
In deze folder wordt uitgelegd wat schemagerichte therapie is en hoe er in groepstherapie mee wordt gewerkt. 
  

Het kan zijn dat u zich na het lezen van deze informatie afvraagt of deze therapie voor u de geschikte 

behandeling is. Deze vragen kunt u het best bespreken met de therapeut bij wie u in behandeling bent of in een 

oriënterend gesprek met de groepstherapeuten. Met hoge uitzondering is het mogelijk om schematherapie 

individueel te volgen. In een oriënterend gesprek zal bekeken worden of dit mogelijk is. 
 
Wat zijn schema’s? 
Ieder mens heeft schema’s. Een schema is een manier van kijken die u hebt aangeleerd en die uw ervaringen in 

het dagelijks leven kleurt. Schema’s bepalen hoe u kijkt naar uzelf, naar anderen en naar de wereld om u heen. 
De kiem voor deze schema’s is gelegd in uw kindertijd en die kijk is verder gegroeid door wat u daarna hebt 

meegemaakt. Uw eigen schema’s voelen vertrouwd aan. U kijkt meestal zó naar uw ervaringen, dat ze de 

juistheid van uw schema’s weer bevestigen. 
 
Ongezonde schema’s 
Niet alle schema’s zijn gezond. Van ongezonde schema’s zult u op korte of langere termijn last krijgen. U kunt 

er somber, moedeloos of angstig van worden. Ze kunnen uw contacten met anderen in de weg zitten, of uw 

functioneren op uw werk moeilijker maken. Dan wordt het tijd om te onderzoeken of u uw schema’s kunt 

veranderen / afzwakken.  
 
Er zijn achttien schema’s gevonden die in verschillende mate aanwezig kunnen zijn (zie kader). De meeste 

mensen met persoonlijkheidsproblemen hebben last van tenminste twee à drie schema’s. 
 
Achttien schema’s: 
Verlating / instabiliteit: 
U denkt dat u niet kunt bouwen op andere mensen. Wanneer u anderen nodig hebt zijn ze instabiel, onvoorspelbaar, zullen 
u verlaten, of overlijden. U wordt in de steek gelaten. 
 
Wantrouwen / misbruik: 
U denkt dat andere mensen u pijn zullen doen, u vernederen, u manipuleren of u bedriegen. U trekt aan het kortste eind.  
 
Emotionele deprivatie: 
U denkt dat anderen uw emotionele basisbehoeften niet willen vervullen. U mist begrip, steun, begeleiding, liefde, aandacht. 
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Defect / schaamte: 
U denkt dat u niet geaccepteerd wordt door anderen als u uzelf laat zien zoals u bent. U schiet tekort, u 
voldoet niet, er is iets mis met u. U bent zeer gevoelig voor kritiek en afwijzing. 
 
Sociaal isolement / vervreemding:  
U hebt het idee gevoel geïsoleerd te zijn van de rest van de wereld. U bent anders dan anderen en niet een 

onderdeel van een groep. U doet niet mee, u hoort er niet bij. 
 
Afhankelijkheid / incompetentie: 
U denkt dat u niet in staat bent om zonder hulp van anderen om te gaan met alledaagse verantwoordelijkheden. 

U voelt zich vaak hulpeloos. 
 
Kwetsbaarheid voor pijn of ziekte: 
U bent bang voor ziektes, ongelukken en rampen. U bent ervan overtuigd dat een catastrofe onvermijdelijk is 

en dat u niet in staat zult zijn om het gevaar af te wenden of ermee om te gaan.  
 
Kluwen / niet ontwikkeld zelf:  
U bent zó betrokken bij één of meer belangrijke anderen (vaak uw ouders) dat u daardoor zelf minder goed 

functioneert als individu. U denkt dat die ander het zonder u niet kan redden. Daarnaast voelt u zich misschien 

leeg en weet u onvoldoende wie u zelf bent en wat u wilt.  
 
Falen / mislukken:  
U denkt dat je minder goed bent dan anderen, in werk, opleiding, sport, enzovoort.  U vindt uzelf ‘stom’, 
minder waard, niet geslaagd. U faalt altijd.  
 
Aanspraak maken op / grandiositeit:  
U vindt dat u meer rechten en privileges hebt dan anderen en dat algemene regels niet voor u gelden. U bent 

meer waard en dus wilt u alles kunnen doen wat u wilt, ten koste van wat dan ook.  
 
Onvoldoende zelfcontrole / zelfdiscipline:  
U hebt onvoldoende controle over je eigen wensen en plannen. Alles moet snel en nu. Als het niet makkelijk 

lukt, dan maar niet. U houdt niet van pijn, van confrontaties en het aanpassen van uw eigen behoeften.  
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Onderwerping:  
U geeft de controle uit handen aan anderen om boosheid, straf of verlating te voorkomen. U onderdrukt 

daarvoor uw eigen wensen, meningen en emoties. U gaat ervan uit dat anderen die niet belangrijk vinden. 
 
