema's,
copingstijlen en modi (zie Weertman 2008). Hoe
komt het dat de cliënt in bepaalde situaties in het
huidige leven zulke heftige gevoelens en disfuncti-
onele gedachten en gedragingen vertoont?

De cliënt is erbij gebaat als deze eerste imagi-
natieoefeningen duidelijk worden aangekondigd,
uitgelegd en gestructureerd (Napel-Schutz et al.
2011). De therapeut legt allereerst het doel van
diagnostische imaginatie uit en maakt duidelijk
dat de verbeeldingsoefening ongeveer vijf à tien
minuten zal duren. Vervolgens vraagt de therapeut
de cliënt de ogen te sluiten en een nare ervaring
uit de kindertijd naar boven te laten komen en
deze zo levendig als mogelijk voor te stellen. Start
allereerst met een nare ervaring met één van beide
ouders. De therapeut geeft daarbij expliciet aan dat
het niet uitmaakt welke situatie de cliënt uitkiest.
Tijdens de imaginatie checkt de therapeut of de
cliënt de situatie verbeeldt vanuit het perspectieí
van hemzelf als kind en stelt de volgende vragen
(Arntz 2011):

Waar ben je?
Hoe oud ben je?
Wat gebeurt er?
Wat voel je (als kleine...)?
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Heb je ergens behoefte aan, heb je iets nodig?
Is er iets dat je van jouw ouder zou willen?
Wat zou je tegen jouw ouder willen zeggen?

Het belangrijkste van deze diagnostische imagina-
tie is dat de emotionele beleving van de cliënt als
klein kind in deze situatie helder wordt, alsmede
diens onvervulde of gefrustreerde behoeften. In
deze fase wordt nog geen rescripting toegepast.
Stel de cliënt gerust als deze niet goed weet wat hij
nodig heeft, of waar hij behoefte aan heeft. Som-
mige ernstig verwaarloosde cliënten hebben hier
namelijk in het begin van de therapie geen enkel
idee van. Ook dat is, diagnostisch gezien, waarde-
volle informatie.

Na de imaginatie opent de cliënt de ogen en
bespreken de therapeut en de cliënt de imaginatie
na: wat wordt hieruit duidelijk over de relatie tus-
sen heden en verleden? Een volgende sessie kan
de diagnostische imaginatie betrekking hebben
op de andere ouder. Eventueel kan ook later in de
casusconceptualisatiefase een imaginatie worden
gedaan over een nare ervaring waarbij het hele
gezin betrokken was (zie voor een uitgebreidere
bespreking: Arntz 201 l).

lmaginatie nnet rescripting
Het belangrijkste doel van imaginatie met rescrip-
ting is de cliënt te helpen nare ervaringen te ver-
rserken, waarbij volgens Arntz (2011) de volgende
aspecten een rol kunnen spelen. De cliënt bemerkt
door imaginatie met rescripting dat de nare erva-
ringen in de kindertijd niet door hemzelf werden
reroorzaakt, maar veeleer te maken hadden met
beperkt of slecht ouderschap. Ook krijgt de cliënt
de ruimte om emoties te ervaren en wordt hij
eeholpen heftige negatieve emoties te regule-
:en. Bovendien ervaart hij (het effect van) steun
rn zorg; iets wat de cliënt als kind heeft moeten
,tntberen. Uiteindelijk leert de cliënt dat de nare
.rmstandigheden waarin hij is grootgebracht uit-
zonderlijk waren en dat hij, net als iedereen, recht

-d en heeft op bescherming, aandacht, respect,
-a:armte, et cetera.

In het eerste deel van de behandeling bestaat
imaginatie met rescripting uit twee fasen (Arntz
2011; Genderen en Arntz 2010), die hierna nader
worden toegelicht.

Fase 'l: lmaginatle van de oorspronkeliJke
situatie
De therapeut start eventueel met de veilige
plek en gaat dan over naar de eerste fase,
waarin de cliënt in gedachten teruggaat naar
een (traumatische) situatie uit het verleden.
De therapeut stelt vragen om de situatie,
gedachten en gevoelens zo duidelijk mogelijk
te krijgen. Hij noemt de cliënt bij zijn eigen
naam en heeft het dus bijvoorbeeld over
kleine Albert. Zodra duidelijk is wat er speelt
en er iets naars dreigt te gebeuren, vraagt
hij de cliënt deze situatie stil te zetten. Het is

dus niet de bedoeling dat de hele situatie van
begin tot eind wordt herbeleefd; deze techniek
verschilt daarin van exposure. Zodra de situatie
helder is en de cliënt bijbehorende emoties
ervaart, start de tweede fase. De cliënt houdt
zijn ogen dicht.

Fase 2: Rescripting door de therapeut
De therapeut vraagt de cliënt zich voor te
stellen dat hij (de therapeut) in de situatie
komt. De therapeut doet vervolgens alles om
kleine Albert te steunen. Hij houdt daarbij
rekening met de emotionele en ontwikkelings-
behoeften van kleine Albert. De therapeut
zorgt er bijvoorbeeld voor dat kleine Albert
veilig is, door agressief of straffend gedrag
van de ouder te stoppen, hij corrigeert
verwaarlozende ouders, hij troost kleine
AIbert, gaat met hem spelen, et cetera. De
therapeut geeft expliciet aan wat hij doet
en wat hij tegen de personen in het beeld
zegt. Steeds opnieuw vraagt hij de cliënt
wat er vervolgens gebeurt in de situatie, wat
hij voelt (als kleine Albert) en wat hij nodlg
heeft. De therapeut blijft rescripten, totdat het
goed voelt voor de cliënt. Hierna vraagt de
therapeut de cliènt de ogen te openen en weer
terug te keren in het hier-en-nu en bespreken
beiden de oefening na.
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In het tweede deel van de behandeling bestaat
imaginatie met rescripting uit drie fasen (Arntz
20ll1' Arntz en Weertman 1999; Genderen en
Arntz 2010). Het belangrijkste verschil is, dat nu
niet de therapeut, maar de cliënt zelf rescript. Fase
I is identiek in beide vormen van imaginatie met
rescripting.

i:ase i: lmagii-ratie van de oorsnronkeli_ike
situatie
Fase 2: Rescripting door de cliënt als
volwassene
De therapeut vraagt de cliënt de volwassene
te zijn die hij nu is en zich in de situatie
te begeven. In de situatie is dus zowel de
cliënt als kind (kleine Albert) als de cliënt
als volwassene (grote Albert) aanwezig. Dan
vraagt hij aan grote Albert wat hij ervan vindt
en wat hij wil doen om kleine Albert te helpen
of in bescherming te nemen. Vervolgens
moedigt hij grote Albert aan alles te doen wat
hem goed lijkt om kleine Albert te helpen. Als
dat gelukt is, vraagt de therapeut opnieuw om
de situatie stil te zetten en over te gaan naar
de derde fase (met de ogen nog steeds dicht).

