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Therapy Adherence Scale (Therapie-trouw schaal) voor 
Schematherapie bij de Borderline Persoonlijkheidsstoornis. 
 
Beoordelaar: 
Datum: 
Naam beoordeelde therapeut: 
Naam/nummer beoordeeld fragment: 
 
Indien niet van toepassing:  NVT invullen. 
 
Reparenting, algemene therapeutische stijl en therapeutische relatie 
 
1. De therapeut is warm en empathisch en toont belangstelling en zorg voor de patiënt 
 
0 Niet/niet voldoende aanwezig 
1 Voldoende aanwezig 
2 Sterk aanwezig 

 
2. De therapeut heeft een warme, kalmerende en geruststellende stem/toon gedurende het            
grootste gedeelte van de zitting (3/4 van de zitting) 
 
0 Niet/niet voldoende aanwezig 
1 Voldoende aanwezig 
2 Sterk aanwezig 
 
3. De therapeut vraagt naar de gevoelens van de patiënt en toont respect voor de gevoelens 
van de patiënt gedurende de sessie (totaal oordeel) 
 
0 Niet/niet voldoende aanwezig 
1 Voldoende aanwezig 
2 Sterk aanwezig 
 
4. De therapeut is echt en open 
 
0 Niet/niet voldoende aanwezig 
1 Voldoende aanwezig 
2 Sterk aanwezig 
 
5. De therapeut uit positieve gevoelens over de patiënt om de patiënt zich meer verbonden te 
voelen, zich meer begrepen te voelen, zich meer de moeite waard te voelen 
 
0 Niet/niet voldoende aanwezig 
1 Voldoende aanwezig 
2 Sterk aanwezig 
 
6. De therapeut is op geen enkele wijze straffend of bekritiserend t.a.v. de patiënt gedurende 
de sessie 
 
0 Niet/niet voldoende aanwezig, d.w.z. wel straffend of bekritiserend 
1 Voldoende aanwezig, misschien enigszins straffend of bekritiserend 
2 Sterk aanwezig, d.w.z. helemaal niet straffend of bekritiserend 
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7. De therapeut biedt hoop en geruststelling dat het leven en de gevoelens van de patiënt 
zullen verbeteren in de toekomst 
 
0 Niet/niet voldoende aanwezig 
1 Voldoende aanwezig 
2 Sterk aanwezig 
 
8. De therapeut sluit aan bij (is in ‘sync’ met) de gevoelens en zaken waar de patiënt mee 
bezig is 
 
0 Niet/niet voldoende aanwezig 
1 Voldoende aanwezig 
2 Sterk aanwezig 
 
 
Identificatie van de modus/schematoestand 
 
9. De therapeut benoemt een of meer schema’s of modi of vraagt de patiënt dat te doen.  
 
0 Niet/niet voldoende aanwezig 
1 Voldoende aanwezig 
2 Sterk aanwezig 
 
10. De therapeut  merkt op wanneer een patiënt van de ene naar de andere mode gaat 
gedurende de sessie en benoemt dit/bespreekt dit met de patiënt 
 
0 Niet/niet voldoende aanwezig 
1 Voldoende aanwezig 
2 Sterk aanwezig 
 
11. De therapeut legt verbanden tussen   specifieke symptomen of levensproblemen en een of 
meer modi 
 
0 Niet/niet voldoende aanwezig 
1 Voldoende aanwezig 
2 Sterk aanwezig 
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Gedragstechnieken voor levensproblemen 
Vooral gericht op problemen buiten de sessie. Niet gericht op acting-out problematiek 
 
12. De therapeut maakt gebruik van rollenspelen om te oefenen met het hanteren van 
problemen buiten de sessie 
 
0 Niet/niet voldoende aanwezig 
1 Voldoende aanwezig 
2 Sterk aanwezig 
 
13. De therapeut merkt op als patiënt  zelf-ondermijnend of ongepast  gedrag vertoont buiten 
de sessie 
 
0 Niet/niet voldoende aanwezig 
1 Voldoende aanwezig 
2 Sterk aanwezig 
 
14. De therapeut en de patiënt bespreken samen nieuwe manieren om met levensproblemen 
buiten de sessie om te gaan, hoe die aan te pakken 
 
0 Niet/niet voldoende aanwezig 
1 Voldoende aanwezig 
2 Sterk aanwezig 
 
15. De therapeut bespreekt samen met de patiënt hoe  om te  gaan met intieme relaties 
 
0 Niet/niet voldoende aanwezig 
1 Voldoende aanwezig 
2 Sterk aanwezig 
 
16. De therapeut bespreekt samen met de patiënt hoe om te gaan met werk 
 
0 Niet/niet voldoende aanwezig 
1 Voldoende aanwezig 
2 Sterk aanwezig 
 
17. De therapeut bespreekt samen met de patiënt hoe om te gaan met vriendschappen, 
hobbies, clubs, verenigingen etc. 
 
0 Niet/niet voldoende aanwezig 
1 Voldoende aanwezig 
2 Sterk aanwezig 
 
Experiëntiële technieken 
 
18. De therapeut maakt gebruik van imaginatie (exposure in imaginatie, imaginatie en 
rescripting 
 
0 Niet/niet voldoende aanwezig 
1 Voldoende aanwezig 
2 Sterk aanwezig 
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18 b . De therapeut maakt gebruik van Historisch rollenspel 
 
