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Persoonlijkheid of karakter?



Persoonlijkheid op latere leeftijd
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Schematherapie



Schema

• Een breed, in alle levensgebieden 
doordringend patroon 

• Bestaat uit herinneringen, emoties, 
cognities en lichaamssensaties 

• Heeft betrekking op de persoon zelf èn
zijn relaties tot anderen 

• Is ontwikkeld in de jeugd 
• Heeft zich verder ontwikkeld door het 
latere leven heen 

• Is nu disfunctioneel



Ontstaan van schema’s
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Emotionele basisbehoeften en schema’s

Veiligheid
1. Verlating/instabiliteit (de boel valt uit elkaar)
2. Wantrouwen/misbruik (ze nemen me te pakken)

Verbondenheid
3. Emotioneel tekort (ik word nooit echt gezien)
4. Minderwaardigheid/schaamte (ik schiet tekort in wie ik ben)
5. Sociaal isolement/vervreemding (ik ben anders)

Autonomie; competentie en identiteitsgevoel
6. Afhankelijkheid/incompetentie (ik kan het niet alleen)
7. Kwetsbaarheid voor ziekte en gevaar (mij overkomt iets)
8. Verstrengeling/onderontwikkeld zelf (zonder jou geen bestaan)
9. Mislukking (ik kan het niet)



Emotionele basisbehoeften en schema’s

Realistische grenzen 

10. Op je rechten staan (geef me wat ik wil) 
11. Onvoldoende zelfcontrole/zelfdiscipline (nu eerst ik)

Zelfexpressie; de vrijheid om uitdrukking te geven aan 
behoeften en emoties 

12. Onderwerping (ik moet naar je luisteren) 
13. Zelfopoffering (ik doe mijn best voor jou) 

Spontaniteit en spel 

14. Emotionele geremdheid (voelen, waar is dat goed 
voor?) 
15. Extreem hoge eisen (ik doe het perfect, het moet beter) 



Modi

• Schema’s zijn Traits Modi zijn States.

• Schema’s vormen de vaak meer onbewuste 
kijk op zichzelf, anderen en de wereld, modi 
wisselen per situatie en beïnvloeden 
gedachten, gevoel en gedrag.

• Modus (overheersende) gevoelstoestand in 
het hier en nu daaronder verwijzend naar 
schema’s.

(Young, Klosko & Weishaar, 2003) 



Zelf ervaren

schema’s hebben we allemaal



Kind modi



Bescherm modi



Veeleisende ouder modus



Gezonde volwassen modus



Blije kind modus



Relatie tussen schema’s en modi



Schematherapie werkt dmv

• Cognitieve technieken

• Experiëntiële technieken (meerstoelen, imaginatie
en rescripting)

• Rollenspellen

Op basis van:

• CGT

• Psycho-analyse

• Hechtingsrelaties (limited reparenting)

• Object relaties



Waarom in een groep?

• Groep kan zorgen voor essentiële genezende ervaring van ‘erbij horen’

• Impliciete jeugdherinneringen worden opgeroepen door het deel 
uitmaken van een groep’

• Verschillende schema’s en modi worden geactiveerd en getriggerd

• Er is veel ruimte om ervaring op te doen met ‘erbij horen’, plezier maken, 
lachen, gek doen

• Lotgenoten zorgen voor een veilige, prettige basis om aan de ‘spannende’ 
oudermodus te werken

• Er is ruimte voor intense emotionele ervaringen (imaginatie, rescripting)

• Leren ‘via de band’



Waarom PMT 





Schematherapie en vaktherapie

Van der Meijden E, en van der Meijden, 
H. (2015). Psychomotorische therapie en 
de gezonde volwassene, In: 
Schematherapie en de gezonde 

volwassene. AM. Claassen, A.M. en Pol, 
S (redactue). Bohn Stafleu van Loghum, 
Houten. 



Opdoen van ervaringen



Blije kind modus



Experimenteren ligt voor de hand
gezonde volwassene modus



Ervaringsgericht is uit het hoofd



Pure automatische reacties laten het 

disfunctionele gedrag goed zien





Attitudes en domeinen





Schemagroepstherapie + PMT voor

ouderen





RCT





in beeld brengen van ervaringen
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Kwalitatief onderzoek

• Individuele interviews met deelnemers (ca. 25)

– Man/vrouw

– Leeftijd

– Behandellocatie

– Persoonlijkheid cluster B/C

– Drop out

• Ervaringen behandelaar (3 focusgroepen)



Verwerken middels QUAGOL



Take home

Behandelen via de band

Schematherapie kan lading van oude

blauwdrukken verminderen

Nooit te oud om in de benen te komen!
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