Fase 3: Beleving rescripting door het kind
De therapeut vraagt de cliënt wederom kleine
Albert te zijn die in de situatie teruggaat,
maar nu geholpen wordt door grote Albert.
De theÍapeut vraagt aan kleine Albert hoe
hij dat beleeft en gaat na of hij zich veilig en
geborgen voelt. ls dat niet helemaal het geval,
dan vraagt hij wat kleine Albert nog meer
nodig heeft en laat hij kleine Albert dat aan
grote Albert vragen. De rescripting is pas klaar
als kleine Albert zich echt veilig voelt en aan
andere behoeften die mogelijk naar boven
komen tegemoetgekomen is. ln de meeste
gevallen heeft het kind, nadat veiligheid is
gecreëerd, behoefte om getroost te worden,
corrigerende uitleg te krijgen ('Het is niet jouw
schuld dat..., maar het komt door. . .'), en wil
het vervolgens iets leuks of ontspannends
doen.

Imaginatie met rescripting is een krachtige
methode om verschuivingen in de schema's van de
cliënten te bewerkstelligen. Het is niet de bedoe-
ling veel sessies achter elkaar met deze techniek
bezigte zijn. Afwisseling met andere experiëntiële
technieken en cognitieve en gedragstechnieken is
aan te bevelen.

Twee- of rneerstoe!entechn iek
De twee- of meerstoelentechniek kan worden
gebruikt voor (a) het verhelderen van de diverse
modi waarin een cliënt kan verkeren en (b)
het op gang brengen van een dialoog tussen de
modus de gezonde volwassene' enerzijds en een
of meer disfunctionele schema's dan wel disfunc-
tionele copingmodi of oudermodi anderzijds. In
de diagnostische fase wordt de stoelentechniek
voor verheldering ingezet en tijdens de actieve
behandelingsfase wordt deze techniek gebruikt
voor een dialoog tussen schema's of modi. Deze
dialoog is erop gericht de gezonde volwassene'te
versterken en de disfunctionele schema's dan wel
coping- of oudermodi te verzwakken. Voor meer
achtergrondinformatie verwijzen wij naar Arntz
en |acob (2012), Greenberg et al. (1993), Kellogg
(2004).

Tweestoelentech n iek voor verheldering
van modi
Vanaf het begin van de therapie wordt samen met
de cliënt onderzocht welke modi actief zijn. Modi
worden ook wel 'kanten of ïelen van de cliënt
genoemd: die kant van iou die het liefst de gor-
dijnen sluit en in bed gaat liggenl of dat deel van
jou dat woedend is omdat niemand luistertl of dat
deel van jou dat zich klein en kwetsbaar voelt en
bang is weer in de steek te worden gelatenl Ieder
deel wordt geëxploreerd en krijgt een door de
cliënt geformuleerde naam, zoals 'mijn cocon]
'kleine Miekel de clown en'mijn ontevreden moe-
derl Cliënten kunnen bij deze exploratie worden
ondersteund door het lezen van achtergrondin-
formatie over modi (Genderen et al. 2012). Ver-
der kan het behulpzaam zrjn om disfunctionele
coping- en oudermodi op een andere stoel te zet-
ten en te interviewen. De therapeut geeft aan dat
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hij, bijvoorbeeld, de kritische kant van de cliënt
nader wil leren kennen en dat hij gedurende
enkele minuten wil horen wat deze kant te zeg-
gen heeft over de cliënt. Hij vraagt de cliënt om op
een andere stoel plaats te nemen en zich geheel in
deze kant in te leven. In die andere stoel spreekt
de cliënt over zichzelf in de derde persoon, terwijl
de therapeut enkele vragen stelt. Wat vindt u van
(naam cliënt)? Hoe lang bent u al in het leven van
(naam cliënt)? Wat is uw functie, wat probeert u te
bereiken? Laat deze kritische kant slechts kort aan
het woord en vraag daarna de cliënt weer plaats
te nemen in zijn briginele' stoel. De therapeut en
de cliënt bespreken vervolgens deze modus en
de mogelijke functie en achtergrond ervan en de
cliënt bedenkt een naam voor deze modus.

Tweestoelentechniek voor dialogen
Ti.idens de behandeling wordt de stoelentechniek
gebruikt om een dialoog op gang te brengen tus-
sen de gezonde volwassene kant van de cliënt en de
verschillende disfunctionele schema's of disfunctio-
nele coping- en oudermodi. De stoelen represente-
ren de verschillende kanten van de cliënt.

Wanneer een cliënt grote moeite heeft om zich
een ander perspectief op een bepaalde gebeurte-
nis voor te stellen, is de tweestoelentechniek een
manier om zichtbaar en voelbaar te maken dat een
disfunctioneel schema actief is. De eerste stap is
dat de therapeut actief benoemt dat hij denkt dat
een bepaald schema actief is en het beeld van de
cliënt vertekent. Bijvoorbeeld, een cliënt met het
schema wantrouwen heeft de kant waarin hij erg
argwanend is over de motieven van anderen, de
'waakhond' genoemd. Tijdens een sessie vertelt
deze cliënt dat zijn vriendin bewust een afspraak
niet is nagekomen met de bedoeling hem terug te
pakken. De therapeut kan dan zeggeni'Ik denk
dat jouw interpretatie van die gebeurtenis nu erg
rvordt gekleurd door jouw schema wantrouwen en
dat jouw "waakhond" actief is. Ik wil dat samen
met jou gaan onderzoeken'.

Vervolgens zet de therapeut twee stoelen klaar
en legt uit dat op de ene stoel straks de'waakhond'
het woord mag voeren en op de andere stoel de
gezonde kant van de cliënt. De therapeut nodigt de

cliënt uit beide kanten te spelen in de vorm van een
dialoog. Als deze eerste stap lukt, vindt al een eer-
ste verandering plaats, namelijk dat de cliënt gaat
voelen dat er meer dan één perspectief mogelijk is
en dat de visie vanuit zijn schema daar maar één
van is. Aangezien de cliënt aanvankelijk sterk over-
tuigd is van de schemavisie, is de volgende stap dat
de therapeut de cliënt vraagt om in de ene stoel dat
standpunt nogmaals (kort) te verwoorden.

