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Schematherapie in groepen 
(STG) voor adolescenten
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Dag 1
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Korte inleiding schematherapie

4
© H. van Genderen

• Definitie schema:

• Kennisstructuur ontstaan in de (vroege) jeugd, die tot 
uiting komt in zich herhalende patronen van denken, 
voelen en gedrag

Schema’s
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Copingstrategieën

• Overgave

• Vermijding

• Overcompensatie
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overgave overcompensatie

vermijding

Gezond

Theorie schema - modi
schemas                 coping styles                 schema modi

healthy  adult

surrender                                                    overcompensation

avoidance
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“moeilijke”
ouders

“moeilijk”
temperament

Traumatische 
gebeurtenissen 
buiten het gezin 

Disfunctionele 
Schema’s

Disfunctionele 
copingstijlen

klachten
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Definitie schemamodus:

• Set van bij elkaar horende schema’s en 
copingstrategieën, die samen het denken, voelen en 
handelen van de cliënt bepalen

• Momentane en plotseling wisselende, alles 
overheersende gemoedstoestand
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Schemamodi 

• Kindmodi

• Copingmodi (overgave,vermijding en overcompensatie)

• Onaangepaste oudermodi

• Gezonde volwassene modus
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Kind modi

kwetsbaarheid

woede

gebrek discipline

geluk

Woedende kind

Razende kind

Impulsieve kind

Blije kind

Woedende kind

Impulsieve kind

Ongedisciplineerde
kind

Blije kind

Razende kind

Verlaten kind

Misbruikte kind

Eenzame kind

Afhankelijke kind
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Coping modi

overgave

vermijding

overcompensatie

Willoze inschikkelijke

Onthechte zelfsusser

Pest en aanval

Vermijdende beschermer*

Boze beschermer*

Bedrog en manipulatie*

Roofdier*

Aandacht en erkenning zoeker*

Overcontroleerder*

Paranoïde modus*

Zelfverheerlijker

Onthechte beschermer
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Ouder modi

Straffende ouderStraffende ouder

Veeleisende ouder
(schuldinducerend)
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Ouder modi
Straffende ouder

Schuldinducerende ouder

Veeleisende ouder
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Gezonde volwassene
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DOEL BEHANDELING:

Verlaten/Misbruikte kindmodus:

Groei, veiligheid, troost, correctie bieden

Boze/impulsieve kindmodus:

Rechten valideren

Functioneler gedrag leren
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DOEL BEHANDELING:

Straffende oudermodus:

Vervangen door zachtere en functionelere 

morele regels

Beschermende modus:

Overbodig maken

Gezonde volwassene: 

Sterker laten worden

Laten generaliseren

© H. van Genderen
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Schematherapie in groepen
(STG)

Onderzoek Farell et al
Joan Farell and Ida Shaw, 2009, J.Behav.Ther & Exp. Psychiat. 
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Effect Sizes d

Group 1: 
6 months   1.28
12 months 2.51

Group 2:
6 months   2.04

RCT:
6 months   0.75
12 months 1.10

0,00

9,50

19,00

28,50

38,00

47,50

pre 6 months 12 months

group 1
group 2
RCT

Pilot: Group & Individual ST (Maastricht, 2009)

Dickhaut & Arntz (2009)
Preliminary Results

BPDSI

22

Internationaal multicenter 
onderzoek

• Arnoud Arntz leidt een replicatie van dit onderzoek 
waarbij verschillende landen deelnemen (USA, 
Nederland, Noorwegen, Zweden, Duitsland, Ierland, 
Engeland)

• Groeps- + individuele therapie en TAU vs alleen 
groepstherapie en TAU

23

Vergelijking met andere groepen

24

Onderscheid

• Groepstherapie heeft als doel om zich  steeds op  alle 
deelnemers te richten. Dus geen individuele therapie in 
een groep

• Technieken en houding worden aangepast aan de 
bovenstaande vereiste 
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Algemene voordelen

• Gebruik maken van de curatieve factoren van een groep, zoals

• Universaliteit

• Altruïsme

• Herkenning

• Interpersoonlijk leren

• Imitatie van gedrag

• Existentiële factoren

• Catharsis

• Herhaling van primaire familiesituatie

• Van verschillende mensen info krijgen

• Uit Yalom: The Theory and Practise of Group Therapy

26

Voordelen voor schematherapie

• Meer mogelijkheden bij het gebruiken van de 
verschillende onderdelen en technieken van 
schematherapie

• Meer personen die deel kunnen nemen in een rollenspel

• Verhoogd affect

• Een tweede ouder

• “Peer bonding” als brug naar autonomie 

• Feedback van elkaar= geloofwaardiger

• Werken met blije kind beter mogelijk

27

Exclusiecriteria???

• Lifetime psychotische stoornis  (DSM-IV BPD criterium 9, 
episodes zijn geen probleem)

• ADHD 

• Bipolar stoornis type 1 (SCID-1)

• Dissociative Identiteits Stoornis (SCID-D)

• Volledige of sub-threshold  narcistische of antisociale 
persoonlijkheidsstoornis (SCID-2)

• Middelenafhankelijkheid die klinische detox rechtvaardigt

• IQ < 80 

• Taalproblemen

28

Taken van de therapeut in de STG
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Taken van de therapeut

• Limited reparenting in de groep

• Gebruik maken van de potentie van de groep voor  iedere 
deelnemer

• Veiligheid creëren

• Structuur bieden

• Een band opbouwen met alle deelnemers en met de groep en 
stimuleren dat de groepsleden onderling dit ook doen → limited 
reparenting

