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Basisbehoeften, schema’s 
en Imaginatie en 

Rescripting

Workshop 27 November 2014

Truus Kersten

Programma workshop

 Theorie ST-basisbehoeften en schema’s

 Imaginatie en Rescripting: stappen

 Welke actie of boodschap heeft een kind nodig
dat…….…? 

 Groepsimaginatie

 Nabespreken en discussie

Emotionele Basisbehoeften

1. Veilige hechting aan anderen (veiligheid, 
stabiliteit, koestering en acceptatie)

2. Autonomie, competentie en identiteitsgevoel

3. Vrijheid om behoeften en emoties te uiten

4. Spontaniteit en plezier

5. Realistische grenzen en zelfbeheersing

Basisbehoeften en 
Persoonlijkheidsstoornissen

Meedenkers:

Bij welke persoonlijkheidsstoornissen 
zijn welke basisbehoeften 

vaak niet vervuld?

Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis

Borderline persoonlijkheidsstoornis

“Vroege” schema’s (1)
(domein onverbondenheid en afwijzing)

1. Verlating/instabiliteit

De verwachting dat anderen je onvermijdelijk in de 
steek zullen laten, onvoorspelbaar en 
onbetrouwbaar zijn.

2. Wantrouwen/misbruik 

De verwachting dat anderen je zullen kwetsen, 
vernederen, misbruiken, manipuleren, beliegen, 
bedriegen of van je zullen profiteren.

“Vroege” schema’s (2)
(domein onverbondenheid en afwijzing)

3. Emotioneel tekort 

De verwachting dat anderen niet aan je emotionele 
behoeften tegemoet zullen komen. Emotioneel 
tekort kan bestaan uit gebrek aan koestering, 
gebrek aan empathie en gebrek aan bescherming.

4. Tekortschieten/schaamte

Het gevoel dat je tekort schiet, slecht, ongewenst, 
zwak of minderwaardig bent en dat je voor anderen 
niet de moeite waard bent om van te houden. 
Zwakheden kunnen innerlijk of uiterlijk zijn. 
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“Vroege” schema’s (3)
(domein onverbondenheid en afwijzing)

5. Sociaal isolement/vervreemding

Het gevoel dat je geïsoleerd bent van de rest van 
de wereld, anders dan anderen bent, of geen deel 
uitmaakt van een groep of gemeenschap.

Schema’s en 
Persoonlijkheidsstoornissen

Meedenkers:

Bij welke persoonlijkheidsstoornissen zie 
je vaak welke “vroege” schema’s?

Antisociale persoonlijkheidsstoornis

Narcistische persoonlijkheidsstoornis 

Welke Rescripting? Casuïstiek

Voorbeeld verlaten patiënt 

Voorbeeld mishandelde patiënt

Voorbeeld gepeste patient

Imaginatie Oefening (1)

 Veilige plek  Sluit je ogen. Stel jezelf 

voor op een prettige/veilige plek; in het hier 
en nu of in het verleden. Gebruik beelden, 
geen woorden of gedachten. Laat het beeld 
vanzelf opkomen. Let op de details. (Vertel 
me waar je bent en wat je ziet). Wat voel 
je? Is er iemand bij je of ben je alleen? 
Geniet van het ontspannen, prettige gevoel 
op jouw veilige plek.

Imaginatie Oefening (2)

 Beeld verleden  Houd je ogen gesloten 

en laat je veilige plek los. Laat nu een beeld 
opkomen van jezelf als kind met één van je 
ouders in een onprettige situatie. Wat zie 
je? Waar ben je? Let op de details. Hoe oud 
ben je ongeveer? Wat gebeurt er in de 
situatie?

 Wat voel je? Wat denk je? Wat doe je of 
zeg je? Wat voelt je ouder? Wat denkt je 
ouder? Wat doet je ouder?

Imaginatie Oefening (3)

 Ga na waar je nu behoefte aan hebt. In welk 
opzicht zou je willen dat je ouder verandert of 
anders handelt in deze situatie? Wil je 
bijvoorbeeld dat je ouder je meer vrijheid 
geeft, meer liefde, meer begrip, meer 
erkenning, minder kritiek; of een beter 
rolmodel is? 
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Imaginatie Oefening (4)

 Rescripting  Vertel tegen je ouder in het 

beeld hoe jij zou willen dat hij/zij verandert, 
in woorden die een kind gebruikt. 

 Hoe reageert je ouder? Wat gebeurt er in 
het volgende beeld? Laat de gebeurtenis
doorlopen totdat de scene eindigt.

 Hoe voel je je aan het einde?

Imaginatie Oefening (5)

 Nabespreking  Welke schema’s zijn

opgeroepen?

 Welke emoties voelde je?

 Hoe zijn de schema’s ontstaan?

 Welke behoefte had je als kind en hoe ging
je daar mee om?

 Welke huidige situaties zijn gerelateerd aan
de schema’s, zoals deze waren
opogeroepen?

Nabespreking 
Vragen en discussie

 Voor verdere info:

 Truus Kersten
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