
Groepsschematherapie 
bij ouderen met een 

persoonlijkheidsstoornis

Kim van Beest
GZ-psycholoog/ systeemtherapeut

&
Geralde Hamoen
GZ-psycholoog

NKOP Symposium
Donderdag 14 november 2019



Presenter
Presentation Notes
Bij het voorbereiden van de presentatie kwam ik deze flamboyante verschijning tegen. Badassgranny “Baddie”  Winkle, een bijnaam die ze kreeg vanuit de vele likes en posts.  Haar verhaal begon toen haar 17-jarige kleindochter een foto van haar nam en deze poste op het internet. 6 jaar later, inmiddels 91 jaar jong, heeft ze 3,8 miljoen volgers op Instagram, is ze het gezicht van het kledingmerk Misguided, heeft ze diverse televisieoptredens achter de rug en nam Miley Cyrus haar mee naar de MTV music Awards als haar plus one. En dat terwijl haar leven niet over rozen is gegaan. Ze werd geboren in de crisisjaren, heeft nooit veel geld gehad, altijd hard moeten werken, verloor haar man tijdens een auto-ongeluk tijdens hun 35 jarig huwelijksfeest en verloor 20 jaar later haar zoon aan kanker. Ik denk dat iedereen zich wel een aantal persoonlijkheidstrekken en schema’s/ modi kan bedenken bij deze vrouw. Mijn blije kind werd in ieder geval getriggerd bij het zien van de foto’s.
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Indeling van de workshop

1. Introductie schematherapie

2. Wetenschap: groepsschematherapie bij ouderen met persoonlijkheidsproblematiek

3. Casus

4. Zelf ervaren van schematherapie

5. Vragen/ discussie



Introductie schematherapie



• Ontwikkeld door Jeffrey Young
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• Ontwikkeld door Jeffrey Young

• Een integratieve vorm van therapie

• Persoonlijkheidsproblematiek terugkerende psychische 
klachten

• Basisprincipes:
‐ Disfunctionele patronen vanuit kindertijd
‐ Focus op basisbehoeften
‐ Therapeutische relatie als “limited reparenting”
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Onderdelen schematherapie

Basisbehoeften
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Basisbehoeften

Voorwaarden om je emotioneel gezond te kunnen ontwikkelen
Ze vormen de kern van de behandeling

 

basisbehoeften 

Presenter
Presentation Notes
Veiligheid: zowel opgroeien in een fysiek veilige omgeving, zonder mishandeling of misbruik, als in een emotioneel veilige omgeving, zonder verwaarlozing of vernedering.Het is belangrijk dat een kind zich verbonden voelt met belangrijke anderen. Je voelt je geliefd en welkom en hebt mensen om je heen die je onvoorwaardelijk accepteren.  Fouten mogen maken zonder erop afgerekend te worden, de ruimte krijgen om soms op eigen benen te staan. Ze moeten je af en toe los kunnen laten, zodat je zelf ook leert wat het is om de ‘regie’ te hebben.Als kind moet je de spelregels van het leven leren, de kaders, waarbinnen je met je autonomie mag experimenteren. Hiervoor moeten opvoeders realistische grenzen stellen, zodat een kind ook met deze frustratie van grenzen leert omgaan. Op deze manier leert een kind zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich te richten op doelen op de lange termijn.jezelf kunnen zijn en je eigen mening en gevoelens uit mogen drukken.  Het is daarom belangrijk dat je de ruimte krijgt om af te kunnen wijken van knellende regels of verwachtingen. Op deze manier leer je je eigen behoeften op een gezonde manier centraal stellen.Er is ruimte voor spel, spontaniteit en humor. Het is oké om plezier te maken. Je mag zeggen wat je voelt en wordt hierin aangemoedigd door je opvoeder(s).