• Om kunnen gaan met  crisis in de groep

• Therapeuten als een team

30

Taken van de therapeut

• De dans van de co therapeuten
– Samen een partnerschap vormen

– Therapeuten staan model voor sterke, consistente, bevestigende 
en ondersteunende ouders

– De schema‘s van de therapeuten
• Elkaars schema‘s leren kennen

• Help elkaar om de therapeutische positie weer in te nemen als de ander 
blijft hangen in eigen schema’s

• Transparant hiermee omgaan in de groep

31

Taken van de therapeut

– De dans van de co therapeuten (vervolg)

– Balans van afwisselend leidende en volgende therapeut

– De therapeuten kunnen wisselen van de rollen zonder 
hiërarchische rolverdeling

– De een werkt met een individu, de ander let op de anderen 
(affect en modi)

– Twee therapeuten nodig om aandacht te kunnen geven aan 
deelnemers die even extra wat nodig hebben, terwijl het 
groepsproces doorgaat

32

Rolverdeling van de therapeut

• Er moeten twee gelijkwaardige therapeuten zijn

• De rol therapeut/ cotherapeut wisselt steeds

• Combineren met individuele therapie wordt onderzocht

• Inbedding in het team
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Limitid reparenting in een groep

34

Limitid reparenting in een groep

• Parenting the „family“
– Evenwicht tussen aandacht voor de groep en voor het individu

– Altijd aandacht voor het creëren van onderlinge verbindingen

– Bewust zijn van het belang van het non-verbale gedrag van de 
therapeut

35

Limitid reparenting in een groep

• Een band opbouwen met de groep(sleden) en stimuleren 
van een onderlinge band

• Stijl van therapeuten consistent aan individuele therapie 
+ wat aanpassingen voor de groep

• Aandacht en een balans vinden voor collectieve behoefte 
van de groep en het individu
– Door validatie, acceptatie, echtheid, geloofwaardigheid, 

betrouwbaarheid en consistentie

36

Limitid reparenting in een groep

• Accepteren en waarderen van iedere deelnemer zoals hij 
is, tegelijkertijd verbinding houden met alle leden
– Zorgen dat iedereen zich erbij voelt horen

– Zorgen voor veiligheid 

– Ruimte voor autonomie
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Limitid reparenting in een groep

– Bewust zijn van het belang van het non-verbale gedrag van de 
therapeut

– toon van de stem is warm en echt, 

– het houden van oogcontact op een accepterende en warme 
manier

– expressief benadrukken van acceptatie door bijv. meer 
vooroverbuigen, bewegingen met armen

– Bewegen in de ruimte 
• om een cliënt te troosten of 

• om experiëntieel te werken of

• om voor iemand in de kwetsbare modus te gaan staan om die aangevallen 
wordt door boze groepsleden

38

Limitid reparenting in een groep
Oefening

• DVD fragment

Oefening

• Een client spreekt over zichzelf vanuit straffer.

• De therapeuten leren omgaan met LR in een groep, de 
vriendelijke toon en wisselende rolverdeling 
therapeut/cotherapeut. 

39

Gebruik maken van de potentie van 
de groep voor iedere deelnemer

• Gebruiken van de groep voor individuele interventies 

• …en deze interventies weer gebruiken voor de hele 
groep (interventies aanpassen)

• Maak het relevant voor iedere deelnemer ook al zijn ze 
niet direct betrokken

• Het geheel is meer dan de som der delen

• Gebruiken curatieve factoren van een groep voor halen 
schema therapeutische doelen

40

Veiligheid creëren
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Veiligheid creëren

• Basisregels 

• Grenzen zijn gericht op het belang van iedereen

• De omgang met de deelnemers wordt door iedereen 
ervaren als billijk

• De therapeut kan ieder conflict hanteren en is hierdoor 
een model

• Band opbouwen met en tussen groepsleden

42

Veiligheid creëren

• Onderscheid tussen aanvallen, buitensluiten of afwijzen 
(bv pest en aanval of zelfverheerlijker) en emotionele 
reacties vanuit ander modi

• Soms moeten die ook begrensd worden (woedende of 
razende kind of straffer)

• Verstoorde relaties in de groep moeten hersteld 
worden

• Het kwetsbare kind moet weten dat de therapeuten 
beschermen tegen zo’n ervaring en hun niet in de 
steek laten

43

Veiligheid creëren

• In balans houden van de emotionele intensiteit van de 
groep

• Echter ook mogelijk maken dat het boze kind zich kan 
uiten 

• De therapeuten en groepsleden moeten (ook dan) 
creatief tegemoet komen aan alle verschillende 
individuele behoeften (kussens, dekens, plaats in ruimte)

44

Structuur



09-01-18

12

45

Structuur

• goede randvoorwaarden 

– alle therapeuten op een lijn

– voldoende overlegtijd

– supervisie/intervisie

– samen goeie grenzen leren trekken

– niet de perfecte therapeuten willen zijn (fouten maken 
hoort er bij)

• therapeuten zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in de 
groep

46

Structuur

• Basisregels en gezamenlijke afspraken zorgen voor veiligheid en 
voorspelbaarheid
– Wat wordt er verwacht van de deelnemers tijdens de therapie?

