
In je kracht die empathische confrontatie 
aangaan!

Inspirerende workshop over het sneller leren (h)erkennen 

en begrenzen van de verschillende coping-modi



Wie ben ik? 

Susan Vinken: 

Psychotherapeut, GZ-psycholoog, supervisor van de 
VGCT, schematherapievereniging, ISST, NVP.   

Werkzaam bij GGZBreburg op een dagbehandeling 
schematherapie bij centrum Persoonlijkheidsstoornissen



Wat is schematherapie?

• https://www.youtube.com/watch?v=Xwte0JBpKYA

https://www.youtube.com/watch?v=Xwte0JBpKYA


Basisbehoeften Schema’s Kerngedachten

Basisveiligheid/

Verbondenheid met anderen

i.p.v. gebrek aan

1. Verlating

2. Wantrouwen/misbruik

3. Emotionele verwaarlozing

4. Minderwaardigheid

5. Sociaal isolement

Ik word toch in de steek gelaten

Ik kan je niet echt vertrouwen

Ik word niet gezien/begrepen

Ik ben waardeloos/niets waard

Ik hoor er niet bij, ik ben anders

Ruimte voor autonomie/

zelfwaardering/prestaties

i.p.v. gebrek aan

6. Afhankelijkheid

7. Kwetsbaarheid voor ziekte en gevaar

8. Onderontwikkeld zelf/ verstrengeling

9. Mislukking/falen

Ik kan het niet alleen

Er kan ieder moment een ramp gebeuren

Zonder een belangrijke ander besta ik niet

Ik zal weer falen

Realistische grenzen

i.p.v. zwakke grenzen

10. Op je rechten staan/ zelfoverschatting

11. Onvoldoende zelfcontrole/zelfdiscipline

Ik ben bijzonder en ontleen daaraan speciale rechten

Ik heb geen zelfdiscipline en kan niet tegen frustraties

Zelfexpressie

i.p.v. gerichtheid op de ander

12. Onderwerping

13. Zelfopoffering

14. Goedkeuring/erkenning zoeken

Ik pas me aan, onderwerp me

Ik offer mezelf op, focus op jouw behoeftes

Wat de ander van mij vindt, bepaalt wat ik waard ben

Ruimte voor genieten, spontaniteit en 

spel

i.p.v. overdreven waakzaamheid

15. Negativisme/pessimisme

16. Emotionele geremdheid

17. Extreem hoge eisen

18. Bestraffendheid

Er kan veel misgaan

Het is verkeerd om emoties te uiten

Het moet perfect, het is nooit goed genoeg

Wie fouten maakt verdient straf en afkeuring



3 coping-stijlen
Er zijn drie algemene copingstijlen:

Overgave: iemand handelt en denkt volgens het schema 

Vermijding: iemand probeert te vermijden dat het schema actief  wordt

Overcompensatie: iemand handelt en denkt tegenovergesteld aan het schema



Modi

Binnen schematherapie wordt een verdeling gemaakt tussen kind-
modi, ouder-modi, coping-modi en de gezonde volwassene.

• Kind-modi:

- kwetsbaar kind

- boos, woedend of  razend kind

- impulsief  of  ongedisciplineerd kind

- blije/vrije kind



• Disfunctionele ouder-modi:

- veeleisende ouder

- straffende ouder

- schuldinducerende ouder

• Disfunctionele coping-modi:

- willoze inschikkelijke - slachtofferrol (overgave coping)

- onthechte / afstandelijke beschermer - boze beschermer

- onthechte zelfsusser - vermijder (vermijd.beschermer)

- zelfverheerlijker - schijn-gezonde volwassene

- perfectionistische overcontroleerder



De gezonde volwassene modus

Deze modus is het gezonde, volwassen deel van het zelf  dat een 

‘leidinggevende’ functie vervult ten opzichte van de andere modi. De gezonde 

volwassene is geen disfunctionele modus, maar juist een kant die je wil laten 

groeien in de therapie, tenkoste van de disfunctionele modi.

Als iemand in de Gezonde volwassene modus zit heeft hij/zij positieve en 

genuanceerde gedachtes en gevoelens over zichzelf, en hanteert hij/zij gezonde 

coping. Ook is deze kant in staat tot gezonde relaties en activiteiten. 