Basisbehoeften

Zowel fysieke als emotionele veiligheid

• Veiligheid
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Basisbehoeften

Onvoorwaardelijk geliefd voelen en verbonden met anderen

• Veiligheid

• Verbondenheid
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Basisbehoeften

Los kunnen komen van anderen, op eigen benen staan

• Veiligheid
• Verbondenheid

• Autonomie
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Basisbehoeften

Verantwoordelijkheid, doelen, zelfdiscipline, zelfcontrole

• Veiligheid
• Verbondenheid
• Autonomie

• Realistische grenzen
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Basisbehoeften

Vanuit gerichtheid op verzorgers toe kunnen komen om eigen 
emotionele behoeften te voelen en vervullen

• Veiligheid
• Verbondenheid
• Autonomie
• Realistische grenzen

• Zelfexpressie
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Basisbehoeften

Balans tussen spel en ernst, redelijke eisen en erkenning 
van gevoel

• Veiligheid
• Verbondenheid
• Autonomie
• Realistische grenzen
• Zelfexpressie

• Spontaniteit en spel
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Schema’s
In alle levensterreinen doordringend patroon

• overtuigingen, herinneringen, emoties, cognities, 
lichaamssensatie

• over jezelf, anderen en de wereld om je heen
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• ontstaan in de kindertijd
• door verstoring in de vervulling van basisbehoeften 

• combinatie van temperament, traumatische gebeurtenissen, 
opvoeding en omgeving

 

 

Disfunctionele schema’s
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• leiden tot een vertekend beeld van jezelf, anderen, de wereld
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• ontstaan in de kindertijd
• door verstoring in de vervulling van basisbehoeften 

• combinatie van temperament, traumatische gebeurtenissen, 
opvoeding en omgeving

• leiden tot een vertekend beeld van jezelf, anderen, de wereld

 

 

• versterkt, ontwikkelt, breidt uit door het 
latere leven heen

Disfunctionele schema’s
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Modi

• Modus = (allesoverheersende) gemoedstoestand

• Stuurt denken, voelen en handelen aan

• Geactiveerd door een schema
vanuit onvervulde basisbehoeften
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verwijzen naar de verschillende cognitieve, emotionele en gedragsmatige toestandsbeelden waarin een persoon zich kan bevinden. Modi kunnen adaptief of maladaptief zijn: hoe ernstiger de pathologie van een patiënt, hoe groter het aantal en de inten-siteit van de maladaptieve mod



Gezonde (adaptieve) modi:
Gemoedstoestand 

• Gezonde volwassen modus

• Blije, vrije, speelse kind modus  
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Disfunctionele (maladaptieve) modi:
Gemoedstoestand 

• Kind modi
• Kwetsbare kindmodus
• Boze en impulsieve kindmodus
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Disfunctionele (maladaptieve) modi:
Gemoedstoestand 

• Kind modi
• Kwetsbare kindmodus
• Boze en impulsieve kindmodus

• Disfunctionele oudermodi
• Veeleisende-oudermodus
• Schuld inducerende-oudermodus
• Straffende-oudermodus

• Disfunctionele copingmodi
• Onderwerping, overgave
• Vermijding
• Overcompensatie
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Schema-Modi-model







Doel schematherapie

Hardnekkige, disfunctionele patronen onderzoeken, begrijpen en 
veranderen
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Doel schematherapie

Hardnekkige, disfunctionele patronen onderzoeken, begrijpen en 
veranderen

• Inzicht krijgen
• Minder geraakt worden
• Minder heftige emoties ervaren
• Ontdekken van eigen behoeftes
• Nieuwe gezonde (denk)patronen over zelf en anderen
• Beter interactioneel functioneren en afname van klachten
• Vergroten van gezonde patronen
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Doel schematherapie

Hardnekkige, disfunctionele patronen onderzoeken, begrijpen en 
veranderen

• Inzicht krijgen
• Minder geraakt worden
• Minder heftige emoties ervaren
• Ontdekken van eigen behoeftes
• Nieuwe gezonde (denk)patronen over zelf en anderen
• Beter interactioneel functioneren en afname van klachten
• Vergroten van gezonde patronen

Gericht op HERSTEL: invloed op gedachten, gevoelens en gedrag

Presenter
Presentation Notes
De oorsprong disfunctionele patronen onderzoeken, begrijpen en veranderenGericht op herstel: invloed op gedrag, gedachten en gevoelensDe cliënt leert zichzelf zodanig te veranderen dat hij zich beter gaat voelen, beter voor zichzelf kan zorgen en beter voor zichzelf kan opkomen. Leren voelen wat zijn behoeften zijn en om hier op een gezondere manier voor op te komen. 