– Aan- en afwezigheid / afmelden

– Automutulatie / crisis

– Individuele gesprekken

– Vakanties

– Huiswerk

– Privacy

– Agressie / geweld

– Mobiele telefoon

– Drugs en alcohol

– Contact buiten de groep

47

Structuur: oefening

– Brainstorm in groepen van 4 of 5 mensen welke basisregels je 
zou formuleren in eigen setting. Betrek hierbij ook hoe met 
elkaar om te gaan in en buiten de groep

48

Structuur

– De therapeuten hebben een agenda op hoofdlijnen voor iedere 
sessie

– Biedt ondersteuning aan therapeuten

– Variëren tussen volgen van agenda en de modi die aanwezig 
zijn → flexibiliteit 

– Balans tussen experiëntieel  en cognitief werken

– Focus op groepstaken versus “afleidingen” → steeds 
groepsbelang in de gaten houden
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Structuur

• Didactische hand-outs

• Huiswerk 

• Stimuleert verbondenheid tussen deelnemers

• Benader huiswerk op een flexibele manier 
• Als mensen er alleen aan gedacht hebben is dat ook belangrijk 

• Of bewust worden wat het obstakel was om het niet te doen

50

Structuur: oefening

– Bespreek eigen regels in oefengroep

51

Werken met schemamodi in een  
groep

• Blije kind

52

Blije kind

– Humor en speelsheid in de groep
• Therapeuten extra aandacht voor die modus

• Samen spelletjes doen + reacties bespreken

• Extra aandacht voor dingen die goed gaan of leuk zijn

• Verjaardagen, Sinterklaas…

– Oppassen voor overcompensatie
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Oefening blije kind Toetsing: Rollenspel dag 3 en 4

Dag 2 Fasen in de groepschematherapie
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Fasen in de groepschematherapie

• Interview voorafgaand aan deelname

• Introductie

• Psychoeducatie (DVD)

– over psychische klachten

– over waarom een groep

– over schematherapie

– om verbondenheid te stimuleren

• Bespreken preventie van levensbedreigend gedrag en stress-
en emotieregulatie

58

Fasen in de groepschematherapie

• Werken met schema modi in een groep
• Werken in een groep vereist bij verschillende modi een gefaseerde 

aanpak

• Separatiefase
• Gebruik van ‘transitional objects’

• Samen kijken naar de toekomst (relaties, werk)

• Gedragsverandering

• Vervolgfase
• bijvoorbeeld waarin de groep verder werkt aan gedrags-verandering en 

wordt ondersteund door de therapeut (1 keer per maand)

Fasen	in	de	groep:	

Fase Inhoud

1)	Parallelle	fase Kennismaken,	veiligheid

2)	Opnemingsfase Vergroten	cohesie

3)	Wederkerigheid Actief	werken

4)	Separatiecrisis Afscheid M
od
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Indeling van de eerste sessies

• Kennismaking (luchtige manier om spanning te breken)

• Bespreken groepsregels

• Introductie van modi en basisbehoeften

• Modi-spel: wat is mijn modus

• Gefaseerd introduceren van crisis-managementplan

• Uitleg doel groepstherapie, waarom een groep

• Benoemen van belang en werken aan veiligheid

• Werken aan onderlinge band, ook met de therapeuten (verbanden 
leggen en maken, warme en empatische actieve houding)

62

Algemene indeling groepssessie

• Oefening veilige plek

• Mededelingen

• Modi rondje, gevoel van de week, succeservaringen

• Thema van vandaag benoemen

• Balans zoeken tussen wat er spontaan komt en plan wat 
door therapeuten was voorbereid

• Cognitieve en/of experiëntiële oefening

• Voor balans zorgen met iets luchtigs (spel, grappige 
anecdote, mop)

• Afronden met veilige plek en boodschap gezonde ouder

63

Emotieregulatie en veiligheidsplan

• Demonstratie introductie verschillende fasen adhv 
handouts

• Oefening met de groep; veiligheidsplan introduceren

64

Werken met schemamodi 
in een groep
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Werken met schemamodi in een  
groep - oefening

– Thema: Globaal aan de hand van modimodel uitleggen wat het 
therapiedoel is bij welke modus

– Fishbowloefening (docent is client, studenten geven uitleg over 
modi)

66

Werken met schemamodi in een  
groep 

Een onderdeel van werken met modi, 5 stappen
•stap 1: herkennen en bewust worden van de modi - fase 1
•stap 2: leren begrijpen wat de onderliggende basisbehoefte 
is  - fase 1
•stap 3: behoeften herkennen en verbinding met ervaringen 
verleden - fase 1 + 2
•stap 4: stappen zetten om te leren beter te krijgen wat je 
nodig hebt (mode management) - fase 2
•stap 5: begrijpen welke modi je tegenhouden bij stap 2 + 3 
+ 4  en leren switchen naar de gezonde volwassene - fase 2 
+ 3 + 4

67

Werken met schemamodi in een  
groep

• stap 1: herkennen van de modi (mode awareness)
– modi model tekenen op bord

– oefeningen gericht op leren herkennen van modi (modispel)

– stimuleren van “modi monitoring” bij elkaar

68

Werken met schemamodi in een  
groep

• stap 1: herkennen van de modi

• stap 2: leren begrijpen wat de onderliggende 
basisbehoefte is 

– uitleg over de (adaptieve) functie en het ontstaan van elke modus

– cliënten helpen elkaar en zichzelf te begrijpen door experentiële 
technieken
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Werken met schemamodi in een  
groep

• stap 1: herkennen van de modi

• stap 2: jezelf beter leren begrijpen

• stap 3: behoeften herkennen en verbinding met 
ervaringen verleden 
– uitleg en steeds benoemen van basisbehoeften

– kindermodi leren herkennen en steeds verbinden met 
basisbehoeften (zoveel mogelijk door cliënten zelf, indien nodig 
aanvullen met psycho-educatie) en leren begrijpen welke 
tekorten er waren in de jeugd

70

Werken met schemamodi in een  
groep

• stap 1: herkennen van de modi

• stap 2: jezelf beter leren begrijpen

• stap 3: behoeften herkennen en leren wat je nodig hebt

• stap 4: stappen zetten om te leren beter te krijgen wat 
je nodig hebt (mode management)
– samen brainstormen over kleine stappen

