
Inleiding

In toenemende mate worden EMDR en schematherapie gecombineerd toege-
past. Voorbeelden zijn te vinden bij Aalders en Van Dijk (2012) en bij Driessen 
en Ten Broeke (2014). Binnen de Vereniging EMDR Nederland is de Special Inte-
rest Group EMDR en schematherapie opgericht met als doel ervaringen met 
deze gecombineerde behandeling te bespreken en verder uit te diepen.

In dit hoofdstuk worden verschillende opties voor de combinatie van EMDR 
met schematherapie beschreven en er worden suggesties gedaan hoe deze 
optimaal toe te passen. Het hoofdstuk begint met een beschrijving van sche-
matherapie. Hierin komt aan de orde wat onder schema’s wordt verstaan, hoe 
disfunctionele schema’s aan de basis liggen van persoonlijkheidsproblematiek 
en hoe schematherapie kan worden ingezet om deze problematiek te behande-
len. Daarna volgt een beschouwing over de plaats van traumabehandeling bin-
nen de schematherapie. Vervolgens is een deel gewijd aan de verhouding tus-
sen schematherapie en EMDR-‘rechtsom’. In het laatste deel wordt stilgestaan 
bij combinaties van EMDR en imaginaire rescripting (IR).

Schematherapie
Schematherapie is ontwikkeld door Young en collega’s vanuit het gedachten-
goed van Beck (1976, 1990). Elementen van verschillende therapeutische scho-
len zijn geïntegreerd in een model voor behandeling van persoonlijkheids-
stoornissen (Young, 1990, 1999). Schematherapie omvat cognitieve en op 
gedrag(sverandering) gerichte interventies. Daarnaast wordt er veel waarde 
toegekend aan op emotionele verandering gerichte, experiëntiële technieken 
en aan de therapeutische relatie. Schematherapie richt zich op de behandeling 
van patiënten met persoonlijkheidsproblematiek. De focus van de therapie ligt 
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op het bewerken van disfunctionele schema’s die ten grondslag liggen aan de 
te behandelen psychopathologie (Young, Klosko & Weishaar, 2005; Young, 1990; 
Young & Pijnaker, 1999; Arntz, 2010).

Een schema wordt gezien als een representatie van emoties, overtuigingen, 
gedachten, herinneringen en fysieke sensaties die het zelf, de ander en de 
wereld betreffen (Young et al., 2005). Schema’s kenmerken het denken en voe-
len en sturen daarmee het gedrag aan.

Een belangrijke aanname van schematherapie is dat bij frustratie van de 
basisbehoeften in de kindertijd disfunctionele schema’s kunnen ontstaan. 
Young, Klosko en Weishaar (2005) beschrijven vijf domeinen van deze basisbe-
hoeften:
1 veiligheid en hechting;
2 autonomie, competentie en identiteitsgevoel;
3 de vrijheid om uitdrukking te geven aan behoeften en emoties;
4 spontaniteit en spel;
5 realistische grenzen en zelfbeheersing.

Disfunctionele schema’s kunnen op den duur aanleiding geven tot de klachten 
en problemen waarvoor de patiënt behandeling zoekt.

Er worden binnen de schematherapie achttien schema’s onderscheiden:
1 verlating/instabiliteit;
2 wantrouwen/misbruik;
3 emotioneel tekort;
4 minderwaardigheid/schaamte;
5 sociale isolatie/vervreemding;
6 afhankelijkheid/incompetentie;
7 kwetsbaarheid;
8 verstrengeling/onderontwikkeld zelf;
9 mislukking;
10 op je rechten staan;
11 onvoldoende zelfbeheersing;
12 onderwerping;
13 zelfopoffering;
14 erkenning of goedkeuring zoeken;
15 negativiteit/pessimisme;
16 emotionele geremdheid;
17 hoge eisen stellen;
18 bestraffend zijn.
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De eerste vijf schema’s zijn basaal en refereren aan de menselijke behoefte aan 
veiligheid en hechting, de behoeften in de eerste fase van de ontwikkeling. De 
overige schema’s worden secundaire schema’s genoemd en kunnen later in de 
ontwikkeling ontstaan. Verondersteld wordt dat secundaire schema’s zich ont-
wikkelen in reactie op basale schema’s. Om een voorbeeld te geven: zo kan het 
zijn dat op je rechten staan voortkomt uit emotioneel tekort (door boosheid als 
gevolg van een gebrek aan zorg en aandacht vinden dat je speciale rechten 
hebt) of dat hoge eisen stellen een gevolg is van het schema minderwaardig-
heid/schaamte (heel precies werken om te voorkomen dat je door de mand 
valt).

Schemaprocessen
Mensen hebben verschillende manieren om met een disfunctioneel schema 
om te gaan. Young, Klosko en Weishaar (2005) noemen dit schemaprocessen. 
Schemaprocessen resulteren er doorgaans in dat de schema’s niet worden bij-
gesteld omdat zij de patiënt ervan weerhouden corrigerende ervaringen op te 
doen. Er worden in dit verband drie schemaprocessen onderscheiden:
• Overgave, waarbij de patiënt denkt, voelt en handelt conform het schema. 

Bij het schema sociaal isolement heeft men het gevoel anders te zijn dan 
anderen, er niet bij te horen. Bij overgave aan het schema zal de patiënt zich 
afzonderen en geen aansluiting zoeken.

• Vermijding, waarbij de patiënt de nare gevoelens of gedachten die door het 
schema worden opgeroepen uit de weg gaat. Iemand met het schema min-
derwaardigheid blijft onder zijn niveau werken, zodat de gevoelens en 
gedachten rond het negatieve zelfbeeld niet opspelen.

• Overcompensatie, waarbij de patiënt zich onttrekt aan de pijnlijke gevoe-
lens die aan het schema verbonden zijn door zich tegengesteld aan het 
schema op te stellen. Gevoelens van minderwaardigheid worden bijvoor-
beeld gecompenseerd met hoge eisen aan zichzelf en aan anderen. Of de 
verwaarlozing die men heeft ervaren, leidt tot eisend gedrag: overcompen-
satie van het schema emotionele tekort met op je rechten staan.

Een schemaproces wordt beschouwd als een overlevingsstrategie die functio-
neel is geweest in de kinderjaren, maar die later tot problemen in het functio-
neren kan leiden.

Modusmodel
In aanvulling op het schemamodel wordt er in schematherapie steeds meer 
gewerkt met het modusmodel. Een modus representeert een groep tegelijker-
tijd actieve schema’s en een daaruit voortkomende copingstijl. Waar bij een 
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schema vooral sprake is van een trait, verwijst een modus meer naar een state. 
Kortom, een schema wordt gezien als een stabiel kenmerk van de persoonlijk-
heid, terwijl een modus een soms snel wisselende, alles overheersende 
gemoedstoestand betreft, inclusief gedrag.

Er worden binnen de schematherapie vier categorieën modi onderscheiden: 
de kindmodi, de oudermodi, de copingmodi en de gezonde modi. We beschrijven 
deze vier categorieën beknopt. Er zijn meer modi geïdentificeerd dan wij hier 
beschrijven, vooral modi die kenmerkend zijn voor narcistische en antisociale 
persoonlijkheidsproblematiek. We beperken ons tot de meest voorkomende 
(zie verder: Van Genderen & Rijkeboer, 2008; Van Genderen, Jacob & Seebauer, 
2012; Arntz & Jacob, 2012; Aalders & Van Dijk, 2012).