Cognitief
- dagboeken bijhouden
- g-schema’s maken, uitdagen van gedachten

Werkwijze schematherapie 

Presenter
Presentation Notes
DiverEr worden cognitieve interventies toegepast om schema’s en modi te toetsenop realiteit. Voorbeelden van cognitieve technieken zijn: de voor- en nadelenanalyse,het taartdiagram, meerdimensionaal evalueren, informatie verzamelenen het toepassen van de rechtbanktechniek, waar een schema wordtaangeklaagd en ook verdedigd moet worden.se technieken
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Cognitief
- dagboeken bijhouden
- g-schema’s maken, uitdagen van gedachten

Gedragsmatig
- rollenspel
- huiswerkopdrachten

Interpersoonlijk
- therapeutische relatie contact met groepsleden
- limited reparenting

Experiëntieel – gericht op gevoelservaringen
- imaginatie (rescripting), (historisch) rollenspel, 
meerstoelentechniek, PMT, beeldend werken

Werkwijze schematherapie 

Presenter
Presentation Notes
DiverEr worden cognitieve interventies toegepast om schema’s en modi te toetsenop realiteit. Voorbeelden van cognitieve technieken zijn: de voor- en nadelenanalyse,het taartdiagram, meerdimensionaal evalueren, informatie verzamelenen het toepassen van de rechtbanktechniek, waar een schema wordtaangeklaagd en ook verdedigd moet worden.se technieken





Individuele behandeling

Werkwijze schematherapie 
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Individuele behandeling

Groepsbehandeling

Werkwijze schematherapie 

Presenter
Presentation Notes
DiverEr worden cognitieve interventies toegepast om schema’s en modi te toetsenop realiteit. Voorbeelden van cognitieve technieken zijn: de voor- en nadelenanalyse,het taartdiagram, meerdimensionaal evalueren, informatie verzamelenen het toepassen van de rechtbanktechniek, waar een schema wordtaangeklaagd en ook verdedigd moet worden.se technieken



Waarom een aangepaste vorm?

• Eerder onderzoek naar de toepasbaarheid van groepschematherapie
bij ouderen  duidelijke verbetering in klachten, disfunctionele 
schema’s en schemamodi (Videler, Rossi, Schoevaars, van der Feltz-Cornelis, & van Alphen, 2014) 

• Effectsize (d=0.38) viel tegen in vergelijk met adolescenten (d=0.88) 
en volwassenen (d=0.75)

Voorstel voor aanpassen van protocol met ‘elderly-topics’

Presenter
Presentation Notes
Vanwaar deze studie: in 2016 startte ik met de KP-opleiding en werkte ik binnen het expertisecentrum voor ouderen met persoonlijkheidsproblematiek van Mondriaan Ouderen waar sinds enkele jaren een schemagerichte groepstherapie werd gegeven. Eerder onderzoek had aangetoond dat dit een behandeltechniek was die ook toepasbaar was voor ouderen. Echter, het effect viel tegen. Zo ontstond het idee om verder onderzoek te doen naar de effectiviteit van een kortdurende groepsschematherapie bij ouderen.  Vanuit Mondriaan werd meer gewerkt vanuit de school van Farral en Shaw en binnen Breburg werd meer gewerkt met het protocol van Van Vreeswijk, meer vanuit de CGT hoek.We besloten dit te combineren en verder aan te passen voor ouderen.



Elderly‐topics

• Meer tijd om de cognitieve technieken eigen te maken
• Aanpassingen aan de leef- en belevingswereld van ouderen
• Compenseren van afname van sociale steun op latere leeftijd en 

betrekken systeem van patiënten
• Toevoegen van behandelstrategieën op de modi
• Integratie van experiëntiële technieken
• Contextualiseren naar een levensloopperspectief

Presenter
Presentation Notes
Meer tijd om de schemataal en cognitieve technieken eigen te makenAanpassen van de voorbeelden zodat ze beter aansluiten bij de belevingswereld van ouderen (zoals bijvoorbeeld de vragen en voorbeelden die werk gerelateerd zijn)Integreren van experientiele technieken als imaginatie en rescriptingCompensatie voor de vermindering aan sociale steun door het stimuleren van de groepscohesie (o.a. door groepsimaginatie veilige plek, safety-bubble) en het betrekken van het primaire steunsysteemToevoegen van behandelstrategieen om te werken et de modi (imaginatie, stoelentechniek, rollenspel, creatieve technieken)Aanhalen van levensloopperspectief – fasenovergangen – periodes dat het goed ging; wijsheid en rijkdom van het ouder zijn (ervaring) – stimuleren van positieve schema’s



Pre‐therapie fase (nieuw!)