– door proberen ontdekken wat helpt en wat minder helpt + 
ervaringen delen met elkaar, dingen leren uitspreken naar elkaar 
op zo’n manier dat een ander je behoefte begrijpt

71

Werken met schemamodi in een  
groep

• stap 1: herkennen van de modi 

• stap 2: jezelf beter leren begrijpen 

• stap 3: behoeften herkennen en leren wat je nodig hebt 
stap 4: stappen zetten om te leren beter te krijgen wat 
je nodig hebt 

• stap 5: begrijpen welke modi je tegenhouden bij stap 2 
+ 3 + 4  en leren switchen naar de gezonde volwassene 

– via modiwerk zoals verder beschreven

72

Werken met schemamodi in een groep
(globaal overzicht)

– Eerste fase vooral kwetsbare kind en blije kind

– Veiligheid en onderlinge band

– Als er een straffer is alleen benoemen, pareren met boodschap 
gezonde ouder, maar nog niet tegen vechten met de hele groep 
(oefening kaartjes van straffer en GV)

– Beschermer, modus benoemen en functie vroeger en 
consequenties nu benoemen. Indirect aanpakken door 
oefeningen met blije kind of vicarious learning.

– Boze kanten valideren, maar ook indien nodig begrenzen 
(veiligheid van iedereen goed bewaken)
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Werken met schemamodi in een  
groep

• Onthechte beschermer

74

Onthechte beschermer

• De groep biedt de extra mogelijkheid om samen oefeningen te 
doen

• Delen zelfreflectie mbt de beschermer via huiswerk

• Herkenning bij elkaar van de symptomen en de triggers

• Samen bespreken van de voor- en nadelen zowel voor ieder als 
voor de groep

• Samen bespreken van de oorsprong van de beschermer

• Spel: hoe ziet mijn beschermer eruit

• Schemadialoog met hulp van groepsleden
– Toespreken in een lege stoel door de therapeut

“The web”

• Verschillende redenen om deze techniek te gebruiken

1. Bij de eerste sessie

2. Paar weken later

3. Na een conflict

4. Werken met de onthechte beschermer

75

“The web”

• Eerste sessie (verbinding stimuleren)
– niet vragen of ze mee willen doen

– “trek de draad los voordat je gooit + zeg je naam”

– co-therapeut is diegene die het laatst aan de beurt is

– daarna langs de buitenkant doorgeven

– “wat zou je willen ervaren in de groep?”

– “iedere verbinding betekent iets, wat betekent deze draad?”

– leg het web op de grond en herhaal de betekenis

– “we worden een sterke groep wanneer jullie komen

– een knoop maken van het begin en het einde van de draad

– ieder krijgt een stukje draad om zijn pols 76
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“The web”

• Paar weken later (verbinding versterken)
– maak er een “foto” van

• Na conflict (verbinding herstellen)
– de sessie erna

77

“The web”

• Werken met de onthechte beschermer (zoeken naar 
verbinding)

– “deze draad betekent dat ik verbinding wil met jullie”

– “... dat wij verbinding willen met elkaar”

– laten we afspreken met welk symbool we elkaar kunnen 
herinneren aan deze wens voor verbinding 

– als iemand de verbinding verliest met ons kunnen we dit 
gebruiken om iemand uit te nodigen 

78

79

Instructie oefening
• Iedere groep heeft 8 cliënten en 2 therapeuten

• Als 1 therapeut zich richt op een cliënt richt de ander de 
aandacht op de groep

• De groep als geheel wordt niet uit het oog verloren en 
zoveel mogelijk betrokken bij wat er gebeurt

• Therapeuten wisselen zich af tijdens de oefening

80

Oefening onthechte beschermer

– Demonstratie oefening door DVD

– Alternatief: demonstratie docent

– Samen bespreken van de voor- en nadelen zowel voor ieder als 
voor de groep

– Oefening door groep

– Wisselen van rollen, of neem eigen cliënten zodat er andere 
reacties komen
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Werken met schemamodi in een  
groep

• Kwetsbare / eenzame / misbruikte kind

82

Kwetsbare / verlaten / 
misbruikte kind

• Troosten en geruststellen door groepsleden en een sfeer 
scheppen waarin dat geaccepteerd wordt

• Flash card, audiotape, “transitional object”

• Groepsleden kunnen elkaars gezonde coping delen (tips 
en adviezen)

• Imaginatie in de groep (o.a. veilige plek)

83

Kwetsbare / verlaten / 
misbruikte kind

1) Extra alert zijn op het uiten van behoeften (op een 
adequate maar ook op een inadequate manier)

2) Valideren + normaliseren behoeften

3) Hoop geven + aangeven hoe in deze therapie gewerkt 
gaat worden om behoeften beter te leren vervullen

4) Breng indien nodig realiteitstoetsing of grens aan dmv 
empathische confrontatie

Kwetsbare / verlaten / misbruikte kind 
“Trauma” rescripting 

• Er wordt in de tweede sessie al gestart met imaginaties 
als voorbereiding op rescripting van traumatische 
herinneringen, opbouw in imaginatie oefeningen

• Veilige plek (gericht op zelfregulatie)

• Icecream imaginatie (gericht op blije kind)

• Huilende kind op straat imaginatie (gericht op kwetsbare kind)

• Imaginatie met rescripting van therapeut:  T brengt zelf een 
onaangename situatie in (eigen herinnering met ouders of school 
of peers) waar hij/zij nu goed mee om kan gaan (tonen hoe 
rescripting werkt, ervaren hoe ondersteunend het kan zijn)

• Imaginatie met rescripting van de cliënt
84
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Dag 3

Kwetsbare / verlaten / misbruikte kind 
“Trauma” rescripting van de therapeut

• Imaginatie van therapeut (tonen hoe rescripting werkt, 
ervaren hoe ondersteunend het kan zijn)

• “We kunnen het verleden niet veranderen, maar we kunnen de 
herinnering wel veranderen, zodat we kunnen denken aan een 
goed einde in plaats van de pijn iedere keer weer opnieuw te 
beleven

• Jullie verdienen allemaal een goede ouder.