Dan vraagt hij de cliënt in de andere stoel
plaats te nemen en de 'waakhond' tegen te spre-
ken. In voorgaand voorbeeld zegt de gezonde kant
dat zijn vriendin, meteen toen zij erachter kwam,
heeft gebeld en haar excuses heeft aangeboden.
Bovendien heeft ze toen een nieuwe afspraak
gemaakt en die is ze wel nagekomen, et cetera.
Als dat de cliënt goed afgaat, vraagt de therapeut,
nadat de cliënt is uitgesproken, of de 'waakhond'
nog tegensputtert. Zo ja, dan neemt hij weer plaats
op de wantrouwen-stoel en zegt;'|a maar, dit was
al de tweede keer dat ze een afspraak vergati Ver-
volgens wisselt de cliënt weer van stoel en hervat
het tegenspreken: ')a maat de vorige keer was een
jaar geleden en toen had ze een ongeluk gehadi
Deze dialoog duurt voort tot het disfunctionele
schema of in dit geval de 'waakhond' geen argu-
menten meer heeft en zwíjgt.

Vooral in het begin van de therapie komt het
vrij vaak voor dat de cliënt niet in staat is om
het disfunctionele schema of de disfunctionele
copingmodus of oudermodus tegen te spreken.
De therapeut kan de gezonde kant dan gaan coa-
chen. Hij gaat in dat geval vaak naast de cliënt
zitten om samen argumenten te verzinnen. Als
dat niet werkt, kan de therapeut de gezonde kant
helemaal overnemen en zelf tegen het disfunctio-
nele schema of de disfunctionele modus ingaan,
maar dat verdient niet de voorkeur. Het geeft de
cliënt meer gevoel van kracht als hij het zelf doet
en bovendien kan hrj buiten de sessies ook beter
het disfunctionele schema of de disfunctionele
modus tegenspreken. Na afloop van de dialoog
kan de cliënt een samenvatting van de opvattingen
van de gezonde kant op een flashcard schrijven,
zodat de nieuwe inzichten ook op cognitief niveau
beklijven.
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Meerstoelentechniek
De meerstoelentechniek wordt ingezet als de cliënt
niet één, maar meerdere modi heeft die elkaar bin-
nen de sessie afwisselen. Het kan bijvoorbeeld zijn
dat de voorgaande cliënt, na de kant waarin hij een
sterk wantrouwen voelt over de motieven var. zijn
vriendin, plots een andere kant laat zien en de the-
rapeut voorstelt er helemaai niet over te praten. De
therapeut zet in zdn geval deze vermijdende kant
op een derde stoel en laat de gezonde kant ook
daartegen ingaan. De gezonde kant zegt bijvoor-
beeld tegen de vermijdende stoel: 'Ik snap dat het
pijnlijk is, maar het is wel belangrijk om nu goed
uit te zoeken waarom jouw vriendin de afspraak
vergeten was, want straks is de sessie voorbij en
dan komt het wantrouwen weer terug en ga je je
weer slecht voelen.'

Rollenspelen
Een rollenspel kan, net als bij imaginatie, betrek-
king hebben op het verleden, het heden en de toe-
komst. De onderwerpen waarover het rollenspel
kan gaan, zijn vergelijkbaar, met dit verschil dat
geweld of seksueel misbruik uiteraard niet in aan-
merking komen. Een rollenspel leent zich vooral
voor meer ambigue situaties, waarbij de conciusies
van de cliënt te zwart-wit zijn en voor nuancering
vatbaar. Doordat de cliënt in het rollenspel in de
rolomkering in de huid van de ander kruipt, kan
hij vaak een ander perspectief op dezelfde gebeur-
tenis krijgen met andere conclusies. Dit kan weer
leiden tot verandering van zijn schema's. Het rol-
lenspel geeft ook de mogelijkheid om nieuw gedrag
tegenover personen uit het verleden uit te probe-
ren. Dit versterkt de nieuwe interpretatie van de
cliënt en zal veelal positief doorwerken op nieuw
gedrag in toekomstige, vergelijkbare situaties.

Historisch rollenspel
Het historisch rollenspel is het meest relevant
in de middenfase van de therapie, waarin wordt
geprobeerd de oorsprong van de schemat te ver-
anderen. De therapeut en de cliënt nemen een
bepaald schema als uitgangspunt en zoeken naar
een typerende situatie uit het verleden van de
cliënt, die vermoedelijk mede aanleiding heeft
gegeven tot het ontstaan van dat schema. Daarna
volgen drie rollenspelen (zie utab. 18.4) om de

§ Tabel 18.4 Drie fasen van het historisch rollen
spel (ontleend aan Van Genderen en Arntz 201 0)

íase roiverdeling roiienspei

2 cliënt: de ander oorspronke-
therapeut: het lijke situatie;
kind rolomkering

de cliënt ervaart
het perspectief
van de ander

3 cliënt: kind
therapeut : de
ander

de cliënt probeert
nieuw gedrag uit

situatie te onderzoeken en de interpretatie te ver-
anderen (Arntz en Weertman 1999; Genderen en
Arntz 2010).

Fase I : Oorspronkelijke gebeurtenis
De situatie wordt nagespeeld door de cliënt
in de rol van zichzelf als kind en de therapeut
als de ander (meestal een opvoeder of
leeftijdsgenoot). De therapeut zorgt ervoor dat
de situatie zo goed mogelijk wordt nagebootst
door dezelfde posities in te nemen en de
therapiekamer aan te passen. Het rollenspel
vindt in ieder geval niet plaats op dezelfde
stoelen als waarop de therapeut en cliënt
normaal gesproken zitten, want dat geeft
verwarring over de rollen. Na het rollenspel
gaan beiden in hun normale stoel zitten om de
scène na te bespreken. De therapeut schrijft
samen met de cliënt op wat zijn conclusie na
dit rollenspel is over zichzelf en de ander en
hoe hij zich daarbij voelt.

Fase 2: Rolomkering in oorspronkelijke
gebeurtenis
ln de tweede fase worden de rollen
omgedraaid. De therapeut moedigt de cliënt
aan zich zoveel mogelijk te verplaatsen in de rol
van de ander. De therapeut speelt het gedrag
van de cliënt uit het rollenspel in de eerste
fase zo precies mogelijk na. Daarna wordt

1 cliënt: kind
therapeut: de
ander

oorspronkelijke
situatie
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utische tec

deze scène nabesproken met de focus op de
interpretatie van de ander. De cliënt ontdekt
hierdoor dat de ander misschien heel andere
motieven had, dan hij als kind kon weten.