• 2 sessies 
• Psycho-educatie
• Invullen BSI; YSQ; SMI
• Opstellen individueel schema-modimodel
• Betrekken naastbetrokkene

Presenter
Presentation Notes
Een extra toevoeging is de pretherapiefase. Twee individuele sessies waarbij er uitleg wordt gegeven over schema’s en modi, vragenlijsten worden ingevuld en met de patient een individueel schema-modusmodel wordt opgesteld. Ook wordt de naastbetrokkene hierin meegenomen; wat kan er verwacht worden van de therapie.



Therapiefase

• 20 sessies (2 extra) van 120 minuten in groepen van min. 4 tot max. 6 
deelnemers

• Mogelijkheid voor 5 extra individuele sessies

• Halverwege tussenmeting BSI; SMI;  YSQ; SIPP-SF
• Tussenevaluatie met patient en naastbetrokkene
• Eerste fase gericht op creëren veiligheid en werken met het 

schemamodel
• Tweede fase van de therapie meer gericht op werken met modi en 

integreren en consolideren van geleerde technieken

Presenter
Presentation Notes
Vervolgens start dan de therapie, 20 wekelijkse sessies van 2 uur. Kleine groepjes, 4-6 personen om meer tijd en aandacht te kunnen geven aan het proces. Daarnaast is er een mogelijkheid voor maximaal 5 individuele sessies bovenop de groepssessies om mensen bv bij te spijkeren en extra uitleg te geven zodat ze mee kunnen gaan in het tempo van de groep.De eerste fase van de therapie richt zich op veiligheid en werken met het schemamodel. Veilige plek, safetybubble, externaliseren door vertaalslag naar schema model, koppeling met autobiografie, vnl cognitieve technieken – historische toets, schemadagboek, levensloop lijn en positieve schema’sTweede fase van de therapie meer gericht op werken met modi en integreren en consolideren van geleerde technieken. O.a. door stoelentechniek, rollenspel, imaginatie, signaleringsplan/ehbo-koffer, flitskaartjes en positief logbboek (gericht op GV en positieve schema’s)



Follow‐Up

• 4 en 8 weken na einde therapiefase
• Evalueren functioneren
• Eindmeting BSI; YSQ; SMI; SIPP-SF
• Eindevaluatie met patient en naastbetrokkene



Kracht van de groep, feedback van 
deelnemers

“je zegt dat je bescheiden bent, maar dat ben je helemaal niet!!”

Presenter
Presentation Notes
Arnoud Artnz – katalyseren van de SFT technieken bij optimale groepsdynamicElkaar aanspreken en feedback gevenSteun ervaren, niet de enige zijn, tips



“Ik heb ontdekt dat 
ik vecht nog voor 

dat ik word 
aangevallen”

“Ik heb mij voor het 
eerst mijn gevoel 
kunnen delen”

“Het is niet meer zo 
overweldigend 
allemaal, ik heb meer 
veerkracht gekregen”

“De groep is warm 
en troostend 

geweest”

“Wat ik denk klopt niet 
altijd, nu ben ik minder 
wantrouwend”

“Ik hoef niet meer met 
alles mee te doen en 
toch hoor ik erbij”

“Ik ben minder streng 
op mezelf”

“Ik ben open 
geworden naar mijn 

kinderen”

“ik heb ontdekt dat 
er nog een gezonde 
volwassene bestaat 

in mij”

Presenter
Presentation Notes
Uitspraken van patienten die hebben deelgenomen aan de groep. Naast dat mensen het soms moeilijk en veel vinden.



Voorlopige uitkomsten
Vermindering 

van vroege 
maladaptieve

schema’s

Minder maladaptieve coping (-
modi)

Toename van 
adaptieve modi: 

gezonde volwassene 
en blije kindDe taal sluit beter aan

Positieve waardering 
door de deelnemers

Beperking van het aantal 
technieken waardoor meer 
tijd voor verdieping van de 

therapie



Casuïstiek - Kitty

68 jaar, gescheiden (1982), twee zoons, twee kleinkinderen
gewerkt als OK verpleegkundige

Vanaf haar 31e vaak therapie gehad (complexe ptss, dissociatieve 
klachten en BPS)

Huidige aanmeldklachten: eenzaam, somber, nerveus en onzeker, 
piekeren, slaapproblemen en gedachten aan de dood.