Zelfopoffering:  
U richt u op het signaleren en vervullen van de behoeften van anderen, ten koste van uzelf. Dit om te 

voorkomen dat andere mensen pijn ervaren en dat u egocentrisch wordt gevonden. 
 
Goedkeuring zoeken:  
U zoekt goedkeuring, erkenning en aandacht van anderen, ten koste van het ontwikkelen van een stevige, eigen 

persoonlijkheid. Uw zelfgevoel is afhankelijk van de reacties van anderen en dat maakt kwetsbaar. Misschien 

zoekt u status als een manier om waardering te krijgen.  
 
Negativiteit / pessimisme:  
U hebt van jongs af aan het idee dat alles uiteindelijk verkeerd zal gaan. Uw glas is altijd halfleeg. Hierdoor 

piekert u veel, bent u bang om fouten te maken, bent u besluiteloos en voelt u zich kwetsbaar.  
 
Emotionele geremdheid:  
U durft niet spontaan te praten of te doen, uit angst voor afwijzing en omdat u bang bent dat u de controle over 

uzelf verliest en uzelf zo voor gek zou kunnen zetten. U houdt sterk de controle over uw emoties en wilt uw 
kwetsbaarheid liever niet laten zien. U rationaliseert vaak. 
 
Onverbiddelijk hoge eisen:  
U stelt hoge eisen aan wat u doet, meestal om kritiek te voorkomen, en werkt hard. U hebt een zeer kritische 

houding tegenover uzelf en anderen. U wilt de dingen perfect en efficiënt regelen en vindt het moeilijk als de 

dingen eens anders lopen.  
 
Strengheid / straffend:  
U vindt dat mensen gestraft moeten worden voor de fouten die ze maken. Daarom bent u boos op en straffend 

voor uzelf en anderen wanneer iets niet goed gaat. U kunt moeilijk vergeven. 
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Omgaan met je schema’s 
U kunt op verschillende manieren met uw schema’s omgaan: door ze te vermijden, je eraan over te geven, of 

ze te bestrijden of compenseren.  
Als u uw schema vermijdt, gaat u de confrontatie met de nare gevoelens die het schema bij u oproept uit de 

weg. Bijvoorbeeld: omdat u denkt dat mensen u toch in de steek laten, gaat u geen nieuwe contacten meer 

aan. 
Als u zich overgeeft aan uw schema , legt u zich er bij neer. Dat wil niet zeggen dat u er blij mee bent! U zegt 

bijvoorbeeld: “Ach, zo is het leven nu eenmaal, mensen zijn niet te vertrouwen”. En u probeert het verdriet dat 

dit bij u oproept niet te voelen, bijvoorbeeld door uw emoties weg te drinken, eten of gamen.   
Als u uw schema bestrijdt, bent u doorlopend in gevecht om uzelf en anderen ervan te overtuigen dat uw 
schema niet klopt. Gek genoeg op een manier die ervoor zorgt dat u uw schema juist bevestigt. U zegt 

bijvoorbeeld: “Ik éis dat mensen te vertrouwen zijn!”, u geeft dat vertrouwen volledig en te snel, en bent er 

vervolgens op gefocust of het niet wordt beschaamd. 
Op alle drie de manieren blijft uw schema in stand. Meestal hanteert u meerdere manieren van omgaan met uw 
schema’s. 
 
Modus of modi: je automatische reactie(s) op moeilijke situaties 
In de schemagerichte groepstherapie werken we niet alleen aan uw schema’s, maar ook aan uw automatische 

reacties op situaties die (één van) uw schema’s activeren. Deze automatische reacties noemen we modi 

(meervoud van modus). Het zijn houdingen die u in reactie op een moeilijke situatie inneemt omdat dat voor 

u vertrouwd is.  
In de literatuur worden 10 modi beschreven. In de schemagroep werken we echter basaal met de volgende 4 

modi: 
1. Het boze kind.  

Als u in de modus “het boze kind” zit, reageert u nu, als volwassene, met alle boosheid die u als kind hebt 

gevoeld in een vergelijkbare situatie. De boosheid is in uw leven vaak gegroeid, uw reactie is daardoor 

buitenproportioneel. 
 

2. Het kwetsbare kind. 
In deze modus voelt u heel sterk wat uw diepste behoeften zijn. U voelde dit als kind al, maar kon hier toen niet op een 
goede manier om vragen. Deze modus kan u nu veel vertellen over wat u nodig hebt. Hij maakt u echter ook kwetsbaar, 

want hij draagt veel oude pijn met zich mee. Hierdoor zult u wellicht de neiging hebben het kwetsbare kind in uzelf diep weg 
te stoppen.  
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3. De straffende of veeleisende ouder. 
Als “veeleisende ouder” legt u uzelf hoge en strenge normen op, waaraan u moet voldoen. U vergeet dat u niet 

langer hoeft te doen wat de volwassenen vroeger van u eisten. U bent nu zelf een volwassene, met eigen 

normen en waarden.  
 