De kindmodi bevatten elementen van het kinderlijk denken, voelen en doen. 
Deze modi kunnen ingedeeld worden in drie categorieën. In de eerste staat de 
kwetsbaarheid centraal, in de tweede de boosheid en in de derde de ongedisci-
plineerdheid.
• De modus het Kwetsbare kind is de gemoedstoestand waarin eenzaamheid, 

pijn en verdriet overheersen. De patiënt denkt in meer of mindere mate dat 
niemand zijn emotionele behoeften zal vervullen en dat anderen hem uit-
eindelijk in de steek zullen laten. Hij wantrouwt anderen en verwacht dat er 
misbruik van hem gemaakt zal worden. Hij voelt zich minderwaardig en 
verwacht afgewezen te worden. Hij schaamt zich voor zichzelf en heeft vaak 
het gevoel er niet bij te horen.

• In de modus het Boze kind is de patiënt boos en ongeduldig. Hij kan zich 
tevens in de steek gelaten, gekleineerd of verraden voelen. Hij uit zijn woede 
heftig, zowel verbaal als non-verbaal, zoals een kind dat een woedeaanval 
heeft.

• In de modus Impulsieve/ongedisciplineerde kind handelt de patiënt impul-
sief en op een ongecontroleerde manier om de eigen behoeften te bevredi-
gen, zonder rekening te houden met mogelijk negatieve consequenties voor 
zichzelf en anderen. Bij deze modus past ook dat de patiënt weinig geduld 
heeft om routinetaken af te maken.

De oudermodi zijn een internalisering van de (disfunctionele) boodschappen 
van de ouders of andere opvoeders. Schematherapie onderscheidt de Straffende 
oudermodus, de Veeleisende oudermodus en de Schuldinducerende oudermodus 
(Van Genderen et al., 2012).
• In de modus Straffende ouder is de patiënt weinig tolerant, ongeduldig en 

niet vergevingsgezind ten opzichte van zichzelf. Hij schaamt zich voor zijn 
fouten en vindt dat hij daarvoor gestraft moet worden. Gedachten zijn: Je 
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bent dom, lui, lelijk et cetera. Deze modus is een weergave van wat ouders of 
opvoeders tegen de patiënt gezegd hebben of anderszins hebben laten mer-
ken.

• In de modus Veeleisende ouder vindt de patiënt dat hij moet voldoen aan 
rigide regels, normen en waarden. Hij is daarbij overdreven efficiënt. Hij 
gelooft dat hij het niet goed kan doen en dat hij harder zijn best moet doen. 
Hij gaat lang door in zijn poging het perfecte te bereiken, ten koste van 
eigen rust en plezier. Hij is niettemin ontevreden met het resultaat.

• In de modus Schuldinducerende ouder acht de patiënt zich verantwoordelijk 
voor het welzijn van anderen. Hij meent altijd klaar te moeten staan voor 
een ander, geen kritiek te mogen hebben en altijd aardig te moeten zijn. Er 
zijn sterke schuldgevoelens. Deze modus kan het gevolg zijn van parentifi-
catie, waarbij het kind door de omstandigheden in het gezin een ouderrol 
op zich heeft genomen.

De copingmodi hebben betrekking op de wijze van hanteren van pijnlijke 
gevoelens en gedachten die verband houden met de ouder- en kindmodi. In de 
copingmodi, waarvan er hier vier worden beschreven, zijn de schemaprocessen 
overcompensatie, vermijding of overgave herkenbaar.
• In de modus Zelfverheerlijker, waarbij overcompensatie centraal staat, voelt 

de patiënt zich superieur aan anderen en denkt hij dat hij speciale rechten 
heeft. Hij wil zijn zin krijgen zonder rekening te hoeven houden met ande-
ren. Hij schept op en kleineert anderen om zijn gevoel van eigenwaarde te 
handhaven.

• In de modus Afstandelijke beschermer, overwegend gekenmerkt door ver-
mijding, schermt de patiënt zich af voor heftige gevoelens, omdat die te 
pijnlijk zijn. Hij trekt zich terug uit contacten en probeert zijn gevoel uit te 
schakelen (soms leidend tot dissociatie). De patiënt voelt zich leeg, verveeld 
of gedepersonaliseerd. Hij kan een cynische of pessimistische houding aan-
nemen om anderen op afstand te houden.

• Als de modus Zelfsusser actief is, zoekt de patiënt afleiding om negatieve 
emoties niet te hoeven voelen. Hij bereikt dit door zelfsussend gedrag, zoals 
slapen, middelengebruik, te fanatiek of te veel bezig zijn met bijvoorbeeld 
werken, internetten, sporten of seks. De vermijding staat op de voorgrond.

• In de Willoze inschikkelijke-modus, overwegend gericht op overgave als 
copingstijl, geeft de patiënt zichzelf over aan de wil van anderen om nega-
tieve consequenties te voorkomen. Hij onderdrukt eigen behoeften of emo-
ties en kropt boosheid op. Hij gedraagt zich onderdanig, passief en hoopt 
goedkeuring te krijgen door gehoorzaam te zijn of zich te laten gebruiken 
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(zie Van Genderen & Rijkeboer, 2008; Aalders & Van Dijk, 2012, voor verdere 
uitwerking en overige copingmodi).

Tot slot zijn er twee gezonde, adaptieve modi: de Gezonde volwassene en het 
Blije kind.
• In de modus van de Gezonde volwassene zijn positieve en genuanceerde 

gedachten en gevoelens over zichzelf en anderen beschikbaar. Deze modus 
zet aan tot gezonde activiteiten en goede zelfzorg. De emotieregulatie is 
adequaat en er is ruimte voor reflectie en langetermijnplanning.

• In de Blije kind-modus voelt de patiënt zich veilig, geliefd en begrepen. Hij 
kan spontaan reageren en speels zijn als een gelukkig kind.

In de behandeling wordt ernaar gestreefd de behoeften behorend bij de Kwets-
bare kind-modus te valideren. De patiënt leert aandacht te hebben voor zijn 
behoeften. De therapeut is een model voor de modus Gezonde volwassene. De 
gevoelens en gedachten verbonden aan de modi Impulsieve kind en Boze kind 
worden in de behandeling gevalideerd maar ook begrensd. De patiënt leert 
frustratie te verdragen en op een adequate manier uiting te geven aan zijn 
boosheid.

De disfunctionele oudermodi worden op kritische wijze bevraagd, begrensd 
en bestreden. De schematherapie gebruikt daartoe verschillende interventies, 
zoals de meerstoelentechnieken of modusdialogen. De patiënt wordt zich 
steeds bewuster van de disfunctionele strenge of straffende boodschappen 
waarmee hij zichzelf ‘toespreekt’. De modi worden bij de interventies gevisuali-
seerd en vervolgens ‘toegesproken’ en begrensd of weggestuurd. De therapeut 
neemt het op voor het Kwetsbare kind, dat lijdt onder de disfunctionele zelf-
spraak.