Fase 3: Oefenen van nieuw gedrag
De derde fase is bedoeld om de cliënt in
de gelegenheid te stellen op grond van
zijn nieuwe interpretatie en kennis te
experimenteren met nieuw gedrag. De
therapeut vraagt aan de cliënt wat hij zou
willen uitproberen en coacht hem in die
nieuwe rol. ln het feitelijke rollenspel moet
de therapeut over enig improvisatietalent
beschikken, omdat de cliënt nu iets doet wat
hij vroeger niet deed, dus ook niet bekend is
met hoe de ander daarmee om zou gaan. De
conclusies uit het rollenspel kunnen tot slot
worden vertaald naar toekomstig gedrag van
de cliënt in vergelijkbare situaties.

)e therapeut moet erop bedacht zijn, dat het vaak
:ret mogelrk is om elke scène maar één keer uit te
ïo€ren. Elke fase wordt herhaald als de cliënt onte-
::eden is over de manier waarop hij of de thera-

-ut de rol heeft gespeeld. Met name in de derde
:-e kan hij de reactie van de andet gespeeld door
:e therapeut, ongeloofi,,raardig vinden en kan hij
-nrvijzingen geven hoe hij denk dat deze ander
-^-e1 gereageerd zou hebben. De rollen kunnen dan

=;entueel weer worden omgewisseld om het spel

=eer realistisch te maken. Het is niet de bedoeling

-t de cliënt in de derde fase gaat denken dat hij het
- kind fout heeft gedaan. De therapeut moet bena-

=,:kken dat de cliënt toen niet kon weten, wat hii
:; rr'eet. Het gaat bovendien alleen om de verande-
:--:rg van schema's en niet die van feitelijke gebeur-
-=rissen in het verleden (zie voor meer knelpunten:
,r-:ntz en Weertman 1999; Genderen en Arntz 2010).

Rollenspel heden en/of toekomst
i:.ente of toekomstige gebeurtenissen lenen zich
-;Èneens voor het naspelen in drie fases zoals
:-.n'oor beschreven. Zo kan de cliënt in die situ-

=x ontdekken welke rol zijn schema's spelen in
=:r interacties met anderen en uitproberen hoe
:,-=rnatief gedrag bevalt. Rollenspelen gericht op
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de toekomst zijn belangrijk in de laatste fase van
de therapie. Vooral wanneer de cliënt weliswaar
nieuwe schema's heeft gevormd en meer inzicht
heeft, maar het nog moeilijk vindt zich voor te
stellen wat dat in de praktilk voor gevolgen heeft
voor zijn gedrag, zorgt dit qpe rollenspel voor een
verdere verankering van zijn veranderde schema's
in zijn gedrag.

Experiëntiële technieken hebben een krachtige
uitwerking, maar zijn geen wondermiddelen, die
meteen tot verandering van schema's, copingstij-
len en modi leiden. Zij moeten vele malen worden
herhaald, soms over vrijwel identieke situaties,
voordat de schemat en bilbehorende emoties en
gedragingen gaan veranderen. De twee- of meer-
stoelentechniek kan al vroeg in de behandeling
worden toegepast en is in elke behandeling onont-
beerlijk. De toepassing van de andere technieken
vereist wat meer vertrouwen tussen therapeut en
cliënt en komt soms wat later aan bod. Bij de ene
cliënt zal imaginatie met rescripting vooral goed
werken en bij de ander het (historisch) rollenspel.
Dit kan de therapeut het best proefondervindelijk
vaststellen door beide technieken uit te proberen.

In schematherapie, met name in het begin en
midden van de behandeling, wordt veelvuldig
experiëntieel gewerkt. De sessies zijn vrijwel steeds
hetzelfde gestructureerd: de therapeut vraagt de
cliënt hoe het is gegaan sinds de vorige sessie en
identificeert welke modus actief is. Bij cliënten die
snel tussen modi kunnen switchen is deze pro-
cesdiagnostiek een lastige, maar zeeÍ belangrijke
taak. De therapeut past vervolgens zijn technieken
aan bij de betreffende modus (voor een uitgebreid
overzicht, zie Arntz en |acob 2012).

Veranderingen op het gebied van het voelen
moeten vervolgens weer worden gekoppeld aan
het denken en doen door middel van de cognitieve
en gedragsmatige technieken die hierna worden
beschreven. De gedragsmatige technieken worden
vooral in de tweede helft van de therapie toegepast.

r 8.s.3 Cognitieve technieken

De cognitieve technieken zijn gebaseerd op het
werk van Beck en collega's en zíjn gericht op het
doorbreken van denkfouten en het opbouwen
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L kennis die een hersenbloeding heeft gehad en grotendeels verlamd is.

C vriendin die twaalf ambachten en dedien ongelukken heeft en motorisch onhandig is.

A vriend die een leuke baan heeft en goed kan knutselen.

X bekende persoon die intelligent is en ook nog veel creaiieve talenten heeft.

E Figuur 18.4 Voorbeeld visueel analoge schaal

1 8.5 . Belangrijkste tl
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Tweedimensi<
verondersteld
Deze techniek kr
een sterk verbanr
stelt, bijvoorbeeld
(zie Efig.18.6). I

of versterken van voor de cliënt functionelere
overtuigingen. Volgens Beck gaan disfunctionele
schemat gepaard met afwijkingen in de infor-
matieverwerking, de zogeheten denkfouten, die
zorgen voor een verdere bestendiging van de sche-
ma's. Enkele belangrijke denkfouten zijn:

Overgeneraliseren: éért ervaring als bewijs zien
dat het altlld wel zo zal gaan.
Emotioneel redeneren: het gevoel dat opgeroe-
pen wordt door een situatie, zien als bewijs dat
die situatie inderdaad zo ernstig of droevig is.
Personaliseren: alles wat goed of fout gaat in
een bepaalde situatie aan jezelf toeschrijven.
Zwart-wit denken: elke gebeurtenis vertalen in
absolute termen, zoals goed of fout, mooi of
lelijk.
Overdreven veel betekenis toekennen aan een
gebeurtenis: bij elke situatie denken dat men-
sen iets doelbewust ofexpres hebben gedaan
en het toeval buiten beschouwing laten.
Gedachten lezen: menen te weten wat anderen
denken, voelen en willen zonder daar feitelijke
aanwijzingen voor te hebben
Moeten: denken dat alles meteen goed moet
gedaan worden, anders is het niets waard.

Als er sprake is van persoonlijkheidspathologie
zr)n de gangbare cognitieve technieken om deze
denkfouten en disfunctionele overtuigingen te
corrigeren, zoals de socratische dialoog aange-
vuld met experimenten, niet toereikend. Het is
noodzakelijk dan tevens gebruik te maken van
complexere technieken, die hierna de rel,ue zullen
passeren. Voor de toepassing van de socratische
dialoog verwijzen wij naar Bögels en Van Oppen
(reee).

