
 
Workshop: 

Groepsschematherapie: tegengif 
bieden aan verslaving. 

 

Werken met modi: praten, voelen, 

doen. 



FPC de Oostvaarderskliniek & Victas 

Philip Jonkers, Psychotherapeut OVK 

Thecla van Meer - Doll, GZ-psycholoog OVK 



Programma 

 Inleiding samenwerking OVK & Victas 

 Introductie schematherapie 

 Groepsschematherapie (SFT & pessotherapie) 

 Eventueel mogelijkheid tot vragen 

 

 

 



Samenwerking OVK & Victas 



Schema Focused Therapie 
(SFT)  

 

 Naam? 

 Functie/setting? 

 Wat is bekend m.b.t. SFT of Pesso? 

 Doel van deelname? 



Schema Focused Therapie (SFT) 

Een integratieve vorm van psychotherapie die cognitieve, 

gedrags-, psychodynamische en humanistische/existentiële 

benaderingen combineert (Young, Klosko, & Weishaar, 

2003). 

 

Gebruikte technieken: 

 Cognitieve technieken 

 Gedragstechnieken 

 Experiëntiële technieken 

 

 



Doel SFT 

• Verminderen van de dysfunctionele schema’s 

en modi 

• Vergroten van de functionele modi  

    (de ‘gezonde volwassen kant’ en de ‘blije kind     

     kant’) 



SFT 

Schema Focused Therapie 
 

Onderzoeken en bewerken van schema’s en modi:  

schema’s: overtuigingen over zichzelf, anderen 

en de wereld  

Modi: gemoedstoestand , ‘kanten’ van het zelf 

die tijdelijk iemands denken, voelen en 

handelen domineren 

 

 

 

 



Ontstaan van schema 

Aanleg/karakter + 

Vroege ervaringen 

Vorming overtuigingen 

( = schema’s) 

Selectief: waarnemen, 

interpreteren en herinneren 

Automatische 

gedachten 

Gevoel en gedrag Gebeurtenis 

Gevolg 

 = Modi 



Therapeutisch kader 

The true scene 
  = Wat zich nu aandient 

  (modus) 

Antidote:  

  = Reparenting, rescripting 

 

 New Perspective 

Present 

Past 

Future 

Historical scene 
= Schemamodus, daar en toen 

 

OLD MAP NEW MAP 

 

Gez. Volw.  

 

Negatieve rolfiguren zoals de 

negatieve kanten van ouders 

= Ontwikkeling van nieuw 

  gedragsrepertoire en cognities. 

M.b.v. ideale rolfiguren, 

zoals de ideale ouders 



 

 “… schemas result from unmet core emotional 

needs in childhood.” (Young et al., 2003, p. 9) 

 

Een ’Needs-Based’ 
Benadering 



Basisbehoeften: 

volgens Jeffrey Young 

• Veilige hechting aan anderen 

• Autonomie, competentie en 

identiteitsgevoel 

• De vrijheid om uitdrukking te 

geven aan gerechtvaardigde 

behoeften en emoties 

• Spontaniteit en spel 

• Realistische beperkingen en 

zelfbeheersing 

 

volgens Albert Pesso 

• Plaats     

• Voeding    

• Ondersteuning 

• Bescherming 

• Begrenzing 

 

 

 



Filmpje 
 



Buitenkant      Muur    Binnenkant 

Overschreeuwer / 

Zelfverheerlijker 

 

Pest en Aanval 

 

Manipulator 

 

Roofdier 

 

Overcontroleerder 

 

Aandacht- en 

erkenningzoeker 

Afstandelijke / 

Onthechte  

Beschermer 

 

Onthechte  

Zelfsusser 

 

Gedweeë  

Gehoorzame 

 

Boze Beschermer 

 

Klagende 

Beschermer 

Gezonde Volwassene 

            Blije Kind 

Oudermodi: 

Bestraffende/kritische ouder 

Veeleisende ouder 

Kindmodi: 

 

Kwetsbare kind 

Eenzame kind 

Boze / razende kind 

Impulsief / 

Ongedisciplineerde 

kind 

 



Opbouw groepsschematherapie 

 Max. 8 patiënten 

 2 x 16 sessies (anderhalf uur) 

 Psychotherapie & vaktherapie 

 Hoge intensiteit leidt tot actieve participatie. 