In de behandeling wordt bij de manifestatie van disfunctionele copingmodi 
de beschermende functie van deze modi in de kindertijd gevalideerd. Vervol-
gens wordt besproken wat de voor- en nadelen van deze copingstijlen nu voor 
de patiënt zijn. Er worden passender alternatieven gezocht. De patiënt gaat aan 
de slag met een stapsgewijze aanpak om de invloed van deze copingmodi te 
verminderen.

De modi Gezonde volwassene en Blije kind worden in de behandeling zo veel 
mogelijk bekrachtigd, gestimuleerd en uitgebreid. Een schetsmatig overzicht 
van de modi en interventies wordt in figuur 13.1 weergegeven (Arntz & Jacob, 
2012).
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Figuur 13.1   Overzicht van de verschillende interventies (Arntz	&	Jacob,	2012,	p.	93)

Het modusmodel werd ontwikkeld voor behandeling van de borderline per-
soonlijkheidsstoornis. De kenmerkende, snel wisselende en alles beheersende 
gemoedstoestanden van de patiënt worden beschreven in de verschillende 
modi. De problematiek is bijvoorbeeld weer te geven in enkele kindmodi 
(Kwetsbare en Boze kind), één of twee oudermodi (Veeleisende en Straffende 
modi), de Afstandelijke beschermer en de (nog onvoldoende ontwikkelde) 
Gezonde volwassene en het Blije kind. Inmiddels wordt het modusmodel veel 
ruimer toegepast, ook bij behandeling van andere persoonlijkheidsstoornissen. 
In de praktijk wordt het schemamodel en het modusmodel vaak gecombineerd, 
zo ook in dit hoofdstuk.

Schemagerichte behandeling van persoonlijkheidsproblematiek
De behandeling van persoonlijkheidsproblematiek met behulp van schema-
therapie duurt met wekelijkse sessies doorgaans één tot drie jaar. Na de indica-
tiestelling volgt de eerste behandelfase met psycho-educatie en diagnostiek. 
Om een casusconceptualisatie op te stellen wordt in deze fase onder meer 
gebruikgemaakt van vragenlijsten, exploratieve cognitieve en experiëntiële 
technieken en observaties van de therapeutische relatie.

De tweede fase is veranderingsgericht. Eerst wordt gewerkt aan een verdie-
ping van het begrip van de schema’s, schemaprocessen en de modi en daarna 
aan het bijstellen en veranderen van de betreffende schema’s en modi. Diverse 
verbale, cognitieve interventies worden gebruikt, zoals de ‘advocaat van de dui-
vel’-techniek, het meerdimensionaal evalueren, de taartpunttechniek, biblio-
therapie, het bijhouden van een positief dagboek (zie verder Ten Broeke, Van 
der Heiden, Meijer & Hamelink, 2008). Daarnaast kan een historische tijdlijn 
met ‘bewijzen’ vóór en tegen een bepaald schema ingezet worden. Het schema- 
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(of modus-)dagboekformulier en de flashcards worden in deze fase veel 
gebruikt (Aalders & Van Dijk, 2012; Van Genderen & Arntz, 2010).

Om schema’s en modi verder te wijzigen wordt ook op experiëntieel niveau 
geïntervenieerd. Er wordt gebruikgemaakt van de imaginatie met rescripting, 
de stoelentechnieken, de schemadialoog, brieven schrijven, (historisch) rollen-
spel en de imaginaire dialoog. In de volgende paragraaf wordt uitgebreider 
ingegaan op imaginaire rescripting, aangezien deze techniek enige verwant-
schap vertoont met EMDR, voor een deel hetzelfde indicatiegebied kent en ook 
met EMDR kan worden gecombineerd. Essentieel voor alle experiëntiële inter-
venties is dat de patiënt op gevoelsniveau ondervindt dat de gevolgen van de 
tekorten die hij ervaart hersteld kunnen worden.

Behalve dat er aan schemaverandering op cognitief en experiëntieel niveau 
wordt gewerkt, is verandering van gedrag uiteraard ook een belangrijk deel 
van de behandeling. In de therapiesessies oefent de patiënt gezond gedrag, 
wederom met behulp van imaginatie (nu gericht op het heden) en met rollen-
spel. De volgende stap is dat de patiënt het geoefende gedrag in de praktijk 
gaat brengen en het resultaat in therapie bespreekt.

Imaginaire rescripting
Imaginaire rescripting (IR) is een belangrijke interventie in schematherapie. Er 
zijn twee toepassingen van IR te onderscheiden. Zo kan IR toegepast worden om 
verstorende, intrusieve herinneringen te bewerken, bijvoorbeeld in het kader van 
traumabehandeling. Daarnaast kan IR worden ingezet om schema’s te bewerken 
tijdens een behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. In het laatste geval is 
het een interventie om de disfunctionele informatie, vervat in de schema’s die lei-
den tot de persoonlijkheidsproblematiek, te corrigeren (Arntz, 2012).

Rescripting, letterlijk te vertalen met ‘herschrijven’, wil niet zeggen dat de 
geschiedenis wordt vervalst of dat een gebeurtenis ongedaan wordt gemaakt. 
Het gaat erom dat de betekenis wordt veranderd doordat het script van de her-
innering wordt herschreven. Het gaat in feite om het op gevoelsniveau her-
schrijven van een herinnering, zodanig dat de ‘onterechte’ of ‘disfunctionele’ 
betekenis die de herinnering nog steeds heeft, veranderd wordt in een meer 
‘functionele’ conclusie over de gebeurtenis.

We zullen nu eerst een voorbeeld geven van het verloop van een imaginatie 
met rescripting zoals deze in de schematherapie wordt toegepast: de therapeut 
vraagt de patiënt zich een recente, nare situatie weer zo levendig mogelijk voor 
de geest te halen. Het gevoel van de patiënt in die situatie wordt zo sterk moge-
lijk opgeroepen. Dat lukt meestal door de ervaring met zo veel mogelijk details 
en met inzet van alle zintuigen te beschrijven. Dan volgt de instructie om het 
beeld van de betreffende situatie los te laten, maar het gevoel zo veel mogelijk 
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vast te houden. Vervolgens vraagt de therapeut aan de patiënt om een situatie 
uit de kinderjaren voor de geest te halen waar het gevoel dat patiënt nu heeft 
ook een rol speelde: er wordt dus een ‘affectbrug’ gemaakt. Zodra er een herin-
nering opkomt, dan exploreren therapeut en patiënt deze. Wie zijn daar? Wat 
gebeurt er? Wat doe je? Wat ervaar je? Wat heb je nodig in deze situatie?

In de imaginatie verwoordt de patiënt aan welke behoefte (veiligheid, expres-
sie, erkenning, bevestiging, grenzen) tijdens de vroegere ervaring niet tegemoet-
gekomen is. De rescripting is erop gericht alsnog aan deze behoefte – imaginair – 
tegemoet te komen. Vervolgens wordt – opnieuw imaginair – de situatie 
voortgezet met een nieuw script – een script waarin nu wel gehoor wordt gege-
ven aan de behoefte van de patiënt als kind. De therapeut kan dit doen door in 
het beeld te stappen en in de imaginatie te handelen, bijvoorbeeld door een 
ouder aan te spreken of het kind weg te halen uit de bedreigende situatie.

