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Hanteren van Boze Modi in 
Schematherapie

Remco van der Wijngaart,
Supervisor schematherapie, vice president ISST

Wanneer je eigen schema’s in de weg zitten
-> Vaak intefereren de schema’s en modi van de 

therapeut in het effectief intervenieren

Focus op anderen (zelf opoffering, onderwerping): 
De therapeut neemt niet de leiding

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

Falen, schaamte/tekortschieten
Hulpeloos voelen, machteloos

Niet vergeten: Jij bent de normale, je hebt slechts last van een
heel normale reactie op de pathologie van de patient!

Programma
Dag 1
• Leren herkennen van de 

verschillende boze modi
• Algemene strategieën in 

hanteren boosheid
• Boze Beschermer: 

Hanteren modi
• Pest&Aanval: grenzen 

stellen
• Zelfverheerlijker: 

empathische confrontatie
• Roofdier modus

Dag 2
• Boze Kind modus: 

ventileren-empatiseren-
realiteit

• Razende Kind modus: 
ventileren en begrenzen

• Stimuleren van Boze Kind 
modi

• Oefenen van geleerde 
vaardigheden

Boze modi: varianten
Kind modi
Boze Kind, Razende Kind

Coping modi:
Boze Beschermer, Pest&Aanval, Roofdier modi, 

Zelfverheerlijker

Ouder modi:
Sraffende ouder

Gezonde Volwassene

Leren herkennen en onderscheiden 
boze modi

• Wat zijn verschillen tussen verschillende 
modi?

Differentiëren boze modi:

• Luister naar wat de patient zelgt
• Luister hoe de patient het zegt.
• Luister naar je eigen emotionele reactie
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Conceptualisatie eigen cliënt

• Groepjes van 3
• Bespreek een cliënt waar boosheid speelt
• Probeer de verschillende modi te 

differentiëren 

Algemene strategie: 
Hanteren schema’s therapeut
Voorafgaand aan sessie :
-veilige plek imaginatie
-Neem de casusconceptualisatie door: wat heeft de pt
gemist als kind, waar zit zijn/haar lijden? 
-visualiseer patient als een kind (maak daarbij bijv
gebruik van foto’s uit kindertijd)
-gebruik imaginatie of een andere methode om contact 
te maken met je eigen gezonde volwassene

Hanteren van schema’s therapeut
Gedurende de sessie:
-vat het niet persoonlijk op wat de patient zegt! 
-blijf het gedrag zien als een kant van de patient
-blijf kalm, ga niet mee in de escalatie (toon van stem, 
tempo van praten)
-sluit aan en valideer: samenvattingen, complimenten, 
erknning en validering van de patient 
-stel grenzen wanneer nodig

Hanteren van schema’s therapeut

• Kijk af en toe weg van de patient en leg 
contact met je eigen gevoelens, je behoeften
en je gezonde volwassene Set limits when 
necessary

• Hou koers en wees sterk: het is een realiteit
dat de client boos is waar je wat mee moet.

• leg verband tussen boosheid en de modi, de 
achtergrond en het lijden

Hanteren van schema’s therapeut na
afloop

• Wees aardig voor jezelf
• Wees alert en bewust van je eigen modi die 

getriggerd zijn en bevecht je eigen kritische
kant actief

• Deel je gevoelens met je collega’s
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Boze Coping modi

• Functie: afstand nemen, niet voelen van 
kwetsbaarheid of emotionele pijn dmv
vormen van boosheid

• Boze Beschermer
• Pest&Aanval
• Zelfverheerlijker
• Roofdier modus

Boze Beschermer: 
muur van boosheid
• Gevoel:
Prikkelbaar, stug, geirriteerd
• Gedrag:
zuchten, fronsen, snauwen, wegkijken, zwijgen
“Geen zin in”, “Heeft toch geen zin”
• Beleving/gedachten:
“Laat me met rust!”

Empathische confrontatie
• Ga na welk gedrag interfereert 
• Identificeer primaire emotionele en gedragsmatige reactie
• Benoem het gedrag en dat je weet dat dit niet de hele pt is
• Doe dit in kleine stukjes met ruimte voor reactie
• De-escaleer en blijf contact zoeken met het kwetsbare deel; 

rustige toon van stem, valideren, langzaam tempo, 
geruststelling en erkenning

• Biedt veiligheid; niet teveel oogcontact, transparantie, 
erkennen van eigen fouten/tekortkomingen, 
samenvattingen en parafrasen