• Het gebeurt niet nu, het is een herinnering. Wij willen je een 
goed beeld/een goeie herinnering meegeven.”

86

Kwetsbare / verlaten / misbruikte kind 
“Trauma” rescripting van de therapeut

• T2: We beginnen met een voorbeeld van hoe ImRs werkt

• T2: Maak contact met je veilige plek

• T1: vertelt “Trauma” tot naarste moment

• T2: Wat denk je dat kleine T1 voelde? Behoefte? 

• T2: Wat zou een goede ouder anders doen?

• T1 legt verband “trauma” en ontstaan modi

• T2: Hoe kunnen we als groep samenwerken aan het 
veranderen van het einde? (Opschrijven wat ieder zegt) 

• Rescripting door T2 (Verwerken wat ieder zegt)

• T2: Nabespreking: wat hebben jullie waargenomen?

Kwetsbare / verlaten / misbruikte kind 
“Trauma” rescripting van de cliënt

(“setting the stage”)

• Gericht op de groep

• Ik denk dat we moeten kijken of iedereen veilig is
• We moeten samen met (cliënt) brainstormen over een ander einde van zijn 

vervelende herinnering
• Maar voor dat we dat doen, moeten we kijken wat iedereen nodig heeft om 

zich veilig te voelen

• Laten we proberen om samen te werken en te brainstormen
• Wat zou hem kunnen helpen? Wie zou hem kunnen steunen?
• Ideeën worden geopperd (oa in veiligheid brengen)
• Bij ieder idee wordt nagevraagd bij betreffende cliënt of dat behulpzaam 

zou zijn

88
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Kwetsbare / verlaten / misbruikte kind 
“Trauma” rescripting van de cliënt

(“setting the stage”)

• Gericht op de client

• Jij bent het waard dat de groep je helpt, wij willen met 
ideeën komen en goede-ouder boodschappen geven

• Wat had je gewild dat er gebeurd was?

• We stoppen het beeld/de actie vóór dat er iets ergs 
gebeurt, we laten nu niets vervelends gebeuren

→ Gericht op groep en op cliënt kan door elkaar heen lopen

89

Kwetsbare / verlaten / misbruikte kind 
“Trauma” rescripting van de cliënt

• Rescripting wordt gedaan door een van de therapeuten 
= goede ouder (bij voorkeur en als het passend is bij de 
situatie met gesloten ogen)

• Alles wat door de groep werd geopperd wordt erin 
verwerkt en kan worden aangevuld door T als goede 
ouder

• Eventueel neemt de andere therapeut het even over en 
verwerkt ook de aanwezigheid en/of steun van alle 
groepsleden

90

Kwetsbare / verlaten / misbruikte kind 
“Trauma” rescripting van de cliënt

• Groepsleden kunnen ad hoc nog betrokken worden in de 
rescripting

– (De redder) komt naar je toe en zegt... (cliënten vullen spontaan 
aan)

– Iedereen ziet hoe moedig het is van jou dat je dit vertelt

– Rescripting kan eventueel nog ad hoc worden aangevuld, samen 
met de deelnemers

91

Kwetsbare / verlaten / misbruikte kind 
“Trauma” rescripting van de cliënt

• Afronding

• Dit zal, wat er is gebeurd in het verleden, niet wegnemen 
maar kan wel het beeld wat/de herinnering die je ervan 
hebt anders maken

• Je kunt je herinneren het nieuwe einde als je weer moet 
denken aan deze vervelende ervaring (evt audio-
opname)

92
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Oefening kwetsbare / verlaten / 
misbruikte kind

• Demonstratie en oefening imaginatie met rescripting in 
de groep 

Oefening kwetsbare / verlaten / 
misbruikte kind

• Ogen dicht;  Terug naar moment in jeugd met KK die 
behoefte had aan goede ouder (Tegenwoordige tijd)

• Open je ogen en terug in groep, welke herinnering?

• Sluit ogen, en 1 a 2 minuten naar beeld en inleven in de 
behoefte die je als KK hebt (Tegenwoordige tijd)

• Terug in groep, wat waren je behoeften? (opschrijven)

• Sluit ogen, en rescripting:  Ik kom in het beeld om de 
goede ouder te zijn die je verdient. Luister naar wat ik 
tegen je KK zeg. Ik zal de behoeften van de KK vervullen. 
(Tegenwoordige tijd)

• Open je ogen en kijk rond naar je kleine vrienden.   