Casus: Marnix

Marnix, 30 jaar, handhaaft zich in het dagelijkse leven door zich een arrogante houding aan te 
meten (= copingmodus: Zelfverheerlijker). In de therapie kan hij duidelijk maken hoe klein en 
onbelangrijk hij zich voelt tussen zijn collega’s (= modus Kwetsbaar kind) en hoe hij, door hard te 
werken en anderen te overtroeven, ervoor zorgt dat ze geen kritiek op hem kunnen hebben. Stil-
staand bij een snerende opmerking van een collega herinnert Marnix zich hoe hij als kind vrese-
lijk op zijn kop kreeg van zijn vader als hij iets niet goed deed. In een imaginatie ziet hij zichzelf 
als zevenjarig jongetje met een woedende vader die hem een klap geeft omdat hij per ongeluk 
iets stuk heeft laten vallen. In de imaginatie gaat de therapeut tussen de vader en Marnix staan. 
Hij stelt Marnix gerust en maant vader tot kalmte. Hij vraagt begrip voor Marnix die heel erg 
geschrokken is en dit helemaal niet expres heeft gedaan. In de imaginatie ziet Marnix dat zijn 
vader luistert naar de therapeut en stelt hij zich voor dat zijn vader zijn arm om hem heen slaat. 
Hij kan vervolgens in de imaginatie voorstellen dat ze naar buiten gaan om te voetballen. Marnix 
voelt zich in deze imaginatie gezien en begrepen. •
In beschreven imaginatie verandert de patiënt het verhaal zo dat de vader alsnog 
tegemoet komt aan de behoeften van het kind. Als het onvoorstelbaar is dat de 
vader zo begripvol zou reageren, dan moeten er andere wegen gezocht worden 
om aan de behoefte van het kind tegemoet te komen. Er kan hulp voor vader wor-
den geregeld en Marnix kan worden opgevangen en getroost door iemand anders.

Als een patiënt ertoe in staat is (voldoende Gezonde volwassene ter beschik-
king heeft) kan hij zelf als volwassene in de imaginatie het Kwetsbare kind te 
hulp komen. Als dat (nog) niet lukt, introduceert de therapeut een helpende 
figuur. Dit kan de therapeut zelf zijn of een derde partij in de vorm van een 
reëel persoon (een zorgzame oma) of een fantasiefiguur (een tv-held) die tege-
moetkomt aan de behoeften van het kind.

Praktijkboek EMDR deel II_BW.indd   501 09-12-2015   09:47

Uit: Praktijkboek EMDR deel II. Toepassingen voor nieuwe patiëntengroepen en stoornissen (2016). Copyright Pearson, Amsterdam. 



502   Prakti jkboek EMDR deel  I I

Imaginaties met rescripting kennen veel varianten. In de schematherapie 
wordt in de eerste fase van de behandeling meestal gewerkt met het ‘instap-
pen’ in de imaginatie door de therapeut, wanneer de patiënt zelf geen voorstel-
ling heeft hoe aan zijn behoefte kan worden voldaan. Het is ook mogelijk om 
een script te herschrijven door een ander verloop voor te stellen.

IR helpt de patiënt zich bewust te worden van de affectieve tekorten die 
aanleiding gaven tot het ontstaan van specifieke schema’s en schemamodi. 
Zoals genoemd, ‘repareren’ deze imaginaties iets van de gevolgen van het 
tekort of geven een aanzet tot rouw over dat wat er niet is geweest. Het ontdoet 
de vroegere ervaringen van een pijnlijke lading en maakt een ander perspectief 
op de gebeurtenissen mogelijk. Een patiënt kan zich gaan realiseren dat het feit 
dat zijn klasgenootjes hem pestten hem niet tot een slecht en minderwaardig 
mens maken, maar dat het onrechtvaardig en onterecht was. Er kan meer ruim-
te komen voor boosheid en vervolgens voor een realistischer gevoel van eigen-
waarde.

Bij een IR hoort een uitgebreide nabespreking. Dit is bij uitstek een moment 
om de Gezonde volwassene te versterken, onder meer door te reflecteren op de 
situatie van toen, op het verband met nu en op het ontstaan van de schema’s of 
modi. In het geval van Marnix werd een verband gelegd met de arrogante hou-
ding van Marnix en het onderliggende schema minderwaardigheid/schaamte.

De therapeutische relatie
Een belangrijk aspect van schematherapie is het hanteren en het gebruikma-
ken van de therapeutische relatie (Young et al., 2005). Gedurende de gehele 
behandeling is hetgeen zich afspeelt in de therapeutische relatie een bron voor 
de diagnostiek en de verandering. Persoonlijkheidsproblematiek komt voor een 
belangrijk deel tot uitdrukking in relaties met anderen, dus ook met de thera-
peut. De patiënt heeft gevoelens en gedachten over de therapie en de therapeut 
die hij non-verbaal of verbaal uit. Soms is het nodig en zinvol dat de therapeut 
daar expliciet naar informeert.

De attitude van de therapeut is in principe steunend en heeft een belangrij-
ke voorbeeldfunctie. Deze therapeutische houding wordt limited reparenting 
genoemd: het zorgen als een ouder voor de emotionele ontwikkeling van de 
patiënt. Deze zorg heeft uiteraard grenzen; het zal nooit worden als de zorg van 
een échte ouder.

Reparenting heeft een aantal kenmerken. Zo is er in de behandeling nadruk-
kelijk ruimte voor de expressie van emoties. Patiënten worden gestimuleerd 
gevoelens te uiten. Zeker als sprake is van grote geladenheid of woede, worden 
patiënten uitgenodigd hier lucht aan te geven.
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Bij limited reparenting hoort ook het empathisch confronteren bij en het gren-
zen stellen aan klagend, veeleisend, uitagerend of destructief gedrag van de 
patiënt. Dit wordt gedaan met zorg en betrokkenheid en is niet moraliserend. 
Het is hierbij overigens van belang dat de therapeut zich bewust is van de eigen 
schema’s en modi. Juist bij persoonlijkheidsproblematiek zal de invloed van 
sterke schema’s en modi van de patiënt ook uitwerking hebben op de thera-
peut. Deze wisselwerking is een instrument in de therapie. Wat zich in de the-
rapeutische relatie afspeelt, kan besproken worden zodat de patiënt zicht krijgt 
op zijn patronen in interacties. Bij ‘confrontaties’ van bepaalde schema’s van de 
therapeut en die van de patiënt is extra alertheid geboden om een beschadi-
gende wisselwerking te voorkomen. Zo zal bijvoorbeeld een therapeut die hoge 
eisen stelt (aan zichzelf en anderen) mogelijk het schema minderwaardigheid 
bij de patiënt activeren. Als de therapeut zich hiervan niet bewust is, kan het 
therapeutisch proces verstoord raken.

Een ander aspect van de limited reparenting is de zelfonthulling door de the-
rapeut. Deze kan gedoseerd iets vertellen over zijn eigen worstelingen en hoe 
deze zijn opgelost, om de patiënt een voorbeeld te bieden en om problemen te 
relativeren of te normaliseren.