Wil de 'oude patronen' waarin zij steeds vervalt aanpakken in de hoop 
herhaling in de toekomst te voorkomen.

Presenter
Presentation Notes
Van 2007 tot 2014 en van 2015-2016 heraanmelding 2017Cliënte zegt: ik ben snel boos, grof in de mond en claimend naar de kinderen toe vanuit een angst te worden afgewezen, er niet bij te horen, weggegooid te zijn of niet de moeite waard gevonden te worden. Geluxeerd door een afwijzing van een vriend en een teleurstelling in het contact met haar kinderen en kleinkinderen van wie zij had gehoopt dat zij tijd voor haar wilden vrij maken in de herfstvakantie en kerstvakantie.



Achtergrondinformatie:

Als kind: temperamentvol, energiek, wild, jongensachtig, extravert

Affectieve en pedagogische verwaarlozing, grensoverschrijdingen en seksueel 
misbruik 
Herhaling tijdens haar huwelijk en in diverse relaties daarna

Ze ontwikkelde een sterk negatief gekleurd zelfbeeld waaraan ze probeert te 
ontkomen door haar omgeving te pleasen, negatieve emoties op te kroppen 
en eigen behoeften weg te cijferen

Bang om niet te kunnen voldoen als ze geconfronteerd wordt met de 
behoeften aan nabijheid en/of intimiteit van anderen  leidt tot vluchten en 
verwaarlozen van het contact enerzijds of anderzijds het (laten) 
overschrijden van haar eigen grenzen

Presenter
Presentation Notes
Cliënte zegt: ik ben snel boos, grof in de mond en claimend naar de kinderen toe vanuit een angst te worden afgewezen, er niet bij te horen, weggegooid te zijn of niet de moeite waard gevonden te worden. Geluxeerd door een afwijzing van een vriend en een teleurstelling in het contact met haar kinderen en kleinkinderen van wie zij had gehoopt dat zij tijd voor haar wilden vrij maken in de herfstvakantie en kerstvakantie.Ze komt uit een gezin met meerdere zussen, die een soortgelijke gezinscontext meemaakten maar elkaar onderling niet duidelijk kunnen steunen



Welke basisbehoeften zijn waarschijnlijk onvoldoende vervuld?
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Welke basisbehoeften zijn waarschijnlijk onvoldoende vervuld?

‐ Veiligheid, verbondenheid, autonomie, realistische grenzen, zelfexpressie

Welke schema’s zou je kunnen verwachten?

‐ Emotionele verwaarlozing
‐ Sociaal isolement/vervreemding
‐ Verlating/instabiliteit
‐ Zelfopoffering

Welke modi zullen een rol spelen?

‐ Kwetsbare kind (“kleine Kitty”), 
‐ Woedende kind (“ziedend”), Impulsieve kind
‐ Onthechte zelfsusser (“de vluchter”)
‐ Gezonde volwassene



Zelf ervaren van schematherapie





https://www.youtube.com/watch?v=GcLK1
aT173c

https://www.youtube.com/watch?v=GcLK1aT173c

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Indeling van de workshop
	Introductie schematherapie
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Onderdelen schematherapie
	Onderdelen schematherapie
	Onderdelen schematherapie
	Onderdelen schematherapie
	Basisbehoeften
	Basisbehoeften
	Basisbehoeften
	Basisbehoeften
	Basisbehoeften
	Basisbehoeften
	Basisbehoeften
	Schema’s
	Schema’s
	Onderdelen schematherapie
	Disfunctionele schema’s
	Disfunctionele schema’s
	Disfunctionele schema’s
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Onderdelen schematherapie
	�Modi�
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Schema-Modi-model
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Doel schematherapie
	Doel schematherapie
	Doel schematherapie
	Werkwijze schematherapie 
	Werkwijze schematherapie 
	Werkwijze schematherapie 
	Werkwijze schematherapie 
	Slide Number 46
	Werkwijze schematherapie 
	Werkwijze schematherapie 
	Waarom een aangepaste vorm?
	Elderly-topics
	Pre-therapie fase (nieuw!)
	Therapiefase
	Follow-Up	
	Kracht van de groep, feedback van deelnemers
	Slide Number 55
	Voorlopige uitkomsten
	Casuïstiek - Kitty
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Slide Number 61
	Slide Number 62
	Slide Number 63
	Slide Number 64
	Zelf ervaren van schematherapie
	Slide Number 66
	Slide Number 67