Evalueren op een visueel analoge schaal
Als de cliënt zichzelf evalueert in zwart-wit ter-
men, is de eenvoudigste manier om dit te nuan-
ceren het gebruik van een 'visueel analoge schaal'
(VAS), waarop de patiënt zichzelf kan vergelijken
met anderen. De therapeut bespreekt met de cliënt
om welke eigenschap het gaat (bijv. 'niks kun-
nen) en tekent een lijn waarop de twee uitersten
van die eigenschap staan aangegeven. De cliënt
plaatst zichzelf op deze schaal. Dat zal in eerste
instantie vrij laag zijn. Vervolgens vraagt hij de
cliënt een aantal anderen op die lijn te plaatsen.
Gezocht wordt naar mensen die in extreme mate
al dan niet over deze eigenschap beschikken als-
ook naar mensen voor wie dit in mindere mate
geldt. Daarna mag de clíënt zichzelf nog een keer
plaatsen. De positie op de lijn zal nu minder laag
en dus genuanceerder zljn (zie trfi9. 18.a).

Meerdimensionaal evalueren
Meerdimensionaal evalueren is een andere manier
om zwart-wit denken te nuanceren. Als de cliënt
een sterke overtuiging heeft, bijvoorbeeld 'Ik ben
niets waard', scoort de therapeut de geloofwaar-
digheid ervan op een schaal van 0 tot 100. Ver-
volgens gaan beiden onderzoeken welke aspecten
bijdragen aan de genoemde overtuiging. Zowel
eigenschappen van de cliënt zelfals eigenschappen
van derden kunnen genoemd worden. De thera-
peut noemt ook positieve eigenschappen waarvan
hij weet dat de cliënt die heeft. Vervolgens wordt
een aantal personen op die dimensies gescoord
en pas als laatste de cliënt. Dan wordt zijn gemid-
delde score berekend en vergeleken met zijn eerste
inschatting (zie Ofig. 18.s).
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1. maak een globaal en abstract begrip concreet
cliënt

o / -------. -------- -------------------/ 100
de moeite waard z

0/---------- - - - - - - - - - - -- - - - - - -/ 1 00
zit in de bilstand verdient veel geld

o/------------ ----------------/ 100
zorgt niet voor anderen zorgt altijd voor anderen

geen vrienden
o/-----------

heel veel vrienden

kan niet samenwerken werkt goed samen

somber
2. plaats anderen op deze dimensies (ook extreme gevallen)

o /--------L----- ---A--------C---l 1 00
zit in de bijstand verdient veel geld

zorgt niet voor anderen zorgt altijd voor anderen
0 /----------- -----------A----------------------L----C--/ 1 00

3een vrienden heel veel vrienden
0 /-- L ---------------------c----------------------A-----/1 00

<an niet samenwerken werkt goed samen

somber

..... etcetera

..... etcetera

..... etcetera

een schuine lijn: de perfecte weergave van het door
de cliënt aangegeven verband. Vervolgens worden
allerlei mensen op beide dimensies gescoord. De
werkelijkheid blijkt dan genuanceerder; het ver-
band tussen de genoemde factoren is vaak minder
sterk dan van tevoren wordt verondersteld.

3. Iaat de cliënt (Clt) zichzell scoren
0 / - - - -- - - - - -L- - - - ------------crt---------A---------c---/ 1 00

: i in de bijstand verdient veel geld

zorgt niet voor anderen zorgt altijd voor anderen
0,/------------clt------A----------------------L----c--/ 1 00

::en vrienden heel veel vrienden
0 / *L- - - - - - - - - - - - ------c-------crt--------------A-----/ 1 00

.:.r niet samenwerken werkt goed samen
0,/------ctt--------A-----------L---- --------c-/ 1 00

somber
4. vertaal de conclusie naar het eerste continuiim

0 / -- - - - - --- -- - - - ----L---A------------Ctt------C--- ----/ 1 00
Je moeite waard ziln

E Fguur 18.5 Voorbeeld meerdimensionaal evalueren

Tweedimensionale weergave van een
rerondersteld verband
Deze techniek kan worden gebruikt als de cliënt
sr sterk verband tussen twee factoren veronder-
e+t, §ijvssóeeld: Als je slim bent, ben je populair'
.rÈ trfig. 18.6). In de grafiek tekent de therapeut
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E Figuur 18.7 Voorbeeld van een taartdiagram

Taartdiagram aandeel van anderen is. Dit wordt in de cirkel als
Ais een cliënt een overdreven inschatting heeft taartpunten aangegeven. Het eventuele aandeel
vanzrjn eigen aandeel in, of verantwoordelijkheid van de cliënt wordt pas als laatste aangegeven.
voor een bepaalde situatie, is de toepassing van het Hierdoor ontstaat een realistischer inschatting van
taartdiagram relevant. De therapeut gaat samen de eigen verantwoordelijkheid in die specifieke
metdecliëntallereerstnahoegroothetmogelijke situatie. In &ifig. 18.7 wordt een veronderstelling
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ran een cliënt nader onder de loep genomen,
namelijk dat hij als penningmeester voor 90 %
verantwoordelijk is voor het al dan niet mislukken
ran het jubileum van de voetbalclub.

Rechtbankmethode
Een andere manier om de overdreven inschat-
ting van eigen schuld of verantwoordelijkheid te
berverken is de rechtbankmethode. In een rollen-
spel spelen de cliënt en de therapeut beurtelings
de rol van aanklager en advocaat, die argumenten
aandragen vóór of tegen de beklaagde. Een lege
stoel representeert de beklaagdenbank, waar de
;liënt als het ware zit, die ervan beschuldigd wordt
schuldig te zijn aan iets wat niet goed gaat. Stel,
een cliënt denkt dat hij verantwoordelijk is voor
iret geluk van zijn moeder. Het zou zijn schuld
zijn, dat zij alsmaar niet gelukkig is. De aanklager
:edenkt zoveel mogelijk aanwijzingen en feiten
Jie dat aantonen (bijv. de cliënt doet niets om haar
gelukkig te maken) en de advocaat levert argu-
renten waarom dat niet waar is (bijv. moeder lijdt
ean een chronische depressie, waaraan leken wei-
ig kunnen doen; ook hulpverleners lukt het niet
aitiid). De cliënt mag uiteindelijk in de rol van de
:echter een evenwichtig oordeel vellen.