Traumabehandeling en schematherapie – de plaats van 
traumabehandeling in de schematherapie
Belangrijke factoren bij de vorming van vroege disfunctionele schema’s zijn 
ernstige fysieke mishandeling, seksueel misbruik en/of affectieve verwaarlo-
zing (Johnson, Bromley & McGeoch, 2005). Van Genderen en Arntz (2010) schrij-
ven over de plaats van traumaverwerking in de schematherapie bij de border-
line persoonlijkheidsstoornis het volgende:

‘Het	verwerken	van	jeugdtrauma’s	is	een	belangrijk	onderdeel	van	de	Schemathe-
rapie.	Dit	gebeurt	veelal	pas	in	een	latere	fase	van	de	therapie,	als	de	patiënte	vei-
lig	gehecht	is	aan	de	therapeut	en	de	Gezonde	volwassene	zich	al	voldoende	heeft	
ontwikkeld.	Het	verwerken	van	trauma’s	is	een	moeilijk	proces.	De	patiënten	moet	
daarvoor	 voldoende	 vaardigheden	 hebben	 om	 cognities	 te	 herstructureren	 en	
emoties	te	tolereren	en	hanteren.	De	methodiek	die	hierbij	vooral	gebruikt	wordt,	
is	 de	 imaginaire	 rescripting.	 Eerder	 in	 de	 therapie	 is	 deze	 methodiek	 al	 gebruikt	
om	het	ontstaan	van	de	modi	aan	de	hand	van	jeugdervaringen	op	te	sporen	en	
disfunctionele	interpretaties	te	veranderen,	dus	de	patiënt	is,	als	het	goed	is,	hier	
al	mee	vertrouwd.’	(Van	Genderen	&	Arntz,	2010,	p.	157).
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Het is onduidelijk of het in dit citaat PTSS-klachten betreft. Wat opvalt is dat de 
behandeling van traumatische herinneringen uitgesteld wordt totdat de 
Gezonde volwassene in voldoende mate beschikbaar is. Een visie die gedeeld 
wordt met Young, Klosko en Weishaar (2005, p. 385):

‘Het	verwerken	van	traumatische	herinneringen	uit	de	kindertijd	is	de	laatste	en	
moeilijkste	 fase	 van	 de	 experiëntiële	 behandeling.	Terwijl	 de	 therapeut	 als	 gids	
optreedt,	haalt	de	patiënt	traumatische	herinneringen	aan	misbruik	of	verlating	
(of	 andere	 traumatische	 gebeurtenissen)	 naar	 boven	 en	 beleeft	 die	 opnieuw	 in	
imaginatie.’

Het is de vraag of deze voorzichtigheid noodzakelijk is, vooral omdat veronder-
steld wordt dat traumatische herinneringen de vorming van de Gezonde vol-
wassene juist sterk belemmeren.

Dit dilemma sluit aan bij recente discussies over het nut en de noodzaak 
van een stabilisatiefase voorafgaand aan de behandeling van een complexe 
PTSS. De resultaten Cloitre, Stovall-McClough, Nooner, Zorbas, Cherry, Jackson, 
Weijin en Petkova (2010) suggereren dat een korte behandeling gericht op het 
emotieregulatievaardigheden voorafgaand aan Imaginaire Exposure een goed 
resultaat oplevert. Dit kan gezien worden als ondersteuning voor het idee dat 
eerst de Gezonde volwassene moet worden vergroot, alvorens men kan over-
gaan tot het behandelen van de traumatische herinneringen, zoals ook hier-
voor geschetst. Dorrepaal, Thomaes, Smit, Van Balkom, Veltman & Draijer (2012, 
2013) concluderen eveneens dat een stabilisatiefase zinvol is. Doelgroepen in 
deze onderzoeken zijn patiënten die lijden aan een persoonlijkheidsstoornis 
en/of aan de gevolgen van vroegkinderlijk trauma.

Ander onderzoek (Ter Heide, Mooren, Kleijn, De Jongh & Kleber, 2011) geven 
geen aanwijzingen voor ontregeling door traumabehandeling door middel van 
EMDR, zonder stabilisatie vooraf (in vergelijking met een steunende aanpak) 
bij asielzoekers met PTSS als gevolg van multitrauma (met als kanttekening dat 
de EMDR net zo min tot volledige afname van de PTSS-klachten leidde als de 
steunende behandeling). Ook bij mensen met een psychotische stoornis met 
comorbide PTSS (Van den Berg, Van der Vleugel, Staring, De Bont & De Jongh, 
2013; Van den Berg, De Bont, Van der Vleugel, De Roos, De Jongh, Van Minnen & 
Van der Gaag, 2015) wordt geen ontregeling geconstateerd door een EMDR-
behandeling zonder stabilisatie vooraf.

Resultaten van de twee laatstgenoemde onderzoeken en die van andere 
studies pleiten voor een directe traumabehandeling (i.c. EMDR) zonder noe-
menswaardige stabilisatiefase vooraf, ook bij complexe problematiek (zie Bica-
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nic, De Jongh & Ten Broeke, 2015; De Jongh & Ten Broeke, 2014). Bicanic, De 
Jongh en Ten Broeke (2015) concluderen uit hun onderzoekresultaten dat er 
geen onderbouwing is voor de noodzaak van een gefaseerde behandeling voor 
patiënten met complexe PTSS, dat patiënten zonder voorafgaande stabilisatie 
profiteren van de behandeling met blootstelling aan de traumatische herinne-
ring, en dat deze procedure geen ontoelaatbare risico’s met zich meebrengt.

Een traumabehandeling is weliswaar zwaar, maar blijkt in het algemeen 
niet tot meer ontregeling te leiden dan geen behandeling. De drop-outpercenta-
ges uit behandelstudies en stabilisatiestudies zijn ongeveer gelijk. Van Minnen, 
Harned, Zoellner en Mills (2012) bepleiten om tot traumabehandeling (exposure) 
over te gaan, ook als er sprake is van ernstige comorbiditeit. Er is namelijk geen 
bewijs dat ernstige comorbide stoornissen de behandeling van PTSS in de weg 
staan of onmogelijk maken. Het is zelfs waarschijnlijk dat de comorbide stoor-
nissen verbeteren als de PTSS behandeld wordt, aldus Van Minnen et al. (2012). 
Zij concluderen ook dat wanneer er sprake is van een milde borderlinepersoon-
lijkheidsstoornis en comorbide PTSS een exposurebehandeling goede resultaten 
afwerpt. Bij ernstige borderline problematiek (met suïcidaliteit en automutila-
tie) geven Van Minnen et al. aan dat de prolonged exposure wellicht mogelijk is 
als deze wordt voorbereid door en gecombineerd met een persoonsgerichte 
behandeling, bijvoorbeeld dialectische gedragstherapie (DGT).

In het algemeen gaan schematherapeuten voorzichtig te werk als het gaat om 
herinneringen aan traumatische gebeurtenissen, zoals blijkt uit eerderge-
noemd citaat van Van Genderen en Arntz (2010). Dit geldt ook voor Young, Klos-
ko en Weishaar (2005, p. 141). Zij schrijven: ‘Wanneer we te maken hebben met 
herinneringen aan misbruik of een ander trauma – met name geblokkeerde 
herinneringen – oefenen we geen aandrang uit op de patiënt. We gaan juist 
heel langzaam te werk en laten patiënten hun eigen tempo bepalen.’

