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GROEPS-
SCHEMA 
THERAPIE
Op basis van model van 
Farell en Shaw

Marian Blokland, april 2017

uitgangspunten
Modusmodel à

1: versterken / vergroten van gezonde
volwassen modus

2: zorgen voor kwetsbare kind modus
3: afzwakken van dysfunctionele coping modi
4: op een gepaste manier emoties en behoefte           

uitdrukken
5: kritische kant verkleinen
6: vergroten van het blije kind

GROEPSDYNAMICA
�Groepscohesie
�Herkenning
�Validering
�Confrontatie door groepsgenoten

�àdeze elementen worden ingezet 
tenbehoeve van herstel

MEERWAARDE GROEP
� Anderen worstelen met dezelfde problemen
� Dit is een nieuwe ervaring voor veel clienten
� Voorbeeld/advies van groepsgenoten

(modelleren van gezond gedrag)
� Maken van verbinding ( basisbehoefte)
� Oefenen van nieuw gedrag in een veilige 

omgeving

DOELGROEP
�Persoonlijkheidsproblematiek
�Chronische problemen, die niet met 

eerdere behandelingen zijn verholpen
�Motivatie
�Hebben van een dagbesteding
�Hebben van vaste woon-verblijfplaats

CONTRA INDICATIE
� (acute) suicidaliteit
� IQ lager dan 80
�Niet gemotiveerd zijn
�Psychotisch zijn
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Taken groepstherapeuten
� Altijd 2 therapeuten
� 1 therapeut kan een vaktherapeut zijn met SFT 

kennis
� Tegen over elkaar zitten
� Limited reparenting ( goede ouder zijn)
� Scheppen van een band en van veiligheid
� 1 therapeut leidt het werken
� 1 therapeut houdt contact met alle clienten

LIMITED REPARENTING IN DE 
GROEP
�Aandacht voor balans in collectieve 

behoefte van de groep
�Ook groep heeft positieve rol
� Therapeuten kunnen conflicten hanteren
�Negatieve aanvallen stoppen
�Sessies structureren
�Bewaken dat iedereen zo gelijk mogelijk 

behandeld wordt

GROEP / INDIVIDUELE THERAPIE
� Start individueel à casusconceptualisatie maken
� Elke week groepstherapie (15.45- 17.45)
� Elke week individueel/ om de week individueel
� Oudergroep ( elke 2 weken/ 1 x 4 weken)
� Alle therapeuten zijn sft geschoold
� Wekelijks intervisie met alle therapeuten
� Na derde sessie, gezamelijke sessie met alle 

therapeuten en ouders
� Open/ geslotengroep

GROEPSREGELS
�Aanwezigheid
�Als groepslid dingen proberen  

(verantwoordelijkheid als groepslid)
�Respect voor elkaar
�Rol van groepstherapeuten
�Vertrouwelijkheid
�De groep niet verlaten
�Commitment tegenover de 

groep/programma

FASEN VAN DE GROEPSTHERAPIE
� Welkomstgroep ( 3 ): werken aan elkaar leren 

kennen en veiligheid
� Educatiefase  ( 5 ): de verschillende modi 

uitwerken, schema’s en basisbehoeften
� Modusbewustwordings fase (12): werken met 

de modi
� Modusregulatiefase (5): nieuw gedrag in 

oefenen
� Afscheidsfase (5): naar een leven zonder 

groep

OPBOUW PER SESSIE
�Ontspannings oefening
�Modi rondje
�Experiëntiële oefening
�Afsluiting

� ( tussendoor ergens een korte pauze)
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INTERVENTIES
� Blije kind oefeningen
� Imaginaties ( veilige plek, mooi beeld, goed 

gevoel)
� Imaginatie met rescripting ( therapeut doet 

voor, groep rescript)
� Meerstoelen techniek
� Uitbeelden modi
� Samen tekenen
� Verschillende modi oefenen
� Lichaamsgerichte oefeningen