Gezonde

Volwassene

Blije / 

Vrije

Kind

Schema’s:

- zelfopoffering

- onderwerping

- extreem hoge 

eisen   

Coping-modi:

* Overgave: 

- Willoze inschikkelijke

- Slachtofferrol

* Overcompensatie:

- Zelfverheerlijker

- Schijn-gezonde 

volwassene

- Perfectionistische 

overcontroleerder

- Boze beschermer

* Vermijding: 

- Afstandelijke/  

onthechte beschermer

- Onthechte zelfsusser

- Vermijder

Ouder-modi:

- Bestraffende 

ouder

- Veeleisende ouder

- Schuldinduceren-

de ouder

Kwetsbaar  

kind

Schema’s:

- extreem hoge eisen

- minderwaardigheid

- falen /  mislukken

Schema’s:

- minderwaardigheid 

- emotionele verwaarlozing

- sociaal isolement

- verlating

- sociale ongewenstheid

- falen / mislukken 

- afhankelijkheid

Modus-model:

Boos    

kind

Ongedisciplineerd                  

kind    

TRIGGER



Doel van schematherapie:
Eigen schema’s (valkuilen) leren herkennen, begrijpen en bewerken waardoor je 
minder vaak vanuit deze schema’s gaat reageren en er minder door gehinderd wordt.

En het ontwikkelen van een gezond volwassen modus zodat je in staat bent om:

- Te zorgen voor je kwetsbaar kind, je kunt gezond en volwassen reageren op angst, 
verdriet of  eenzaamheid die onvervulde behoeften van kinderen uitdrukt

- Coping modi te verminderen en vervangen, je kunt copingkeuzes maken die passen bij 
je persoonlijke behoeften en de realiteit van de volwassenheid, in plaats van terug te 
vallen op vermijding of  andere niet helpende coping

- Gedrag van boze/impulsieve kindmodus te vervangen door effectieve en gepaste 
manieren om emoties en behoeften uit te drukken

- Kritische/Straffende ouder te overwinnen en vervangen door zelfcompassie, en het 
vermogen jezelf  op een gezonde, positieve manier te motiveren. De veeleisende 
oudermodus te matigen en realistische verwachtingen en normen ontwikkelen.

- Je blije/vrije kind modus meer ruimte te geven, zodat je meer kan genieten



Gebruikte technieken/strategieën

Cognitieve technieken:

- De geldigheid van een schema toetsen (bewijzen voor en tegen zoeken)

- De voor- en nadelen van een schema of  copingstijl in kaart brengen

- Gesprekken voeren tussen de ‘schemakant’ en ‘gezonde kant’

- Flashcards voor schema’s opstellen

- Schemadagboekformulieren invullen

- Uitdaagtechnieken, zoals: kansberekening, rechtbank, taartdiagram

Experiëntiële/ervaringsgerichte technieken:

- Imaginatie-oefening (om oorsprong van schema’s te begrijpen en traumatische herinneringen te verwerken)

- De twee of  meerstoelen-techniek

- Historisch rollenspel



Gebruikte technieken/strategieën

Gedragstechnieken:

- Disfunctioneel gedrag/coping omzetten in meer gezond gedrag

- Gezond gedrag oefenen in rollenspellen

- De voor- en nadelen van gedrag in kaart brengen

- Huiswerk zoals: maken van een schema- of  modidagboekkaart, of  flashcard

Interpersoonlijke technieken (therapeutische relatie):

Tijdens de gehele behandeling blijft de therapeut de confrontatie met de oude onaangepaste schema’s en copingstijlen van de 

patiënt aangaan binnen het kader van de therapeutische relatie. Empathische confrontatie en limited reparenting zijn de twee 

belangrijkste methoden waarmee de therapeutische relatie verandering bevordert. 



Oefening 1: Demonstratie coping-modi

Raad de coping-modus !

Overgave coping: Overcompensatie coping:

- Willoze inschikkelijke / pleaser - Zelfverheerlijker

- Slachtofferrol - Schijn-gezonde volwassene

Vermijdende coping: - Pest- en aanval modus

- Vermijdende beschermer/vermijder - Perfectionistische overcontroleerder

- Onthechte/afstandelijke beschermer

- Onthechte zelfsusser



Doelen schematherapie mbt coping-modus

• herkennen van de disfunctionele coping-modi bij je cliënt en deze als kant/modus 
benoemen (van ‘ik ben coping’ naar ‘ik heb coping’)

• het onderzoeken van de oorsprong en functie ervan (voordelen) en deze erkennen/valideren

• het onderzoeken van de nadelen (door verbinding te leggen tussen de coping-modus en de 
klachten/problemen van een cliënt. Bijv. niet meer in contact staan met eigen gevoelens en 
behoeftes (kwetsbaar kind) )

• het willen gaan loslaten van deze niet helpende coping (“Bedankt, maar je bent niet meer 
nodig”)

• deze vervangen voor meer gezonde coping (veranderfase)



Empathische confrontatie mbt coping-modi

• Het gaan herkennen van de disfunctionele coping modus en een cliënt laten inzien dat deze kant 
niet meer helpend is, is nog niet altijd even makkelijk. Binnen de schematherapie doen we dit 
vooral met de empathische confrontatie. 