Historische toets
,{an de hand van materiaal uit het verleden onder-
roek de cliënt hoe hij is opgegroeid en welke fei-

=n vóór of tegen zijn overtuigingen pleiten. Veel
iënten denken dat de ervaren problemen hun
::gen schuld zijn of de resultante van een aange-
*xren afwijking. Zij onderschatten doorgaans de

-:r-loed van andere factoren, zoals de opvoeding.
)e therapeut probeert deze ideeën af te zetten
::gen de feiten die bekend zijn uit het verleden van
e cliënt, door uit elke levensfase zoveel mogelijk
-:rbrmatie te verzamelen. Dit kan zowel beeld- als
s-irriftelijk materiaal zijn maar ook informatie via

-rsonen die de cliënt destijds gekend hebben,
:..als onderwijzend personeel of buren. Aan de
-.'nd van dit materiaal kan een veel genuanceerder

-eld van de cliënt naar voren komen.

;ositief loEboek
-- een positieflogboek schrijft de cliënt alle erva-
:=qen op die een nieuwe, functionele overtuiging
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kunnen versterken. Dit hoeven geen grote daden
te zljn. |uist alledaagse dingen zijn van belang,
zoals een keer eten koken voor een vriend of een
spelletje doen met de kinderen. Een cliënt zal door
zijn selectieve waarneming eerder zien wat nog
niet dan wat al wel lukt. In een positief logboek
wordt hil gedwongen zijn aandacht selectief te
richten op bewijzen vóór de nieuwe overtuigingen.

Dagboekvoorspellingen
In dit dagboek voorspelt de cliënt op basis van
zijn overtuiging wat er in bepaalde situaties zal
gaan gebeuren. Nadat die situatie inderdaad heeft
plaatsgevonden, beschrijft hij wat er in werke-
lijkheid gebeurde en of dit de overtuiging onder-
steunt of juist verzwakt. Let hierbij op mogelijke
denkfouten. Stel, de cliënt voorspelt dat een ken-
nis niet op een uitnodiging zaI ingaan, omdat hij
hem saai vindt. De kennis gaat er inderdaad niet
op in, maar geeft uitdrukkelijk aan dat het hem
spijt, want dat hij al een andere afspraak heeft. In
een socratische dialoog onderzoekt de therapeut
vervolgens waaruit gebleken is dat die kennis hem
eigenlijk saai vindt.

Dagboek evalueren dagelijkse
gebeurtenissen
AIs de cliënt al wat meer twijfelt aan zljn disfunc-
tionele overtuigingen, kan hij dagelijkse gebeur-
tenissen gaan evalueren aan de hand oude en
nieuwe overtuigingen. Bijvoorbeeld:'Mijn vrien-
din had geen zin om naar de bioscoop te gaan.
Volgens mijn oude overtuiging houdt zil niet meer
van mij. Volgens mijn nieuwe overtuiging heeft zij
gewoon geen zin. Ik kan vragen wat de reden is en
er misschien achter komen of zij moe is of juist zin
heeft om iets anders met mij te doenl

Geldigheid van assElmpties vroeger
en nu
De cliënt kan onderzoeken ofde overtuigingen die
vroeger wel vaak opgingen, nu nog gelden, omdat
de omstandigheden anders zljn en hij met andere
mensen omgaat.
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Kosten-ha tenanalyse
AIs een situatie voor meer dan één uitleg vat-
baar is, kan de cliënt ook de keuze maken om de
nieuwe overtuigingen het voordeel van de twijfel
te geven. Hij kan op een ríjtje zetteí wat de dis-
functionele overtuiging hem oplevert en wat de
voor- en nadelen van zun nieuwe overtuiging zijn.

Ë!asËre ards
De conclusies uit alle hiervoor genoemde cogni-
tieve bewerkingen kunnen samengevat worden
op zogeheten flashcards. Dit zijn kaartjes waarop
de therapeut ofde cliënt op de ene kant beschrijft
wat zijn oude overtuiging was en op de andere wat
de nieuwe overtuiging is. Er kan ook voor gekozen
worden alleen de nieuwe overtuiging op te schrij-
ven. Een cliënt kan uiteraard meerdere flashcards
maken, als hij verschillende overtuigingen heeft
bewerkt. De cliënt draagt deze flashcards zoveel
mogelijk bij zich, zodat hij erop kan kijken als hij
in moeilijke, oude overtuigingen oproepende, situ-
aties terechtkomt.

1 8.5.4 Gedragstechnieken

Gedurende de hele therapie, maar vooral in de
laatste fase van de therapie, is het belangrijk om
nieuwe inzichten om te zetten in nieuw gedrag.
In het begin van de therapie zal het accent vooral
liggen op het veranderen van gedachten en gevoe-
lens. Dit leidt echter niet vanzelftot ander gedrag.
Vooral als een cliënt sterk vermijdend is, zal hij
op een gegeven moment wel anders willen han-
delen, maar uiteindelijk toch besluiten het niet
te doen. Daarom zijn technieken om gedrag te
veranderen essentieel. In deze paragraaf worden
eerst twee technieken beschreven die de bereid-
heid tot gedragsverandering verder kunnen
vergroten, namelijk imaginatie en de twee-stoelen-
techniek. Daarna zullen enige technieken bespro-
ken worden, waarmee het nieuwe gedrag wordt
ingeoefend.

ím:ag imatie ltíj ge«J ragsvera nderi n g
Imaginatie kan worden gebruikt om blokkades bij
het uitvoeren van nieuw gedrag duidelijk te maken.
De therapeut waagt de cliënt om zich nieuw gedrag

in imaginatie voor te stellen en onderzoekt wat
wel en wat niet lukt. Lukt het nieuwe gedrag niet,
dan wordt onderzocht wat dit blokkeert en wordt
gewerkt aan het wegwerken van de blokkade. Lukt
het wel, dan werk de imaginatie als drempelverla-
ging voor het nieuwe gedrag in de praktijk.

i"ureestoei enteeh n r e k
Als de cliënt nog te bang is om nieuw gedrag uit
te proberen, kan een dialoog tussen het oude
disfunctionele schema en het nieuwe gezonde
schema in twee verschillende stoelen verhelde-
rend werken. Hoe moeilijker het voor de cliënt
blijkt te zijn om van het oude schema te winnen,
des te meer het nog nodig is eerst nog meer aan de
verandering van schema's te werken door middel
van andere technieken. Als het de cliënt lukt ziln
nieuwe schema goed te verdedigen, zal de neiging
om zich daarnaar te gedragen vergroten.