0 Niet/niet voldoende aanwezig 
1 Voldoende aanwezig 
2 Sterk aanwezig 
 
19. De therapeut maakt gebruik van schema-dialogen of twee- of meerstoelentechniek 
 
0 Niet/niet voldoende aanwezig 
1 Voldoende aanwezig 
2 Sterk aanwezig 
 
20. De therapeut maakt gebruik van specifieke technieken om de patiënt sterke emoties 
(mening, behoefte) meer te laten voelen en/of uiten bv, schreeuwen, boosheid uiten (bv. 
Brieven schrijven of brieven voorlezen in de sessie) 
 
0 Niet/niet voldoende aanwezig 
1 Voldoende aanwezig 
2 Sterk aanwezig 
 
21. De therapeut of de patiënt praat met de ouders van de patiënt in de sessie (dezen zijn niet 
aanwezig) 
 
0 Niet/niet voldoende aanwezig 
1 Voldoende aanwezig 
2 Sterk aanwezig 
 
22. De therapeut moedigt de patiënt aan om vroege herinneringen op te halen 
 
0 Niet/niet voldoende aanwezig 
1 Voldoende aanwezig 
2 Sterk aanwezig 
 
 
Cognitieve en educatieve technieken 
 
23. De therapeut  geeft voorlichting aan de patiënt over een of meer modi 
 
0 Niet/niet voldoende aanwezig 
1 Voldoende aanwezig 
2 Sterk aanwezig 
 
24. De therapeut geeft psycho-educatie over universele/algemene behoeften en/of waarde van 
emoties en/of meningen 
 
0 Niet/niet voldoende aanwezig 
1 Voldoende aanwezig 
2 Sterk aanwezig 
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25. De therapeut reattribueert de negatieve behandeling door de ouder(s) van patiënt als kind, 
als een tekortkoming van de ouder(s) i.p.v. een tekortkoming van de patiënt 
 
0 Niet/niet voldoende aanwezig 
1 Voldoende aanwezig 
2 Sterk aanwezig 
 
26. De therapeut helpt de patiënt om levensproblemen als gevolg van schema’s of schema-
modi te zien i.p.v. als inherente gebreken van de patiënt 
 
0 Niet/niet voldoende aanwezig 
1 Voldoende aanwezig 
2 Sterk aanwezig 
 
27. De therapeut helpt de patiënt om te onderzoeken of bepaalde overtuigingen of gevoelens 
kloppen door te zoeken naar bewijzen en deze te testen 
 
0 Niet/niet voldoende aanwezig 
1 Voldoende aanwezig 
2 Sterk aanwezig 
 
 
Confrontatie/Realiteitstoetsing/Grenzen stellen 
 
28. De therapeut  zet patiënt aan om moeilijke dingen of gevoelens die hij/zij vermijdt aan te 
gaan (pushen) 
 
0 Niet/niet voldoende aanwezig 
1 Voldoende aanwezig 
2 Sterk aanwezig 
 
29. De therapeut confronteert de patiënt wanneer deze afgesproken huiswerk niet heeft gedaan 
of wanneer deze coping strategieën heeft gebruikt die eerder in de therapie bediscussieerd 
waren 
 
0 Niet/niet voldoende aanwezig 
1 Voldoende aanwezig 
2 Sterk aanwezig 
 
30. De therapeut zet de patiënt aan om veranderingen in zijn/haar leven aan te gaan/uit te 
voeren, die eerder waren afgesproken, maar niet zijn uitgevoerd door de patiënt 
 
0 Niet/niet voldoende aanwezig 
1 Voldoende aanwezig 
2 Sterk aanwezig 
 
31. De therapeut stelt grenzen wanneer de patiënt ‘acting-out’gedrag vertoont zoals teveel 
drinken, snijden, de therapeut teveel bellen 
 
0 Niet/niet voldoende aanwezig 
1 Voldoende aanwezig 
2 Sterk aanwezig 
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Leren van coping strategieën en huiswerkopdrachten 
 
32. De therapeut leert de patiënt een of meer coping vaardigheden 

• Flashcard 
• Transitional object 
• Dagboek of schemadagboek/modusdagboek 
• Audiocassette 
• Agressie-regulatie 
• Imaginatie-dialoog 
• Modes benoemen 
• De therapeut bellen 
• Imaginatie-oefeningen 
• Meditatie/ontspanning 
• Plezierige activiteiten of activiteiten  waar de patiënt goed in is 
• Vrienden opzoeken 
• Troosten van het verlaten/verdrietige kind 
• Problemen oplossen 
• Stilstaan bij eigen gevoelens 
• Brieven schrijven 

 
0 Niet/niet voldoende aanwezig 
1 Voldoende aanwezig 
2 Sterk aanwezig 
 
33. De therapeut geeft huiswerk op of adviseert de patiënt om iets te doen/proberen buiten de 
sessie 
 
0 Niet/niet voldoende aanwezig 
1 Voldoende aanwezig 
2 Sterk aanwezig 
 
34. De therapeut komt terug op/ bespreekt het opgegeven huiswerk na in de daarop volgende 
sessie 
 
0 Niet/niet voldoende aanwezig 
1 Voldoende aanwezig 
2 Sterk aanwezig 
 
 
       
Eindoordeel over de therapeut:  
       

1 Ongeschikt voor schematherapie 
2 Misschien geschikt voor schematherapie (behoeft nog 

bij/nascholing) 
3 Zeker geschikt voor schematherapie 


