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▪ Introductie

▪ Achtergronden

▪ Casusconceptualisatie (voorbeeld en handvatten)

▪ Oefening

▪ Weerstand

▪ Van CC naar behandeldoelen

▪ Van CC naar signaleringsplan





1. Neem een jongere in gedachten die je lastig vindt in de omgang

2. Wat is het precies dat je lastig vindt? Herken je bijvoorbeeld:

– (Extreme) automutilatie / suïcidaal gedrag

– Claimend gedrag in de (therapeutische) relatie

– Niets willen of niet komen

– Agressief / dreigend gedrag

– Arrogant gedrag

– Zelfbepalend gedrag



▪ James is een jongen van 17 jaar, die vanaf zijn 2e jaar in een pleeggezin woont. Zijn 
moeder was afhankelijk van alcohol en kon niet voor hem zorgen. Hij was een druk 
en temperamentvol kind. Hij had vaak ruzie met leeftijdgenoten en volwassenen, 
kreeg veel straf. De laatste jaren trekt hij op met oudere jongens, hij spijbelt veel 
en blowt dagelijks. Hij heeft de overtuiging dat anderen (met name volwassenen) 
niet te vertrouwen zijn, hij komt regelmatig in conflict en laat steeds vaker 
agressief gedrag zien. James heeft al veel verschillend therapeuten en therapieen
gehad (PMT, spel, cgt, paardencoaching), maar niets hielp.



Coping
Overgave     

Vermijding
Overcompensatie

Schema’s

(vastgeroeste overtuigingen)

Basisbehoeften

Schema-modi 
(kanten van jezelf)



Onverbondenheid / afwijzing

overgavecoping

schema’s

modi

gedrag

overcompensatie

internaliserende    

modi

externaliserende

modi

angstig / depressief opstandig/ agressief



= LIJNTJES LEGGEN

= verkennen, herkennen, erkennen





▪ aanleg / temperament

▪ gemiste basisbehoeften in de kindertijd;

▪ voorbeeldgedrag;

▪ recente stressvolle gebeurtenissen;

▪ belangrijkste schema’s;

▪ belangrijkste modi;

▪ kwaliteiten (krachten) en problematiek (klachten)

▪ (risico's)

WERKBOEK



▪ Gepaste limit reparenting

▪ nieuwsgierig, transparant, betrouwbaar, duidelijk

▪ 1e contact

▪ Vertel wat je al weet

▪ Vraag naar eerdere therapie-ervaringen

▪ Wat verwacht hij/zij van de therapie en van jou als therapeut?

▪ Begin met het eind voor ogen

▪ Wat wil hij/zij over 5 jaar?

▪ Doel: 'ja ik wil' (R. Reubsaet)

▪ Empathische confrontatie large









▪ Work in process

▪ Accepteer in begin '?' of lege plekken

▪ Eigen woorden van jongere

▪ Betrek systeem

▪ Wees creatief en nodig de jongere

uit creatief te zijn

▪ Keep it simple

▪ Introductie imaginaties (ijscokar)



▪ Levenslijn en genogram

▪ Modikaarten

▪ Werkboek*

▪ Empathische confrontatie

▪ Meerstoelentechniek (afstandelijke beschermer

interviewen)

▪ Modidagboek 'uitpluizen van verschillende kanten in mij'

▪ Schema(modi)vragenlijst voor Jongeren

▪ Neerwaartsepijltechniek

▪ Diagnostische imaginatie

HULPMIDDELEN

* 2021 M.F. van Wijk-Herbrink, Pactum jeugd-
en opvoedhulp, VIGO Groep . Versie 1.4.



MODI OP TAFEL

▪ van welke kant heb jij het meeste last?;

▪ welke kant van jou helpt jou het beste op 
de lange termijn?;

▪ welke kant brengt je het meest in de 
problemen?;

▪ welke voor- en nadelen heeft die kant
van jou?;

▪ waarom is die kant zo belangrijk voor
jou?;

▪ wanneer is die kant van jou ontstaan?;

▪ hoe heeft die kant jou vroeger
geholpen?;









▪ Maak een modusmodel van een jongere en deel deze in 2 tallen.

* Zorg dat iig de kwetsbare en gezonde kanten op tafel liggen en max. 5 a 6 copingmodi

▪ Welke kant had je in de kamer? Welk schema vermoed je?

▪ Wat triggert dit bij jou (eigen schema's en modi)

▪ Wat is zijn/haar achterliggende behoefte?

▪ Wat helpt jou om in je gezonde kant te blijven?



OEFENING:

Noteer op post – its een aantal behandeldoelen vanuit de CC voor de beginfase en 
de veranderingsfase van therapie



Eerste fase

▪ Ik weet welke kanten ik in mijn leven 
heb ontwikkeld

▪ Ik heb zicht op de voor/nadelen van 
mijn afstandelijke kant

▪ Ik herken verschillende gevoelens 
van mijn kwetsbare,boze en blije kant

▪ Mijn afstandelijke kant doet een stapje 
opzij in de therapie *

▪ Mijn gezonde kant is sterker en staat 
vaker vooraan

Specifieke doelen voor kanten

Ik weet wat de voor / nadelen zijn van mijn
verdovende kant, begrijp hoe die ontstaan is en
waarom die vroeger nodig was. Ik oefen met andere
manieren om met nare gevoelens om te gaan

Ik weet wat de voor / nadelen zijn
van mijn (indirecte) aandachtzoekende kant, begrijp
hoe die ontstaan is en waarom die vroeger nodig
was. Ik oefen met andere manieren van hulp vragen

Ik oefen met manieren om boosheid op een manier
te uiten waarmee ik anderen en mezelf geen pijn doe

...





▪ wanneer werd deze (risicovolle) kant van jou getriggerd?;

▪ waarom is die nu nodig?; wat ging er aan vooraf (welke kant);

▪ wat heb je nodig om minder last te hebben van deze kant?;

▪ wat kan ik doen om jou te helpen als je in deze kant zit?

▪ wat kan je zelf doen als je in deze kant zit?







Help jongere aan een
taal waarin hij/zij zich
gezien voelt

Leg de basis en trek de 
lijn door
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