95

Kwetsbare / verlaten / misbruikte 
kind

• Fotocollage met foto’s van cliënten als kind

• Iedereen maakt een “schatkist”, waarin dingen komen 
die passen bij en ondersteund zijn aan de behoefte van 
het kwetsbare kind

• Audio-flashcard: gezonde ouder boodschappen op 
kaartjes schrijven (ook voor in schatkist) of inspreken in 
mp3/telefoon

• Aandacht voor verjaardagen, sinterklaas- of kerstfeestje

96

Werken met schemamodi in een  
groep

• Straffende / veeleisende ouder
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Werken met schemamodi in een  
groep

• Straffende / veeleisende ouder komt vaak terug in de 
therapie

• stapje voor stapje ontwikkelen van Gezonde Volwassene 
als tegenwicht

98

Straffende ouder/veeleisende 
ouder

Fase 1

•Benoemen en bespreken verschillen / totstandkoming 
SO/VO

•Identificeren van triggers

•Steeds inschakelen GV als tegenwicht

•Bespreken en (kort) ervaren hoe dat voor in kind is om 
zoiets te horen/ mee te maken

99

Straffende ouder/veeleisende 
ouder (stoelentechniek)

Fase 2 of 3: Van welke strafferboodschappen heb je afgelopen week last gehad?

straffende of 
veeleisende 

kant 

gezonde
volwassene

kwetsbare 
kind

Variant 1: deelnemers verdelen zich over de drie rollen
Variant 2: iedere rol 1 of 2 deelnemers, de rest verdeelt zich 
als coach voor iedere modus

Opzet
Opwarming: ieder noemt 1 SO/VO boodschap van de afgelopen week
Midden:
Cl zelf speelt altijd de GV als het om zijn/haar gedachte gaat
Diegene die SO/VO spelen zeggen zin van betreffende Cl 
Diegene die KK spelen benoemen (in 1 zin) het effect met een gevoelswoord 
erin (boos, bang, bedroefd)
Begeleidende vragen voor diegene die GV spelen (o.a. de client die centraal 
staat op dat moment)
Waarom klopt het niet?
Wat is er wel goed aan die persoon?
Welke behoeften worden geschonden
Straffer naar buiten 
Eindigen met de GV
Afronding
Noem een GV boodschap die je het fijnst vond om te horen

100

Straffende ouder/veeleisende 
ouder

Fase 2

•Huiswerkopdracht, afbeelding maken van SO en Gezonde 
Ouder
•Doel: 

– afkomen van de Straffende/kritische Ouder, maar ook iets wat in 
de plaats daarvan komt (goede ouder boodschappen)

– stap voor stap ontwikkelen van liefde voor het Kwetsbare Kind 

•Bespreken in de groep

•Aanvullen met huiswerkopdracht (leren controle krijgen over 
SO/VO)
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Straffende ouder/veeleisende 
ouder

Fase 1of 2: Variant op deze oefening

•3 minuten SO/VO op een kaartje tekenen 

•3 minuten GV op een kaartje tekenen

•SO/VO komt in linkerbroekzak, GV  in rechter

•Als therapeut  (T) straffer hoort, kort tegenspreken, vragen SO/VO kaartje 
aan T te geven, T stopt ze in zijn/haar linker broekzak

•GV uit broekzak nemen: wat zou hij/zij zeggen, T vult aan

•Aanvullen met huiswerkopdracht (leren controle krijgen over SO/VO)

102

Straffende ouder/veeleisende 
ouder

Fase 3

•Straffer Effigy maken (voorbeeld)

103

Voorbeeld straffer effigy

• je bent niet goed genoeg

• je bent vies en waardeloos

• dom fout en stout

• je bent n dik oud lelijk wijf en n kutkind omdat dat zo is, slecht!

• niemand zal ooit om jou kunnen geven
je bent lui

• zielig, mismaakt, SNEU, lelijk slecht wijf

• je bent dik, een hoer, niemand geeft om je en dat gebeurd ook niet, je moet alleen gebruikt worden

104

Straffende ouder/veeleisende 
ouder

Fase 3

•Strafferlied (voorbeeld)

•Samen aanpakken (Greek chorus)

•Vicarious learning 
• Hoe om te gaan met de straffer (bv. rollenspel door anderen)

• Groep valideert normale behoeften en gevoelens
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Straffende ouder/veeleisende 
ouder

Fase 3: Greek chorus, samen aanpakken

•Rollenspel kan kracht bijgezet worden door alle stoelen naar een 
kant te schuiven, iedereen zit tegenover de straffer

•Straffer is GEEN lege stoel (een van de clienten speelt de 
straffer, gebruik effigy)

•Let op veiligheid van iedereen, ook diegenen die straffer speelt

•Therapeut stopt de straffer (snoert hem de mond) en laat 
deelnemers straffer toespreken

106

Straffende ouder/veeleisende 
ouder

Fase 3: Greek chorus, samen aanpakken

• Niet te veel ruimte geven
• Niet te veel/te lang exploreren wat hij zegt, geen debat 

voeren
• Ook als hij te sterk wordt bij de client of/en bij de andere 

leden van de groep → naar betrekkingsniveau gaan en naar 
afronding toewerken 
• ik wil nu dat je ophoudt, hij/zij heeft steun nodig, geen straf
• ook al blijf je het herhalen het klopt nog steeds niet wat je zegt
• wij luisteren niet meer naar je

• Straffer biedt soms meer veiligheid dan de overtuiging risico te 
lopen gekwetst te worden bij het vertrouwen van iemand

107

Straffende ouder/veeleisende 
ouder

Oefening samen aanpakken (DVD 2/03/C)

108

Werken met schemamodi in een  
groep

• Straffende / veeleisende ouder (vervolg) fase 2 en 3
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Oefening straffende ouder/
veeleisende ouder

• Effigy van de straffer maken met alle deelnemers

• Evt in latere sessie gevolgd door stoelentechniek met 
straffende ouder met alle deelnemers (bijeenkomst 3)

Praktijktoets, 15 minuten per 
koppel

• Inleiding, middenstuk, slot

• Het is een leerproces, goed hoeft niet, als je stress ervaart 
kun je dat vooraf best even delen

• De oefening hoeft niet af

Praktijktoets, observatiepunten

• Modi-taal, zijn modi en basisbehooeften benoemd? zijn 
emoties en behoeften gehoord en verwoord?

• Welke interventies zijn gedaan verbinding te verstevigen? 

• Wat zien we aan non-verbaal gedrag, stem, tempo, 
beweging?