• Leg verband tussen coping modus en achtergrond
• Benoem behoefte aan verbinding en gemiste 

basisbehoeften client

Demonstratie en oefening

Zelfverheerlijker
Overcompensatie voor emotionele
deprivatie en tekortschieten
Overtuigingen:
- Ik ben de beste
- De aanval is de beste verdediging
- Ik hoef niet de regels van anderen te volgen
- Ik hoef me niets aan te trekken van anderen; zij zouden mij

moeten bewonderen
- Beleving: 
- Superieur en sterk

Zelfverheerlijker
Gedrag (wanneer er ‘publiek’ is)
- Agressie en vijandigheid (wanneer anderen niet hun

behoeften valideren)
- Dominantie en arrogantie (anderen pesten/aanvallen om in 

controle te blijven)
- Erkenning en waardering zoeken (uiterlijk vertoon van succes

en fysieke kracht en gezondheid)
- Manipulatie en exploitatie

(Zonder ’publiek’ zitten ze vaak in Zelfsusser)
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Uitdagende situaties 
• Ik denk niet dat je capabel bent
• Ik vind je vervelend
• Je lijkt moeite te hebben om me te begrijpen? 
• Misschien moet je dit maar bespreken met je 

supervisor 
• Ik wil de baas/mamager spreken

• Non-verbaal:
• Zuchten, wegkijken, snuiven, grinniken

De Zelfverheerlijker passeren

• Herken de modus en vat het niet persoonlijk op
• Benoem de Zelfverheerlijker als een kant van de 

patient 
• Hou rekening met Window of Tolerance: wees 

duidelijk maar niet strijdbaar, confronteer maar 
verbind ook weer door validering, gebruik humor!

• Leg verband met historische achtergrond en erken de 
functie

• Leg verband tussen modus en trigger in het gesprek

Passeren van de Zelfverheerlijker

• Bespreek voor en nadelen in het huidige leven (wees 
niet bang de voordelen te benoemen)

• Empathische confrontatie
• Twee- of meerstoelentechniek
• Historisch rollenspel
• Imaginatie rescripting
• Later in therapie: motiveer & push voor

gedragsverandering

Empathische confrontatie
• Ga na welk gedrag interfereert 
• Identificeer primaire emotionele en gedragsmatige 

reactie
• Benoem het gedrag en het effect ervan op jezelf
• Doe dit in kleine stukjes met ruimte voor reactie
• Erken kwetsbaarheid maar ontken zwakte
• De-escaleren; rustige toon van stem, langzaam tempo
• Benoem dit als patroon in leven cl, dit is geen 

uitzondering
• Leg verband met coping modus en achtergrond
• Benoem behoefte aan verbinding en gemiste 

basisbehoeften client

Demonstratie en oefening Pest&Aanval modus

• Gevoel:
Boos, woedend, agressief
• Gedrag:
Dreigend, voorover leunen, wijzen, staren
“Als je niet stopt dan…”, “Ik waarschuw je…”
• Beleving:
“Ik laat niet niet over me heenlopen”, “Ik zal 

hem een lesje leren”
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Grenzen stellen
Maak/hou contact
• Blijf kalm, neutrale toon van stem
• Vertraag en sluit aan bij de patient

Stel grenzen
• Zeg duidelijk: ‘Stop’
• Maak gebruik van gebaren om deze boodschap te 

onderstrepen
• Maak gebruik van wederkerigheid om de grens toe te 

lichten 
• Wees specifiek en helder over wat je grens is!
• Wees ook specifiek en helder over wat je wilt dat de 

patient anders moet doen; wat is het gewenste 
gedrag? 

Grenzen stellen; vervolg

• Als de patient niet stopt, herhaal dan de grens
• Kondig de consequentie aan als het 

ongewenste gedrag doorgaat (bijv. Een time-
out) en benadruk dat jouw wens is om te 
luisteren naar wat de pt te zeggen heeft

• Wees consequent; wanneer het ongewenste 
gedrag zich herhaalt wees dan niet bang de 
consequentie uit te voeren

Demonstratie en oefening Roofdier modus
• Gevoel
Koud, emotieloos, kalm
• Gedrag
Strategisch plannen van 
wraak, eliminatie
• Beleving
Vastbesloten alles, iedereen te elimineren die 
als een bedreiging wordt gezien

Therapeutische strategie

• Blijf Roofdier modus zien als kant van pt -> 
ook deze patient heeft een kwetsbaar deel!

• Blijf open en emotioneel maar bewaak 
grenzen

• Benoem Roofdier als kant van de patient
(gebaren en taal)

• Blijf vasthouden en volhouden!

Methoden en technieken

• Cognitieve technieken (voor en nadelen)
• Therapeutische relatie (empathische 

confrontatie, zorg, validering, erkenning, 
begrenzing)

• Imaginatie met rescripting
• Stoelentechniek
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Stoelentechniek
• Benoem modus 
• Maak ego-dystoon met taal en gebaren
• Vraag pt in andere stoel te zitten (introductie, 

positie stoel?)
• Spreek pt aan als de modus (‘Wees die 

berekenende …, hoe help je ..?’)
• Vraag pt op stoel naast je te komen zitten
• Spreek kwetsbare deel aan m.b.v. Taal, houding, 

toon van stem, tempo
• Blijf kaderen in de modi die benoemd zijn
• Vasthouden en volhouden!