Er wordt veel belang gehecht aan het zo veel mogelijk ontwikkelen van een 
Gezonde volwassene alvorens tot traumabehandeling over te gaan. Ook de 
Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen (Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire 
Richtlijnontwikkeling in de GGZ, 2008) kiest een behoedzame aanpak en raadt 
bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen een exclusieve focus op de PTSS-klach-
ten af. Er wordt een geïntegreerde behandeling van de PTSS en de persoonlijk-
heidsstoornis geadviseerd. Als de focus toch primair bij de PTSS komt te liggen, 
beveelt deze richtlijn CGT of counseling aan. De richtlijn beschrijft niet wan-
neer dat het geval is noch wat de CGT of counseling dan behelst. De richtlijn 
schrijft verder: ‘Bij de toepassing van EMDR bij persoonlijkheidsstoornissen is, 
gelet op het gebrek aan wetenschappelijke steun, enige terughoudendheid op 
zijn plaats, in het bijzonder bij meervoudige en/of chronische traumatisering.’
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De vraag dient zich aan of herinneringen aan beschadigende gebeurtenissen 
dan niet in een onnodig laat stadium en onnodig voorzichtig behandeld wor-
den. Niet alleen omdat de noodzaak van stabiliseren ter discussie staat (hoewel 
bij ernstige borderline persoonlijkheidsstoornis een goed ingekaderde PTSS-
behandeling wenselijk is, zie hiervoor), ook omdat PTSS juist voor stagnatie kan 
zorgen in de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek. Bij PTSS-klachten 
heeft het naar onze mening de voorkeur zo snel mogelijk te starten met een 
traumabehandeling. De keuze voor de evidence-based behandelingen zijn dan: 
EMDR of imaginaire exposure (Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen; 
Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ, 2013).

Bij (borderline)persoonlijkheidsstoornis zullen, zonder dat zich dat per se uit 
in PTSS-klachten, vaak ingrijpende gebeurtenissen uit de kindertijd ten grond-
slag liggen aan de vorming van disfunctionele schema’s. Bewerking van de 
ervaringen is een essentieel deel van de schematherapie en zou zo snel als 
mogelijk in de behandeling moeten gebeuren. EMDR en (imaginaire) exposure 
kunnen met dat doel ingezet worden. De precieze aard en omvang van de trau-
matiserende gebeurtenissen en de erkenning dat er sprake is van traumatise-
ring heeft in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen soms tijd nodig, 
bijvoorbeeld omdat patiënten loyaal zijn aan hun ouders en aanvankelijk een 
andere betekenis geven aan de traumatische ervaringen (bijvoorbeeld ‘ik heb 
het verdiend’).

Mocht een ambulante setting te weinig holding bieden voor een dergelijke 
intensief traject van traumabehandeling en persoonsgerichte behandeling, 
dan is een deeltijd- of klinische behandeling een optie.

Dit gezegd hebbende, merken wij dat traumabehandeling soms toch (nog) niet 
mogelijk is Dit kan verschillende redenen hebben: onvoldoende vertrouwen in 
de therapeut, angst het niet goed te doen, loyaliteit aan ouders, schaamte, en zo 
meer. Ook moet er een minimale affecttolerantie zijn om de arousal die trau-
maverwerking veroorzaakt te kunnen hanteren. Ogden en Minton (2000) 
beschrijven de window of tolerance die in acht genomen moet worden, de band-
breedte waarbinnen adequaat cognitief en emotioneel functioneren en ver-
werken mogelijk is. Dit geldt zowel tussen de sessies is als tijdens de sessies. 
Doorgaans is het probleem bij PTSS een te hoge arousal, dus buiten de boven-
grens van de genoemde window. Een voorbeeld van een te hoge arousal door 
PTSS bij (borderline) persoonlijkheidsstoornis, waarbij gewacht werd met de 
traumabehandeling, geeft de volgende casus.
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Casus: Tineke

Tineke (35 jaar) is in haar leven veelvuldig mishandeld en misbruikt, eerst door haar vader en 
broers, vervolgens door verscheidene partners. Ook nu heeft zij net een relatie met een man ach-
ter de rug die haar regelmatig mishandelde en verkrachtte. Ze lijdt chronisch onder PTSS, met 
klachten zoals alertheid, prikkelbaarheid, vermijding, nachtmerries en herbelevingen. Ook is er 
sprake van dissociatie, van een grote instabiliteit in haar zelfbeeld, woede-uitbarstingen en een 
overmatig middelengebruik (hasj en alcohol). Ze heeft weerstand tegen gebruik van medicatie. Er 
is zoveel hectiek en chaos in haar leven, dat werken aan de PTSS-klachten, die duidelijk bijdragen 
aan het lijden en de onrust, wel gewenst is, maar op dit moment niet haalbaar omdat Tineke het 
niet aandurft. Tineke wordt al angstig van het idee dat ze moet focussen op de nare herinnerin-
gen uit het verleden, al begrijpt ze de uitleg over EMDR en de noodzaak van traumabehandeling 
goed. Ze start met een ambulant traject, gericht op emotieregulatie en afbouw van middelenge-
bruik. Ook wordt er modusgericht gewerkt met diverse technieken uit de schematherapie, maar 
het werken met IR is net zo min mogelijk als EMDR, omdat Tineke het niet verdraagt om terug te 
denken aan haar kindertijd. De herkenning van de verschillende modi helpt haar echter wel haar 
disfunctionele coping bij te sturen en minder bestraffend en kritisch over zichzelf te denken. Na 
verloop van enkele jaren raakt Tineke in iets rustiger vaarwater, mede doordat ze een betrouw-
baarder partner treft. Het wordt mogelijk IR en EMDR te doen. Bij Tineke was, ondanks de ernsti-
ge PTSS-klachten, een traumabehandeling aanvankelijk dus niet haalbaar. •
Traumabehandeling binnen schematherapie
In schematherapie wordt voor traumaverwerking onder meer imaginaire 
re scripting toegepast. Van Genderen en Arntz schrijven hierover (2010, p. 158):

‘Deze	traumabehandeling	verschilt	van	een	imaginaire	exposure	in	die	zin	dat	het	
niet	 gaat	 om	 de	 blootstelling	 aan	 het	 trauma	 (imaginaire	 exposure),	 maar	 om	
re	scripting.	De	herinnering	wordt	teruggehaald	tot	vlak	voor	het	moment	waarop	
de	echte	traumatisering	plaatsvond	(dus	vlak	voordat	moeder	met	een	stok	begon	
te	slaan)	en	er	wordt	tijdig	ingegrepen	(de	geheven	hand	met	de	stok	wordt	weg-
geslagen	en	moeder	wordt	de	kamer	uitgezet	=	rescripting.	Dus	doen	wat	er	toen	
had	moeten	gebeuren	om	het	kind	te	beschermen).	De	rescripting	kan	in	feite	al	
ruim	 voor	 het	 meest	 traumatische	 moment	 ingezet	 worden	 (als	 bekend	 is	 dat	
moeder	met	de	stok	binnenkomt	om	te	gaan	slaan,	kan	zij	ook	bij	de	deuropening	
worden	tegengehouden	worden).’