• Is de opbouw van de oefening adequaat?

• Is er een “dans van de therapeuten”, met rolomkering en 
gelijkwaardige inbreng?  

112

Dag 4
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Werken met schemamodi in een  
groep

• Gezonde volwassene

• Wat doen jullie zelf al met de GV in jullie therapie? 

114

Gezonde volwassene

• GST begint bij de kind modi → adolescente fase →
volledige integratie

• GV wordt al in fase 1 aangesproken en versterkt 
(veiligheidsplan, flash cards, adviezen aan elkaar, 
effigy…)

• Groep helpt daarbij door
• Elkaar bekrachtigen in elkaars kracht en kwaliteiten

• Mogelijkheid tot altruistisme

• Referentiekader voor het zoeken wat men wil in leven (werk, 
partnerkeuze, vrienden…)

115

Gezonde volwassene

• Cliënten kunnen wel gezond volwassen zijn naar elkaar, 
nog niet naar zichzelf

• Wordt in een vroeg stadium regelmatig gebruik van 
gemaakt
– bij het bevechten/strijden tegen de straffer vooral in fase 1

– bij onderhandelen met de copingmodi

– het steunen van het kwetsbare kind

116

Oefening Gezonde Volwassene

• In beginfase van de therapie
– Effigy: gezonde pop met gezonde ouder boodschappen

• wat had je willen horen?

• wat had je nodig gehad?
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Oefening Gezonde Volwassene

• Groepstekening Kracht van de Groep

• Doel: versterken GV en groepscohesie/verbondenheid

• Samen een tekening maken van het beeld van de kracht 
van de groep (dier, bloemen, landschap, etc.)

• Met woorden die erbij horen

• Foto van tekening laten maken, om in moeilijke 
momenten kracht aan te ontlenen

118

Oefening Gezonde Volwassene

• Identiteitsarmband 
– lijst met dingen die ze goed kunnen, bereikt hebben

– kralen voor de anderen kiezen die bij de eigenschap passen

– Kraal aan de ander geven met uitleg over keuze/eigenschap 

– vaker naar armband verwijzen als een van de manieren om met 
stressvolle situaties om te gaan

– tijdstip: de middenfase van de groep

119

Werken met schemamodi in een  
groep

• Boze kind/impulsieve kind

120

Boze kind/impulsieve kind

• fase 1
– triggers monitoren

– management boosheid

– Psycho-educatie over boosheid (vormen, symptomen, 
functie)

– brief Boze kind aan Gezonde Volwassene of andere 
modi, of therapeut

– emotion management 
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Boze kind/impulsieve kind
“setting the stage”

• „Boosheid hoeft niet beangstigend te zijn, het betekent alleen 
dat er niet aan je behoeften werd voldaan, het is belangrijk je 
lichaam te bewegen en zo met de energie in je lichaam die 
samen met boosheid komt te leren omgaan“

• Grenzen leren mbt uiten boosheid / onderbreken en in banen 
leiden: 

– „we gaan samen leren om te gaan met boosheid“

• Doel is om het boze kind ahw aan te haken aan de GV: 

– „als jullie reageren vanuit jullie schema‘s, kunnen jullie niet 
meer goed horen wat de ander zegt“

122

Boze kind/impulsieve kind

• Zorg dat het niet escaleert

• Letten op de veiligheid van de groep (vooral een taak 
van de co-therapeut op dat moment)

• Zorgen voor veiligheid wanneer boosheid gericht is op 
een groepslid

• Empathische confrontatie van groepsleden die te boos 
reageren

• Spanning draaglijk maken voor iedereen door het doen 
van oefening met het lichaam, bijv diep in- en uitademen

123

Boze kind/impulsieve kind

• Goed leren onderscheiden of de boosheid van de 
kindmodus komt of van een coping- of straffermodus

• Gebruik kleine irritaties om te oefenen met elkaar

• Evt. conflict tussen twee oplossen buiten groep met 
therapeut(en) + rapporteren aan de groep

• De therapeut speelt de 2 rollen van conflict tussen 2 
deelnemers -> de groep doet mode-monitoring

124

Boze kind/impulsieve kind

Oefening met boosheid 

•Handdoek trekken
– Zittend op de grond, met en/of zonder geluid (meest kwetsbare positie); groep 

betrekken door ‚cheering‘ voor beide partijen)

– In een stoel (meer steun en dus meer kracht, meer concentratie)

– Staand (andere cliënten ondersteunen beide partijen) (meer verbinding met 
het lichaam); groep biedt fysieke steun door achter de partijen te gaan staan

•Vraag aan cliënten welke positie het best bevalt, in welke positie ze het 
meeste kracht ervaren

•Schrijf ervaringen op white board, op deze manier ervaringen met deze 
oefening delen en herkennen
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Boze kind/impulsieve kind

Oefening met heftige boosheid 

•„Er gebeurt nu een hele boel met je, ik ga je helpen om bij de boosheid 
te kunnen blijven.“

•Laat iemand ballon opblazen en dan de ballon loslaten

•„Schreeuwen en schelden is heel beangstigend voor anderen. Blaas je 
boze woorden en gedachten in de ballon, je doet niemand pijn als je dit 
doet. Deze oefening brengt je terug in je lichaam, dan kun je er over 
praten en kan er aan je behoeften worden voldaan“

•Doe het nog een keer en dan de ballon weer loslaten

•„Je moet leren de-escaleren voordat je kunt leren met je behoeften om 
te te gaan. Boosheid is een emotie die je vertelt wat je nodig hebt“

126

Boze kind/impulsieve kind

Oefening met heftige boosheid (vervolg)

