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Omgaan met beschermende 
modi

Copingsstijlen

Overgave  Vermijden  Overcompensatie
- Heeft te maken met lichamelijke reacties op 

angst: fight/flight/freeze
- Resultante van modelleren, temperament, 

operante conditionering
- Individuele reactie op chronische frustratie 

van de basisbehoeften
- Evt. kan het een voorloper zijn van latere 

pathologie
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Overgave
• Steeds weer vriendjes, ... opzoeken die niet goed 

voor iemand zijn
• Jezelf steeds weer aan de zijlijn plaatsen in een 

groep
• Voortdurend hulp vragen, zeuren
• Onder je niveau presteren
• Steeds weer doen wat anderen van je 

verwachten, geen eigen mening
• Steeds weer alles eisen van jezelf

(onthechte) beschermer (Vermijding)

• Lusteloos (geen zin om te komen)
• Huiswerk niet gemaakt, laten liggen, vergeten
• Bagatelliseert (alles ok)
• Veel vertellen over van alles nog wat
• ‘weet niets’ wanneer je naar gedachten en 

gevoelens vraagt
• Rationeel, betweterig, aanmatigend, koel
• Zwijgt, zegt niet veel, afwachtend
• verveeld
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Voorbeelden
• Afstandelijke beschermer: cool, niets laten zien, 

rationeel
• Gedissocieerde beschermer: in het eigen wereldje
• Regressief reageren: baby zijn, een groot kind
• Klagende beschermer: klagen, ik blijf wel thuis, 
• De ‘geergerde’ beschermer: geergerd, de andere op 

afstand houden
• Afstandelijke zelfsusser: internetverslaafd, eindeloos 

dagdromen, 
• Hyperactieve beschermer: steeds op hoge toeren, wat 

manisch, steeds bezig, steeds weg willen

Overcompenserende modus
• In de strijd gaan/agressie als iets of iemand een schema 

raakt
• De andere verwijten/afkeuren als die jou bv. uitsluit
• Risicosituaties of gevaar opzoeken, als overcompensatie 

van je kwetsbaar voelen
• Je extreem onafhankelijk opstellen om te vermijden dat je 

je verstrikt voelt
• Je ongecontroleerd, ongedisciplineerd gedragen als reactie 

op druk en regels
• Doen alsof je niks ergs kan gebeuren, zonder zorgen als 

reactie tegen een pessimistisch gevoel
• Overdreven emotioneel reageren, dramatisch/tactloos om 

je emotionele remming niet te voelen
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Voorbeelden 

• Verzet/koppig: tegendraads, bokkig, 
manipulerende

• Dominerende: de bepaler, dominant, zonder 
compromissen

• De perfectionist: de betweter/alles-kunnen
• Overmatige controlleur: 
• Narcistische zelfverheerlijker: de beste, de 

onfeilbare

Meerstoelentechniek

• Bij een vorm van innerlijk conflict of 
ambivalentie, elk perspectief een eigen stoel

• Stoelendialoog tussen kritische kant en GA
• Stoelendialoog tussen kritische kant, KK/BK en 

GA
• Dialoog met een copingmodus en de GA. 

Hierdoor niet de mogelijkheid om contact te 
maken met KK
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Oefening stoelentechniek
• Identificeren van de modi (voorafgaand) dmv modusmodel, 

tekeningen, materiaal
• Opstellen van een lege stoel: wil meer contact krijgen met ....., is 

misschien vreemd, wil je het gewoon proberen?
• Identificeer de twee modi (beschermende en kwetsbare kant)
• Zet de twee modi in twee stoelen
• Laat de twee modi met elkaar praten (therapeut ondersteunt, 

coacht, maakt groter/kleiner)
• Functie van beschermende kant wordt gevalideerd als 

overlevingsstrategie. Voor- en nadelen worden onderzocht. 
• Therapeut ondersteunt kwetsbare kant door aan te geven dat het 

ruimte wil en dat daarvoor de beschermende kant opzij kan gaan. 