• Empathische confrontatie is een belangrijke schematherapie-techniek/ interventie om een cliënt 

op een empathische respectvolle manier te confronteren met bepaald (probleem) gedrag of 

kant/modus. Hoewel je deze gedurende je hele therapie blijft toepassen, zet je de empathische 

confrontatie met name in de beginfase in om bewustwording te creëren bij de cliënt, en deze te 

motiveren voor verandering. 

• Sommige coping-modi zijn duidelijk zichtbaar, zowel voor de cliënt als therapeut, waardoor het al 

wat makkelijker bespreekbaar en veranderbaar is. 



Illustratie van empathische confrontatie bij 
een aantal veel voorkomende coping-modi:

• Video-fragment van Esmee in de Onthechte zelfsusser

• Video-fragment van Brenda in de Willoze inschikkelijke 

• Video-fragment van Sigrid in de Vermijder / vermijdende beschermer



Oefening 2: Empathische confrontatie

• In 3-tallen oefenen waarbij iemand een cliënt speelt die bijvoorbeeld 

bekend is met 1 van deze coping-modi (onthechte zelfsusser, willoze 

inschikkelijke, vermijder). Een ander speelt de rol van therapeut, die de 

cliënt middels een empathische confrontatie aanspreekt op zijn/haar 

coping-modus. De 3e therapeut is toeschouwer en geeft feedback. Na het 

rollenspel rouleren.



Empathische confrontatie bij subtiele of 
lastige coping-modi: 

• Regelmatig betreft het meer subtiele coping en/of heeft een cliënt (en therapeut) hier nog niet 
goed zicht op. Terwijl de coping-modi van de cliënt ook in de therapeutische relatie gaat spelen.

• De coping (modus) van een cliënt triggert vaak onze eigen schema’s en modi, en roept zodoende 
tegenoverdracht op bij de therapeut. Goede intervisie en zicht op je eigen schema’s en modi, is 
van belang om te kunnen begrijpen wat er gebeurt in de therapeutische relatie. 

• Neem je tegenoverdrachtsgevoelens serieus! Middels zelfonthulling kan je het effect van diens 
coping modus teruggeven en bespreken met een cliënt, op een veilige, steunende maar 
doortastende wijze: de empathische confrontatie 

• Hierdoor kan het ‘even spannend worden in de kamer’, maar ben je die doortastende en krachtige 
therapeut die laat merken dat je door die coping heen wilt prikken, om écht contact te maken met 
het kwetsbaar kind dat er achter zit.



Illustratie van empathische confrontatie bij 
lastige of subtiele coping-modi:

• Video-fragment van Jessica in de Overgave coping / slachtofferrol

• Video-fragment van Floor in de Zelfverheerlijker

• Video-fragment van Jill in de Boze beschermer 

• Video-fragment van Rian in de Perfectionistische overcontroleerder



Oefening 3: Empathische confrontatie

• In 3-tallen oefenen waarbij iemand een cliënt speelt die bijvoorbeeld 
bekend is met een lastige of subtiele coping-modus. Een ander speelt de 
rol van therapeut, die de cliënt middels een empathische confrontatie 
aanspreekt op zijn/haar coping-modus. De 3e therapeut is toeschouwer 
en geeft feedback. Na het rollenspel rouleren.



Veranderfase mbt coping-modi: 

Bedanken en loslaten van de coping-modus en 

aanleren van meer gezonde coping

• In de 2e fase, veranderfase, is een cliënt zich goed bewust van de nadelen van de coping-modi en 

ook bereid afstand te nemen hiervan. Vaak doe je dat middels ‘het bedanken van de coping-

modus’, bijvoorbeeld middels de meerstoelentechniek (demonstratie). 

• Eventueel andere interventies mbt loslaten van de coping-modus: brief schrijven naar de coping-

modus toe, waarom je die wil gaan loslaten; beeldende of dramatechnieken.   

• Vervolgens gaat een cliënt meer gezonde coping proberen aan te leren, die minder destructief is, 

en meer recht doet aan het vervullen van de basisbehoeftes van het kwetsbaar kind



Dankjewel voor jullie aanwezigheid!

Vragen, feedback, aanvullingen?

S.Vinken@ggzbreburg.nl