•Als er sprake is van boosheid of onenigheid in de groep, 
samen afronden met kaars als symbool van verbondenheid, 
ieder heeft een eigen mening en gevoel, en toch één groep

•Steek de kaarsen aan met elkaars vlammetje

•Kaars aansteken thuis als herinnering aan autonomie en 
stap voor stap leren met moeilijke dingen om te gaan

127

Boze kind/impulsieve kind

• Oefening boze kind (DVD)

• (veilige manier om de boosheid kwijt te raken)

128

Werken met schemamodi in een  
groep

• Boze beschermer en ander overcompensatie
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Boze beschermer 
(vroeger in de therapie)

• Therapeut 
– benoemt wat er gebeurt

– (Co therapeut let ondertussen op veiligheid in de groep voor iedereen)

– benoemt functie BB (empathie voor de functie van deze kant, legt verband 
met verleden) → evt korte stoelentechniek

– vertelt hoe hij/zij zich voelt door reactie BB (benoemen nadelen) en legt 
brug naar hoe anderen zich hierbij kunnen voelen en hierop zouden 
kunnen reageren; benadrukken de nadelen niet te willen voor client 

– uit zorg voor het KK van client, die hierdoor tekort komt

– geeft aan dat de beschermer niet meteen weg hoeft

– hoe kan cliënt zich veilig houden?

– Evt met het verlaten kind praten (fase 2 of 3)

130

Boze beschermer 
(later in de therapie)

• Empathische confrontatie door de groep
• Herkenning 

• Confrontatie vanuit eigen ervaring met voor- en nadelen

Oefening Boze Beschermer

• “Rechtbankmethode”

• T1 en cl toeschouwers

• 2 groepen advocaten

• ene helft groep benoemd voordelen

• andere helft groep benoemd nadelen 

• cl vertelt ervaringen en wat neem je je voor vanuit GV

132

Andere aandachtspunten

• Zelfverheerlijker en Pest en Aanvalmodus zijn modi waar 
goed op gescreend moet worden (zie ook 
exclusiecriteria), ze maken de sfeer in de groep onveilig, 
daarom hier ook zsm stoelentechniek toepassen en op 
geëigende manier aanspreken
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Tijdig reageren

• Bij de eerste sessies storend gedrag onmiddellijk stoppen

– niet respectvol gedrag naar groepsleden en/of therapeuten

– ander storend gedrag

134

Tijdig reageren

Niet respectvol gedrag naar groepsleden en/of therapeuten

• Verwijs naar de basisregels
– “Stop

– Wat gebeurt er? Waarom denken jullie dat ik stop zeg?

– Wat betekent respect voor jullie?

– Waarom hebben we respect nodig in deze groep?

135

Tijdig reageren

Ander storend gedrag

• Bespreek het op groepsniveau
• “Soms is het moeilijk om de groepsregels te volgen, wij gaan jullie 

daarmee helpen

136

Om kunnen gaan met crisis in de 
groep

• Validatie van gevoelens

• Welke modus staat centraal 

• Werk met de betreffende modus

• Is er ook een extern situationeel probleem?

• Persoonlijke “crisis management plan”?

• Betrek de groep erbij (herkenning, oplossingen)

• Probeer niet meer dan 15 – 20 minuten stil te staan bij 
een persoon, behalve als de groep er actief bij betrokken 
is

• Indien nodig verlaat cotherapeut met cliënt de groep
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SITUATIE

ONDERLIGGENDE 
BEHOEFTE

WAT HEB JE GEDAAN?

RESULTAAT: was aan je 
BEHOEFTE voldaan?

FEITEN

WAT 
WIL 
JE?

FYSIEKE 
SENSATIES

GEVOELENS

KEUZES DIE BEHOEFTE 
VERVULLEN

SCHEMA MODUS

GEDACHTEN

Awareness circle
Awareness circle

• Setting the stage:
– “Vandaag gaan we beginnen met (naam cliënt). Ik wil jullie vragen 

om na te denken over de dingen die ze/hij nodig heeft en manieren 
waarop we haar/hem kunnen helpen

– Ik vind het heel belangrijk om goed naar je te luisteren, maar ik wil 
niet dat je alles weer herbeleeft. Dat heb je vaak genoeg gevoeld.

– Ik wil graag heel directief zijn, door op zo’n manier over het 
probleem te praten dat we het allemaal goed kunnen begrijpen

– Ik waardeer het dat je deze cirkel samen met ons wil invullen, 
omdat het ons allemaal helpt te begrijpen wat er gebeurt

138
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Om kunnen gaan met dissociatie
in de groep

• T geeft uitleg wat er met de client gebeurt (een soort 
beschermer)

• T probeert client terug te halen, als dat niet lukt dan

• krijgt Client een plek in de ruimte, therapeut maakt duidelijk dat 
ze veilig is en client eigen tijd mag nemen om weer terug te 
komen

• Als anderen zich weer veilig voelen gaat de groep door

• Groep leert te wennen aan dit soort gedrag

• Client mag in eigen tempo leren “erbij te blijven”

• Als dat lukt wordt dat steeds bekrachtigd

Therapeuten als een team

140
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Therapeuten als een team

• Balans van afwisselend leidende en volgende therapeut

• De een werkt met een individu de ander let op de 
anderen (affect en modi)

• Help elkaar om de therapeutische positie weer in te 
nemen als de ander blijft hangen in eigen schema’s

141 142

DVD’s

• IVAHDVD@aol.com
– DVD Group Schema Therapy

• Book Farell & Shaw 
Group Schema Therapy for Borderline Personality Disorder Treatment Manual,
published by Wiley-Blackwell

• www.schematherapie.nl
– DVD’s borderline

• www.schematherapy.nl
– DVD’s different PD’s

143 144
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