Geei ragstechn íeken
Er is een breed scala aan gedragstechnieken voor-
handen om ongewenst gedrag te verminderen en
gewenst gedag te doen toenemen. Deze technie-
ken staan in talloze gedragtherapeutische boeken
beschreven. Er worden daarom kort diverse tech-
nieken genoemd die bruikbaar zijn in de schema-
therapie. Daarmee is niet gezegd, dat deze minder
belangrijk zijn dan de eerder in dit hoofdstuk
beschreven technieken.

Gedragsexperiment: als een cliënt twijfelt tussen
zijn oude en nieuwe opvattingen in bepaalde
situaties en nieuw gedrag steeds uitstelt, kan
een experiment waarin de cliënt zich gedraagt
alsof zijn nieuwe inzichten waar zijn, ophelde-
ring verschaffen. Hij kijkt naar de effecten van
zijn nieuwe gedrag en onderzoekt ofdie pleiten
vóór oftegen zijn nieuwe opvattingen en trekt
daaruit conclusies voor toekomstig gedrag.
Rollenspel en sociale vaardigheden: de cliënt
kan nieuw gedrag leren door in een rollenspel
met dat nieuwe gedrag te oefenen. Als de cliënt
het gedrag niet kan uitvoeren, doet de thera-
peut het nieuwe gedrag voor en leert hem het
nieuwe gedrag stapsgewijs aan. Het kan in dit
kader zinvol zijn een aantal sociale vaardighe-
den één voor één te oefenen. Dit zou de cliënt
overigens ook goed in een groep kunnen doen.
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Probleem oplossen: cliënten die veel te beschermd
ofjuist amper zijn opgevoed, kunnen vaak slecht
problemen oplossen. Zij moeten leren hoe je een
probleem eerst analyseert en opknipt in deelge-
bieden en vervolgens brainstormt over mogelijke
oplossingen, alvorens te gaan handelen.

Cliënten die overcompenseren of cliënten met een
qevoelig temperament hoeven niet altijd een vaar-
ögheidstekort te hebben, maar kunnen de neiging
hebben te snel of heftig op situaties te reageren.
\bor hen zíjn de hiervoor beschreven technieken
-rok handig, maar zlj hebben vooral behoefte aan
:echnieken om hun emoties te reguleren.

Ont sp anningstechnieken: allerlei vormen van
ontspanning en meditatie kunnen geschikt zijn
om een cliënt te leren minder heftig te reage-
ren. Er kan hierbij gedacht worden aan pro-
gressieve relaxatie, taakconcentratietraining en
aandachtgerichte meditatie (zie Linehan I 993;
Segal et aL.2002).
Z elfc o ntrolet e chni eken: bij ongecontroleerd
gedrag is het structureren van de dagelijkse
bezigheden en het controle krijgen over impul-
siefgedrag noodzakelijk. De therapeut kan
samen met de cliënt programma's opstellen,
bijvoorbeeld voor de dagstructurering, of
aanvullende hulp regelen, zoals psychosociale
begeleiding.
Exposure aan gevoelens: voor cliënten die zich
afsluiten voor hun gevoelens, zijn oefeningen
om emoties op te roepen zinvol. Hulpmiddelen
hierbij zijn bijvoorbeeld muziek of films en het
ondernemen van tot dan toe vermeden acties
in het contact met anderen, zoals kritiek uiten
ofaffectie vragen.

l'ènten die juist snel emotioneel worden, kun-
=: oefenen in het toelaten van emoties, zonder
= ijrect iets mee te willen doen, of uitingswijzen
::e-<en die minder schadelijk zijn voor henzelf en
ï-: omgeving (bijv. woede uiten door tegen een
:.:iisbal te slaan in plaats van iets of iemand te
:e-hadigen). Voor cliënten met agressieproble-
-c- is het zinvol om frustratie en woede te erva-
-= zonder bijgaand agressief gedrag. Ze nlllen
-s:<en dat de woede daalt en dat hun idee dat
arr<<i€ geuit moet worden, aan kracht verliest.

3A7

r8.6 Schematherapieinvogelvlucht

Samenvattend volgt hier in vogelvlucht de opbouw
van schematherapie.

Tijdens de eerste fase van schematherapie
wordt gezamenlijk met de cliënt een casusconcep-
tualisatie opgesteld, waarin er een duidelijk ver-
band is tussen (a) de levensgeschiedenis van de
cliënt, (b) zijn schema's, copingstijlen en modi en
(c) zijn huidige problemen en klachten. Uit deze
casusconceptualisatie wordt tevens duidelijk wat
de belangrijkste onvervulde of gefrustreerde emo-
tionele en ontwikkelingsbehoeften van de cliënt
zijn. Gedurende dit diagnostische proces krijgt de
cliënt uitleg over de verschillende aspecten van
schematherapie en is het raadzaam hem eenvou-
dige literatuur over schematherapie te laten lezen,
zoals het boek Patronen doorbreken (Genderen
etal.2012) of Leven in je leven (Young en Klosko
1999). De therapeut is transparant en steunend,
waardoor geleidelijk aan een veilige therapeutische
relatie ontstaat. Aan het eind van deze fase wordt
de casusconceptualisatie samen met de cliënt
doorgenomen en worden de behandeldoelen
besproken (zie voor uitgebreide uitleg Arntz en
lacob 2012).

Tijdens de actieve fase van de behandeling
vormen de onverlulde of gefrustreerde emotionele
en ontwikkelingsbehoeften van de cliënt de alge-
mene leidraad voor de houding van de therapeut
ten opzichte van de cliënt. De therapeutische rela-
tie is aldus een belangrijk instrument; de therapeut
zorgt voor torrectieve emotionele ervaringen en
helpt de cliënt zich geleidelijk aan te ontwikkelen
en emotioneel te groeien, zoals een goede ouder
zijn kind helpt op een gezonde manier volwassen
te worden. Gedurende de sessies wordt gewerkt
met de modi door middel van de beschreven expe-
riëntiële, cognitieve en gedragstechnieken, waar-
door de disfunctionele schema's langzaam aan
kracht afnemen en een gezondere coping ontstaat.
Er wordt aandacht gegeven aan (het herkennen
van) de emoties en behoeften van de cliënt, opdat
hij geleidelijk aan leert deze emoties te regule-
ren en zijn behoeften op een gezonde wijze te
verlrrllen. De therapeut valideert en steunt, helpt
bij het verwerken van traumatische ervaringen en
coacht de cliënt om zich emotioneel en sociaal te
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ontwikkelen, opdat de cliënt aan het eind van de
therapie autonoom en tevreden kan functioneren
in het dagelijks leven.