Arntz en Jacob stellen: ‘Deze non-exposure vermindert de emotionele stress 
voor de cliënt. Het zorgt dat de cliënt niet gaat dissociëren, maar in de oefening 
blijft.’ (Arntz & Jacob, 2012, p. 153).
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De aanbevolen behandelmethoden bij PTSS zijn EMDR en/of imaginaire expo-
sure (Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen; Landelijke Stuurgroep Mul-
tidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ, 2013). In tegenstelling tot de 
werkwijze bij IR wordt bij EMDR en imaginaire exposure de patiënt expliciet 
blootgesteld aan datgene wat de patiënt geneigd is het meest te vermijden. In 
het voorbeeld van Van Genderen en Arntz worden beelden en gevoelens, ver-
bonden aan het geslagen worden, mogelijk niet gedesensitiseerd, omdat de 
patiënt onvoldoende contact maakt met de meest pijnlijke aspecten van de her-
innering. De rescripting start immers voordat het herinneringen aan de trauma-
tische gebeurtenissen volledig worden opgeroepen. Tevens leert de patiënt wel-
licht dat het veiliger is om niet stil te staan bij wat er feitelijk is gebeurd.

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar traumabehandeling met IR. Wel 
werden gunstige resultaten gevonden in een onderzoek bij patiënten met een 
PTSS waarbij deze vorm van imaginaire rescripting in tweede instantie werd 
toegevoegd aan imaginaire exposure. Vergeleken met ‘alleen exposure’ werden 
gunstige resultaten gevonden voor de vermindering van emoties als boosheid, 
schaamte en schuldgevoelens, terwijl geen verschillen gevonden werden in de 
reductie van PTSS-symptomen (Arntz, Tiesema & Kindt, 2007). Ook enkele 
andere onderzoeken wijzen in de richting dat IR een effectieve behandelme-
thode bij PTSS is (zie Arntz, 2012, voor een overzicht).

IR is in beperkte mate en dan in samenhang met andere (schematherapeu-
tische) interventies onderzocht op zijn effectiviteit bij het bewerken van dis-
functionele schema’s (Weertman & Arntz, 2007; Giesen-Bloo, Van Dyck, Spinho-
ven, Van Tilburg, Dirksen, Van Asselt, Kremers, Nadort & Arntz, 2006). Het gaat 
dan niet om de behandeling van PTSS, maar om IR bij ingrijpende kindererva-
ringen die hebben bijgedragen tot de vorming van schema’s. De uitkomsten lij-
ken gunstig. Uitgebreider onderzoek is nodig voor een meer definitieve conclu-
sie over de effectiviteit.

Traumaverwerking met EMDR in schematherapie
Omdat EMDR genoemd wordt als behandeling van eerste keuze bij trauma, is 
traumabehandeling met EMDR binnen schematherapie een overweging. Veel 
behandelaren passen dat al toe. In deze paragraaf worden enkele aandachts-
punten genoemd. Traumabehandeling met EMDR binnen schematherapie ver-
eist veel aandacht voor de therapeutische relatie; persoonlijkheidsaspecten – 
met andere woorden: schema’s en modi – kunnen interfereren.

Een voorbeeld: een patiënte die veelvuldig heeft ervaren dat haar ouders 
haar angsten te heftig vonden, durft de EMDR niet aan te gaan omdat ze de 
behandelaar niet goed kent en niet kan inschatten of die haar ‘opvangt’ als ze 
erg angstig zal worden. Deze patiënte houdt zich in. De behandelaar zal dit met 
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haar bespreken en zoeken naar wegen om het vertrouwen te vergroten. De 
kans is groot dat door het bespreken hiervan op zichzelf het vertrouwen al ver-
betert. Wellicht helpt het ook om de EMDR op te bouwen door niet met het 
grootste trauma te beginnen.

Een Straffende oudermodus kan de patiënt verhinderen om zich over te 
geven aan de EMDR-procedure. De patiënt is dan bang om het niet goed te 
doen, om niet loyaal te zijn. Hij is bang zich aan te stellen of bang dat het niet 
helpt. De therapeut zal aandacht hebben voor deze zelfkritiek (ook wel te 
beschouwen als blocking beliefs) en ervoor kiezen de Straffende oudermodus 
eerst uit te dagen, bijvoorbeeld met behulp van de meerstoelentechniek. Bij 
deze interventie wordt de Straffende oudermodus denkbeeldig op een stoel 
gezet en door de therapeut ‘toegesproken’. De therapeut verwoordt hoe schade-
lijk de boodschappen van deze oudermodus zijn voor het welbevinden van de 
patiënt en komt op voor diens belangen (voor uitgewerkte voorbeelden, zie 
Aalders & Van Dijk, 2012). Mogelijk wordt de patiënt hierdoor milder ten aan-
zien van zichzelf en de behandeling. Een Straffende oudermodus kan er ook 
voor zorgen dat een patiënt die EMDR krijgt, zichzelf naderhand straft voor de 
aandacht die ze gevraagd heeft. José bijvoorbeeld gaat na een inspannende 
EMDR-sessie intensief sporten waarmee ze zichzelf uitput. Ze straft zichzelf 
voor de aandacht die ze heeft gevraagd. In een volgende sessie wordt met José 
de Straffende modus uitgewerkt met behulp van de meerstoelentechniek, 
waardoor zij beter zicht krijgt op dit mechanisme. Besproken wordt hoe José 
beter voor zichzelf kan zorgen na een EMDR-sessie.

Een Schuldinducerende oudermodus kan bewerkstelligen dat de patiënt zich 
zorgen maakt over de therapeut. Hij voelt zich bezwaard over de heftigheid van 
de herinneringen en vraagt zich af of de therapeut dat wel aan kan. Ook vraagt 
hij regelmatig of de armbewegingen niet te zwaar zijn. Om de therapeut tege-
moet te komen, kan de patiënt vooruitgang voorwenden.

Vanuit een Veeleisende oudermodus kan de patiënt kritiek hebben op de 
manier waarop de EMDR vordert. Hij meent dat er snel resultaat moet zijn en 
vindt zichzelf te langzaam.

In een EMDR-therapie is er uiteraard geen specifieke aandacht voor interfe-
rerende oudermodi; althans, niet in die woorden. Interfererende oudermodi 
kunnen ook gezien worden als hardnekkige disfunctionele cognities, leidend 
tot blocking of looping. De EMDR-therapeut zal in eerste instantie afwachten 
wat het zelfhelende vermogen (in schematermen: de Gezonde volwassene) doet 
tijdens de sessie en steunt de patiënt eventueel met een zetje in de goede rich-
ting in de vorm van een cognitive interweave. Naarmate het zelfhelend vermo-
gen minder goed zijn werk doet (de Gezonde volwassene nog te zwak is) en de 
disfunctionele cognities hardnekkiger (de oudermodi meer invloed hebben), 
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zullen de interweaves krachtiger moeten zijn, bijvoorbeeld in de vorm van ima-
ginaire rescripting (Driessen & Ten Broeke, 2014). Eventueel wordt de EMDR 
onderbroken en afgewisseld met stukjes verbale cognitieve therapie of sche-
matherapie.

Ook de copingmodi kunnen interfereren met een EMDR-behandeling. Een ster-
ke Afstandelijke beschermer kan een negatieve rol spelen in de aanloop naar of 
tijdens EMDR-sessies. Bijvoorbeeld bij Hans die is opgenomen in een kliniek in 
verband met langdurige depressieve klachten.