 

Belangrijk hierbij is creëren van veilige omgeving, waarbij 

therapeuten rol hebben van ‘ideale ouders’ (limited 

reparenting). 

 



Inhoud groepsschematherapie 

1. Exploratie van basisbehoeften 

2. Exploratie van modi 

3. Bewerken van modi; oefeningen die modi 

triggeren en vervolgens toewerken naar een 

‘antidote’. 

4. Modi-analyses 

 

 



1. Exploratie basisbehoeften 

• Hoe was je als kind? (temperament) 

• Positieve en negatieve eigenschappen van je 

ouders  

• Wat zijn ideale ouders ?  

• Wat had je nodig gehad? 

 



Pesso-oefeningen als 
experientiële techniek 

Bij exploratie basisbehoeften: 

• Plaats in de ruimte 

• Positieve accommodatie oefening 

• Ideale ouderoefening 

• Limiteringsoefening 

 



2. Exploratie modi 

• Uitleg over schema’s 

• Uitleg over modi 

 



Pesso-oefeningen als experientiële 
techniek 

 

 

Bij exploratie modi: 

 Gebarencirkel 

 Gecontroleerde benadering 

 Bewust gecontroleerd bewegen in dienst van de 

nieuwsgierigheid en de belangstelling 

 

 

 

 

 



Modi oefening 

Vraag 1: 

• Wat kunt u zeggen over de 

kant/gemoedstoestand van deze 

persoon? 

 

 

 



  







Modi-oefening 

Vraag 2 & 3: 

• Wat roept deze persoon bij uzelf op?  

• Wat heeft deze persoon nodig? 

 









 3. Bewerken van modi:   

    oefeningen die modi triggeren   

    en vervolgens toewerken naar  

    een ‘antidote’. 

 



Imaginatie-oefening 
 



4. Modi-analyses 



Middelengebruik in modimodel 

Middelen versterken 

Overcompensatiemodi 

(cocaine, XTC, speed) 

Afstandelijke 

beschermer 

 

Boze  

beschermer 

 

Onthechte  

zelfsusser / 

zelfstimulator 

Middelengebruik is /  

versterkt  

Vermijdende Modi 

(heroine, alcohol, cannabis) 

Straffende ouder 

Eenzame kind  

 

Verlaten / misbruikte 

/ mishandelde kind 

 

Boze kind 

 

Impulsieve kind 

Middelengebruik in / 

door Kindmodi en 

Straffende ouder 

(alcohol, cannabis, cocaine) 

 

Zelfverheerlijker 

 

Pest en aanval 

 

Bedrog en 

manipulatie 

 

Roofdier 





 





Voordelen van schematherapie in 
een groep 

• Modi worden gemakkelijker bij elkaar geactiveerd 

• Herkenning vinden in een groep en delen van ervaringen 

met anderen 

• Ontvangen en accepteren  van steun van anderen 

(verbetering van de coping) 

• Kwetsbaarheid tonen en daarover veilig contact leren 

maken.  

• Twee therapeuten fungeren als ‘ideale ouders’ voor de 

groep. (reparenting). 

 

 

 

 



Onze ervaringen:  

Positief: 

• Pt ervaren meer inzicht in kanten van zichzelf en 

het bijbehorende gedrag. 

• Pt ervaren voldoende veiligheid om 

kwetsbaarheden van zichzelf te laten zien. 

• Groep staat los van de afdelingsdynamiek. Dit 

geeft ruimte voor objectievere beschouwing. 

 

 

 



Negatief: 

• Gebrekkige motivatie 

• Beschermers tijdens de oefeningen 

• Grillig verloop van het behandeltraject 

(voortijdig uitstromen) 

 

 



Bronnen: 
 

• Young, J. E., Klosko, J.S. & Weishaar, M.E. (2003). 

Schemagerichte therapie. Handboek voor therapeuten. 

Bohn Stafleu van Loghum. 

• Vreeswijk, M. van, Broersen, J. & Nadort, M. (2012). The 

Wiley-Blackwell handbook of Schema Therapy. Theory, 

research, and practice. Wiley-Blackwell 

• Attekum, M. van (2009). Aan den Lijve. Lichaamsgerichte 

psychotherapie volgens Pesso. Pearson 

 

 



 

Vragen? 



Foto van FVK 

 