1s.7 Onderzoek naar werkzaamheid
en doelmatigheid

Schematherapie wordt in Nederland steeds meer
toegepast, met name op afdelingen voor persoon-
Iijkheidsstoornissen. Ook in de (inter)nationale
vakliteratuur is een duidelijke belangstelling voor
schematherapie waar te nemen. Het afgelopen
decennium is het aantal publicaties over studies
naar aspecten van schematherapie exponentieel
gegroeid. Zonder de intentie uitputtend Íe zijn,
geven wij hierna een overzicht van de belangrijkste
resultaten.

18.7.1 Onderzoek naar het
diagnostisch instrumentarium

S chema-Vragenlij st: de Nederlandse vertaling
en aanpassing van de YSQ is in vijf studies
uitvoerig op haar psychometrische kwaliteiten
onderzocht in zowel klinische als niet-klini-
sche groepen (Rijkeboer 2005). Confirmatieve
factoranalyse geeft aan dat de Schema-Vra-
genlijst uit alle oorspronkelijk door Young
( I 994) veronderstelde zestien factoren bestaat
(Rijkeboer en Bergh 2006). De schalen zijn
temporeel stabiel, ze zíjn dfidelljk in staat te
discrimineren tussen klinische en niet-klini-
sche groepen en hebben een goede concur-
rente validiteit (Rijkeboer et al. 2005). Ook op
itemniveau blijkt de constructvaliditeit van
de Schema-Vragenlijst hoog (Rijkeboer et al.
2011). Vervolgens is de uitgebreide YSQ met
achttien schalen (Young 2010) in het Neder-
lands vertaald en onderzocht (Rijkeboer 2015).
Wederom zijn gunstige psychometrische
eigenschappen gevonden.
Schema Mode Inventory (SMI): de SMI kent
verschillende versies. De eerste versie is
gebaseerd op de Schema Mode Questionnaire
van Arntz en collega's (Arntz et al. 2005) en de
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the Young Atkinson Mode Inventory (Young
et al. 2005) en omvat veertien modi die vooral
voorkomen bij de borderline- en antisociale
persoonlijkheidsstoornis. Lobbestael et al.
(2008, 2010) hebben de SMI op psychometri-
sche kwaliteiten onderzocht en een verkorte
versie gemaakt met 118 items, verdeeld over
de originele veertien schalen. De verkorte SMI
bleek over een goede interne consistentie en
test-hertest betrouwbaarheid te beschikken.
Ook de validiteit was goed: de schalen hingen
Iogisch samen met (a) overeenkomstige con-
structen uit andere vragenlijsten (Lobbestael
et al. 2010) en (b) de verschillende persoonlijk-
heidsstoornissen (Lobbestael et al. 2008).
De tweede versie van de SMI (SMI-2; Arntz
en Young 2006) omvat 174 items verdeeld
over achttien schalen. De items zijn deels
gebaseerd op de verkorte SMI en deels nieuw
geformuleerd. De SMI-2 bevat tevens modi
die voorkomen bij andere persoonlijkheids-
stoornissen dan de borderline- en antisociale
persoonlijkheidsstoornis (te weten cluster C,
paranoïde, narcistische en theatrale). Bamelis
et al. (2010) onderzochten de psychometrische
kwaliteiten van deze SMI-2. Uit een confirma-
tieve factoranalyse bleek dat de voorgestelde
achttien factoren de data goed representeren.
De betrouwbaarheid (interne consistentie) van
de schalen was hoog. Met de SMI-2 kon tevens
een goed onderscheid worden gemaakt tussen
patiënten en niet-patiënten en er zijn bete-
kenisvolle relaties gevonden met de diverse
persoonlijkheidsstoornissen.
Schema Coping Vragenlijst (SCV): Rijkeboer
et al. (2010) ontwikkelden een vragenlijst
waarmee de drie door Young et al. (2005)
voorgestelde copingstijlen in kaart kunnen
worden gebracht. Onderzoek naar de SCV
maakte duidelijk dat een factorstructuur
waarbij de drie copingstijlen ieder met vier
items worden gerepresenteerd, de beste fit met
de data opleverde. De schalen vertoonden een
goede interne consistentie en er werden inhou-
delijk logische relaties gevonden tussen de
schalen en de verschillende persoonlijkheids-
stoornissen (Rijkeboer en Lobbestael 2015).
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18.7.2 Onderzoek naar de behandeling Literatuur

:r is inmiddels een ruim aanbod aan studies naar
le effectiviteit van schemagerichte therapie. Wij
:even hierna een samenvatting van de belangrijk-
s:e resultaten. Voor een meer gedetailleerd over-
r-icht verwijzen wij naar de reviews van |acob en
-{rntz (2013), Masley etal. (2012), Sempértegui
:i al. (2013).

Effectstudies naar schematherapie tonen
:obuuste bevindingen: in vergelijking met andere
i-ormen van therapie worden bij schematherapie
:elatief lage drop-out rates waargenomen (gemid-
:eld 10 7o in het eerste jaar van behandeling) bij
:e borderlinepersoonlijkheidsstoornis (Dickhaut
::r Arntz 2014; Farrell et al. 2009; Giesen-Bloo
::aL.2006; Nadort et al. 2009; Nordahl en Nysaeter
I 105; Reiss eÍ al. 2014) en andere persoonlijkheids-
-oornissen (Bamelis etal.2Ol4). Een van de rede-
::en hiervoor is de relatiefhoge waardering van de

=erapeutische relatie door de patiënten in de sche-

=atherapie conditie (Spinhoven et al. 2007). Daar-
-:.ast vindt er een significante symptoomreductie
:-aats: ruim 45-90o/o van de patiënten is na afloop
r-an schematherapie hersteld (Bamelis et al. 2014;
l:ckhaut en Arntz 2014; Giesen-Bloo et al.2006;
--.rrell et al. 2009i Nadort et al. 2009). Ook blijkt
;hematherapie kosteneffectief te zijn (Asselt et al.
: _xl8).

Inmiddels verschijnen eveneens effectstudies
,'an schematherapie bij andere ernstige en chro-
-'sche aandoeningen, zoals chronische depressie
larter et aL 20l3i Malogiannis et al.2014; Renner

:: aJ. 2016) en complexe PTSS (Cockram et al.
-- i0), met gunstige bevindingen.

Samengevat geven de resultaten van onder-
::ck naar de effectiviteit van schematherapie aan
'.: de drop-out laag is, er bij een groot deel van de
:ehandelde patiënten een klinisch significante ver-
--e:ering wordt bereikt en dat de behandeling kos-
-::effectief is. Toekomstig onderzoek zal hopelijk
--:'rijzen welke aspecten van schematherapie deze
:.: sitieve effecten bewerkstelligen.
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