Dag 2

• Boze Kind modus: ventileren-empatiseren-
realiteit

• Razende Kind modus: ventileren en begrenzen
• Stimuleren van Boze Kind modi
• Oefenen van geleerde vaardigheden 

135

Angry Child

• Het is niet eerlijk!
• Ik zal ze wel laten zien/voelen wat ze me 

aangedaan hebben!
• T is genoeg! Ik pik dit niet meer!!

©H. van Genderen
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Strategie
Boze/impulsieve Kind

• Fysieke- en verbale agressie
• Woedeaanvallen, destructiviteit, heftige 

beschuldigingen (met psychotisch- paranoide 
kenmerken)

• Conflicten voeden/ laten escaleren
• Automutilatie, suicide- of homocide 

gedachten/pogingen (als wraak om anderen 
te straffen)

©H. van Genderen
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Gevoel
Boze/impulsieve Kind

• Boos,verontwaardigd,woedend
• Gefrustreerd,ongeduldig
• Oprecht heftig verontwaardigd

©H. van Genderen
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Therapeutische aanpak
Boze/impulsieve Kind

• Tolereer woede, 
vat het niet persoonlijk op

• Reageer neutraal
• Helemaal uit laten razen
• Stel grenzen bij destructiviteit 
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Therapeutische aanpak
Boze/impulsieve Kind

Als alle woede geuit is:

- Leg relatie met modi
- Erken recht op voelen boosheid
- Bekijk en erken reële componenten 
- Oefen adequate assertiviteit

Samenvattend

• Ventileer

• Empathiseer

• Realiteitstoetsing

140

Razende Kindmodus

• Boosheid is extremer dan de Boze Kind modus
• Boosheid is op 1 object geprojecteerd in 

vergelijking met Boze Kind modus 
• Boosheid heeft zich opgestapeld over de tijd 

heen
-> Razende Kind modus kan meer destructief zijn 
dan de Boze Kind Modus

Therapeutische strategie
• Boosheid komt van een normale emotionele reactie op 

een tekort aan emotionele steun en zorg 
• Uiten van boosheid moet worden gevalideerd maar 

patient moet realitische grenzen leren:
1 Ventileren: laat de pt boosheid uiten maar stel 

grenzen wanneer nodig
2 Empathiseren; link boosheid aan de onderliggende 

behoeften en modi 
3 Realiteitstoetsing; welke aspecten van boosheid 

waren realistisch, wat moet pt leren om de boosheid 
in toekomst op gezonde manier te uiten

Ventileren & grenzen stellen
Ventileren boosheid
• Blijf kalm, neutrale toon van stem
• Herhaal de dingen die de pt zegt, vertraag en sluit aan bij 

de pt door te vragen of er andere dingen zijn die hem 
dwarszitten. 

Stel grenzen
• Zeg duidelijk: ‘Stop’
• Maak gebruik van gebaren om deze boodschap te 

onderstrepen
• Maak gebruik van wederkerigheid om de grens toe te 

lichten 
• Wees specifiek en helder over wat je grens is!
• Wees ook specifiek en helder over wat je wilt dat de 

patient anders moet doen; wat is het gewenste gedrag? 

Grenzen stellen; vervolg

• Als de patient niet stopt, herhaal dan de grens
• Kondig de consequentie aan als het 

ongewenste gedrag doorgaat (bijv. Een time-
out) en benadruk dat jouw wens is om te 
luisteren naar wat de pt te zeggen heeft

• Wees consequent; wanneer het ongewenste 
gedrag zich herhaalt wees dan niet bang de 
consequnetie uit te voeren
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Geinhibeerde boosheid

• Ontwijkende Persoonlijkheidsstoornis
• Afhankelijke Persoonlijkheidsstoornis

-> Er wordt geen boosheid getoond in de sessies
-> Pt ontkent zelfs boos of geirriteerd te zijn

• Boosheid is een normale emotionele respons
• Therapie zonder geuite boosheid is niet succesvol

Wat is er dan zo goed aan boosheid?

• Helpt om de behoeften te herkennen
• Helpt om grenzen te leren kennen
• Geeft kracht om oude patronen te bevechten
• Versterkt de emotionele connectie met 

anderen
• Helpt om de emotionele arousal te reguleren

Therapeutische strategie bij 
geinhibeerde boosheid

• Cognitief werken aan de voor- en nadelen van 
boosheid

• Stimuleren van boosheid te uiten
• Gebruik spel en speelsheid

-> voorbeeld

Onthoud, je kan niet meer 
doen dan je best en dan 
nog………………