4. De gezonde volwassene.  
De gezonde volwassene in u is de modus waar we naartoe gaan werken in de schemagerichte groep. U erkent 

uw eigen kwetsbaarheid en probeert uw behoeften te vervullen; u neemt uw verantwoordelijkheid voor werk, 

voor gelijkwaardige vriendschappen en relaties en voor een prettige balans tussen verplichtingen en 

ontspanning.  
 
De schemagerichte groepstherapie 
Doel van de schemagerichte groepstherapie is het verzwakken van de oude disfunctionele schema’s van de 

deelnemers en het versterken van de gezonde volwassen persoonlijkheid in ieder. De therapeuten, de groep en 

het “gezonde deel” van iedere deelnemer gaan hier samen aan werken.  
De aanwezigheid van de andere groepsleden zorgt ervoor dat u als deelnemer situaties tegenkomt ‘zoals in het 

echte leven’, die nu op een veilige plek kunnen worden onderzocht. U krijgt feedback en kunt nieuw gedrag 

uitproberen. U kunt niet uitstellen of vluchten, want de wekelijkse groepsbijeenkomsten zijn verplicht. 
Groepstherapie bestaat uit verschillende fasen. Voorafgaand aan de groep onderzoekt u samen met de 

groepstherapeuten wat uw schema’s zijn. In enkele gesprekken en met hulp van vragenlijsten wordt bepaald 

tegen welke schema’s u in uw leven het meest aanloopt en waar u in de groep aan wilt werken. In de eerste 

fase bij de start van de groep staat kennismaken en wennen centraal. In deze fase wordt tevens uitleg gegeven 

over wat schema’s zijn en over de werkwijze van de therapie. Na de eerste paar zittingen gaat het vooral om het 

herkennen van de eigen schema’s: de herkenningsfase. Deze fase wordt gevolgd door een fase waarin u leert op 

een andere manier met uw schema’s om te gaan, zowel in de groep als buiten de groep. In de eindfase gaat u 

technieken toepassen waarbij u leert terugval te voorkomen. 
 
Werkwijze in de groep 
Er zijn diverse technieken of werkvormen die in de groep worden gebruikt om de deelnemers te helpen om hun schema’s  te 

verzwakken. Deze technieken kunnen onderverdeeld worden in vier categorieën: cognitief, gedragsmatig, experiëntieel en 

interpersoonlijke. 
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Cognitieve technieken 
Cognitief betekent: met gedachten. Cognitieve technieken zijn werkvormen waarin gedachten die in uw 
schema’s passen en je schema’s in stand houden, worden uitgedaagd. Om te beginnen leert u uw disfunctionele 

gedachten herkennen. Vervolgens leert u dat deze gedachten vaak niet kloppen en dat ze u niet helpen. 

Tenslotte gaat u uitproberen of u ook anders kunt denken. U leert anders te kijken naar de moeilijke situaties 

die u tegenkomt. Zo gaat u deze situaties ook anders beleven, u reageert anders én u roept andere reacties 

op van de mensen om u heen. 
 
Gedragstechnieken 
Gedragstechnieken zijn werkvormen om ander, gezonder gedrag uit te proberen. Gedrag dat de oude schema’s 
niet bevestigt en in stand houdt, maar juist doorbreekt. Een bekend voorbeeld van een gedragstechniek is het 

rollenspel.  
 
Experientiële technieken 
Experiëntieel betekent: door te ervaren. Experientiële werkvormen hebben als doel u te laten vóelen wat iets 

voor u betekent en wat u nodig heeft. Deze technieken zijn heel geschikt om emoties te (leren en mogen) 

uiten. Doordat u uw emoties mag uiten, wordt het ook makkelijker om het schema dat met deze emoties samen 

hangt, verder los te laten, en anders op probleemsituaties te reageren.  
 
Interpersoonlijke technieken 
Interpersoonlijk betekent: tussen personen. Wat er in de groep gebeurt tussen u en de therapeut of tussen u en 

een ander groepslid kan worden gebruikt om de rol van uw schema’s in het contact te benoemen en onder de 

loep te nemen. De therapeuten kunnen u uitdagen om u anders op te stellen in het contact met henzelf en de 

groepsleden, zodat u kunt oefenen met nieuw gedrag en kunt wennen aan de andere reacties die dat oproept bij 

uzelf en de anderen. 
 
Praktische informatie 
De schemagerichte groepstherapie bestaat uit 24 bijeenkomsten, elke week, twee uur, waarvan de laatste vier 

bijeenkomsten om de week. Daarna twee terugkombijeenkomsten van een uur (na 1 maand en na twee 

maanden). De groep bestaat uit mannen en vrouwen en telt 7 tot 10 leden. De groep wordt begeleid door 2 

therapeuten. 
Aanwezigheid in de groep is verplicht. Dit wordt benadrukt omdat wisselingen in aanwezigheid niet goed zijn 

voor de veiligheid en het onderlinge vertrouwen in de groep en omdat afwezigheid een manier kan zijn om 

confrontaties met de eigen schemaproblematiek te vermijden. 
Tijdens de schemagerichte groepstherapie wordt een eventuele individuele behandeling tijdelijk stilgezet. 
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