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GROEI DOOR VERBINDING
OPBOUWEN VAN DE RELATIE TUSSEN GEZONDE VOLWASSENE EN KINDMODUS

Deze relatie, waarin het valideren van behoeften van het kwetsbare kind centraal staat, blijkt een 
belangrijke voorspeller voor de effectiviteit van schematherapie (Yakin, Grasman & Arntz, 2020).

Versterken van de GV

Helen van het kwetsbare kind



CORRIGERENDE EMOTIONELE ERVARING
VAN VERSTANDELIJK WETEN NAAR EMOTIONEEL GELOVEN

Begrip werd 1946 geïntroduceerd door psychoanalyticus Franz Alexander.

Basis van behandeling: ‘De patiënt onder gunstiger omstandigheden 

blootstellen aan emotionele situaties die hij in het verleden niet kon 

hanteren’.

‘Patiënt moet geholpen worden een corrigerende emotionele ervaring te 

ondergaan, die geschikt is de traumatische invloed van vroegere ervaringen 

te herstellen’.

‘Analyticus zou een acteur moeten zijn en een rol moeten spelen om de 

gewenste emotionele sfeer te creëren.’
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BEWERKEN VAN SCHEMA’S 
& MODI

HANDELEN
experimenteren en 

oefenen met nieuw 

gedrag om dysfunctionele 

patronen te doorbreken

VOELEN
emoties oproepen, 

die verband houden 

met oude 

onaangepaste 

schema’s

reparenting ervaren 

(Young et.al., 2005)

BETEKENIS
VERLENING

begrijpen wat we uit 

emotionele ervaring 

moeten concluderen 

(Yalom, 1981)

argumenteren tegen 

schema (Young et.al., 

2005)



SPELWERKELIJKHEID CREËREN 

verbeelden 

uitbeelden- expressie

wie-wat-waar

doen alsof – realistisch spel of fictief spel

rol bedenken en spelen

script maken

decor

incasseren-reageren

improvisatie

spelafspraken maken



TEGEMOET KOMEN AAN ONVERVULDE
BASISBEHOEFTEN

basisveiligheid & verbinding

samen spelen, zich overgeven aan het spel en de ander

spel & spontaniteit 

de eigen spelimpulsen volgen- improviseren

autonomie & zelfwaardering

eigen keuzes maken, regie voeren, kwaliteiten ontdekken/feedback

realistische grenzen

houden aan spelafspraken, samen spelen, oefenen/ doorzetten

zelfexpressie

gebruik van lijf, mimiek en stem om emoties te uiten

schrijven, scènes bedenken en regie voeren



KERNPROCESSEN DRAMATHERAPIE

Embodiment

fysiek handelen door de inzet van mimiek, stem, gebaren, houdingen en 

bewegingen, waardoor een onmiddellijke ervaring in het hier en nu 

ontstaat

gedragsoefeningen

Projectie

externaliseren en projecteren van interne processen (conflicten) in een 

dramatisch gegeven

stoelentechniek-modidialogen

Empathie & Distantie

mate van emotionele betrokkenheid bij het spel/ dramatisch gegeven

versmelten vs afstand tot de rol

egosyntoon (in overeenstemming met zelfbeeld) vs

egodystoon (in conflict met zelfbeeld)
( Jones, 1996)



RESCRIPTING
IN DE SPELWERKELIJKHEID

SPELWERKELIJKHEID
TEGEMOET KOMEN AAN BASISBEHOEFTEN

LIJFELIJKE
ENSCENERING VAN EEN

NIEUW SCRIPT

verschil met 

imaginaire rescripting: 

zintuigelijke ervaring

‘echte’ handelingen

interventies:

dubbelen
spiegelen 



PROGRAMMA VANDAAG

1e ronde
In contact met de kindmodi

Lunch (13:00-14:00)

2e ronde
Tableau vivant- de biografische oorsprong in beeld

3e ronde
Rescripting in de spelwerkelijkheid 

Thee/koffiepauze (15:45-16:00)

4e ronde
De gezond volwassene in interactie

5e ronde
Speelse afsluiting



OEFENING
IN CONTCAT MET DE KINDMODI

Een persoon speelt de gekozen kindmodus

De anderen experimenteren met verschillende reacties op de kindmodus: 

validerend / invaliderend / fysiek.

Regels:

• Kindmodus incasseert alleen; voel wat het met je doet

• Groepjes van vier/ vijf

• Een groepslid is observator



OEFENING TABLEAU VIVANT
DE BIOGRAFISCHE OORSPRONG IN BEELD

Tableau vivant van ouder/ kind relatie: ouder neerzetten ten opzichte van jezelf als kind. Daarna 

wisselen van perspectief: ‘Stand in’ inzetten en kijken naar het beeld.

• Vraag: Wat ben je als kind tekortgekomen in dit beeld? (Groep denkt mee)

• Wat was er nodig geweest?  Wat zou je in het plaatje willen veranderen? Ook dit in een beeld 

neerzetten (regie). Ernaar kijken en/of zelf ervaren.  



Demonstratie 
RESCRIPTEN IN DE SPELWERKELIJKHEID

Zelf de je eigen rol spelen

Iemand je rol laten spelen (stand in) en samen met therapeut naast je ernaar kijken. Opdracht; kijk ook naar 

jezelf.

Groep bij elkaar; wat heb je gezien? Spelers vanuit hun rol laten praten, publiek betrekken. Uiteindelijke 

vraag; wat had je nodig gehad?

Ingrijpen; iemand anders komt in beeld, cliënt komt zelf in beeld of; hele situatie verandert.

Zelf de eigen rol spelen in het nieuwe scenario en corrigerende ervaring aan den lijve ervaren.

Sharing; vanuit je rol, vanuit jezelf.

Ontrollen en nabespreking



OEFENING 
DE GEZOND VOLWASSENE IN INTERACTIE

• Kies een situatie uit het heden waarin je getruggeld hebt met een kindmodus en het daardoor lastig 

was in contact met een ander.  Misschien heb jij je kindmodus veronachtzaamd en durfde je je 

gevoelens en gedachten niet te uiten? Misschien heeft de kindmodus het juist te veel overgenomen?  

Een situatie, waarvan je achteraf vindt; dat had ik anders willen doen.

• Oorspronkelijke situatie kort uitspelen in een rollenspel. 

• Vervolgens de kindmodus de reactie in de situatie over laten nemen en ongenuanceerd uiting laten 

geven aan emoties. 

• Kindmodus door ‘stand in’ laten spelen en zelf als GV opkomen voor deze modus in het rollenspel. 

Opdracht GV: houd contact met kindmodus

Opdracht Kindmodus: laat je horen als je vindt dat er niet voldoende naar je wordt geluisterd.

Opdracht tegenspeler: incasseer wat de GV zegt en doet en geef daar een reactie op. 



OEFENING
IMPROVISATIE ‘4 IS TE VEEL’ 

Kies een modus en maak hier een bijpassende rol bij. Kom in het spel door ‘in te springen’.

Je verlaat het spel als je dat wil, maak een logische afronding.

Regels:

• Niet meer dan vier spelers op het podium

• Niemand speelt alleen

• Je sluit aan bij het spel

• Je accepteert de inbreng van de ander

• Je springt minimaal 1x in
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