Casus: Hans

Na zijn scheiding, enkele jaren geleden, komt Hans nauwelijks meer de deur uit en leidt hij een 
geïsoleerd bestaan. Hans is erg vermijdend. Hij is geneigd veel te gamen, te dagdromen en tv te 
kijken. Een van zijn klachten is een terugkerende nachtmerrie over zijn dronken en agressieve 
vader. Hij stemde in met EMDR, maar telkens noemt hij weer een bezwaar waardoor de EMDR 
wordt uitgesteld. Zijn vermijdingsgedrag speelt op meer vlakken in zijn leven een nadelige rol. 
Naar aanleiding hiervan wordt onder meer de meerstoelentechniek gedaan, waarbij hij wisselt 
tussen de stoel van de Vermijder (modus van Afstandelijke beschermer), de Gezonde volwassene 
en het Kwetsbare kind. Hans krijgt hierdoor meer zicht op zijn vermijdende copingstijl die hem 
ook bij de EMDR parten speelt.
De therapeut zet drie stoelen klaar en vraagt Hans plaats te nemen op de stoel van de Vermijder 
en te vertellen wat hij denkt en voelt. Hans vertelt dat hij de hele avond series aan het kijken is en 
daarbij veel snackt. Hij gaat helemaal op in het verhaal en ‘vergeet’ dat hij zich zou voorbereiden 
op de EMDR. Hij vindt dat hij de ontspanning wel verdiend heeft na een dag therapie. De thera-
peut vraagt Hans naast hem te komen zitten en zegt tegen Hans dat ze de Vermijder zou willen 
aanspreken. Hans stemt in en de therapeut zegt tegen de Vermijder: ‘Je hebt Hans door moeilijke 
tijden geholpen. Toen hij kind was en niet was opgewassen tegen het geweld en de narigheid van 
zijn vader, was je hard nodig om Hans te beschermen. Het heeft hem geholpen zich terug te trek-
ken in zijn eigen fantasiewereld en te doen alsof de realiteit om hem heen niet bestond. Maar nu 
is Hans volwassen, en het helpt hem niet meer om zo te vermijden. Hij heeft er geen baat meer 
bij. Het is slecht voor zijn gezondheid en voor zijn stemming. Hij is alleen en somber en hij neemt 
niet deel aan het volwassen leven. Dus ik zou je willen vragen je terug te trekken. Je bent niet 
meer nodig.’ De therapeut vraagt vervolgens aan Hans die naast haar zit hoe hij dit vindt. Hans 
zegt dat hij het erg spannend vindt als de Vermijder zich terugtrekt. Hij vindt het eng om het 
zonder hem te doen, maar stemt ermee in als de therapeut voorstelt de stoel van de Vermijder op 
te schuiven. De therapeut vraagt Hans in de stoel van het Kwetsbare kind te gaan zitten. Ze gaat 
in op Hans’ opmerking dat hij het spannend vindt zonder de Vermijder. Zo ontstaat er een gesprek 
waarin Hans kan laten zien hoe bang hij is voor de beelden waarop hij zich moet concentreren in 
de EMDR. Na een gesprek daarover vertelt Hans uit zichzelf over de meest angstaanjagende her-
innering die hij heeft aan zijn vader. De voorbereiding op de EMDR is begonnen. •

Praktijkboek EMDR deel II_BW.indd   510 09-12-2015   09:47

Uit: Praktijkboek EMDR deel II. Toepassingen voor nieuwe patiëntengroepen en stoornissen (2016). Copyright Pearson, Amsterdam. 



13  –  EMDR en schematherapie  511

De veilige plek in EMDR en schematherapie
Tot slot nog een paar woorden over de zogeheten ‘veilige plek’-oefening. In 
schematherapie is het gebruikelijk een imaginatieoefening te beginnen en te 
eindigen met de imaginatie van een ‘veilige plek’. De rationale is dat de patiënt 
met de imaginatie oefent voordat belangrijker en emotioneel beladen materi-
aal aan de orde komt. Na afloop van een imaginatiesessie heeft de patiënt, door 
terug te keren naar die veilige plek, een toevluchtsoord wanneer het imagina-
tiemateriaal toch nog beangstigend is (Young, Klosko & Weishaar, 2005, p. 119).

Op overeenkomstige wijze wordt de ‘veilige plek’ binnen de EMDR ingezet. 
In Amerika begint elke EMDR-sessie met het installeren van een veilige plek. 
Shapiro zegt hierover:

‘I	will	 include	one	exercise	that	can	be	particularly	helpful	to	reassure	the	client	
that	he	can	quickly	 recover	his	emotional	stability	during	any	disturbance	 […]	 It	
also	serves	to	set	up	an	initial	positive	association	with	the	use	of	eye	movements.’	
(Shapiro,	2001,	p.	125)

Doorgaans zijn patiënten tevreden over de procedure, maar er is nooit enig 
onderzoek gedaan naar het nut en de noodzaak ervan. De Jongh en Ten Broeke 
(2003/2012) hebben het onderdeel ‘veilige plek’ weggelaten in de Nederlandse 
versie van het EMDR-protocol. Het standaard aanbieden van een imaginair toe-
vluchtsoord lijkt hun weinig zinvol voor de gemiddelde patiënt. Alleen voor 
zwakkere patiënten, zoals patiënten met complexe problematiek waaronder 
persoonlijkheidsstoornissen, achten zij de procedure als emotionele coping-
techniek wel zinvol, zij het in een wat steviger vorm (Ten Broeke, Oppenheim & 
De Jongh, 2012c). Voor een imaginatie van de ‘veilige plek’ na een rescripting is 
geen noodzaak meer als de rescripting goed is verlopen. Er is dan immers zorg 
gedragen voor de behoeften van het Kwetsbare kind. Mocht de patiënt na de 
rescripting toch nog gespannen of angstig zijn, dan kan een ‘veilige plek’-ima-
ginatie een zinvolle afronding zijn. Van een iets andere orde is de procedure 
‘positief afsluiten’ uit het EMDR-standaardprotocol, waarbij de therapeut 
samen met de patiënt formuleert wat het meest positieve is dat de patiënt in 
deze sessie over zichzelf heeft geleerd.

EMDR als een experiëntiële techniek binnen schematherapie
Zoals eerder in dit hoofdstuk geschetst kunnen traumatische ervaringen, of 
andere ondermijnende en beschadigende ervaringen, aan de basis liggen van 
persoonlijkheidsproblematiek. Zij vormen ‘het gevoelsmatige bewijs’ voor de 
disfunctionele schema’s. Het onderscheid tussen evident traumatische ervarin-
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gen en minder in het oog springende, maar niettemin schadelijke ervaringen is 
relevant, omdat de eerste kunnen resulteren in PTSS. In dat geval krijgt de 
behandeling van de PTSS prioriteit; binnen EMDR wordt dat ‘machteloosheid 
eerst’ genoemd (Ten Broeke, Oppenheim & De Jongh, 2012c). Nare ervaringen 
kunnen ook hun sporen nalaten in de persoonlijkheid zonder dat de ervaringen 
zelf direct leiden tot klachten als herbelevingen, intrusies en nachtmerries. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om klachten als faalangst, onzekerheid, bindingangst, 
overmatig piekeren. Soms wordt pas in de loop van de (schemagerichte) behan-
deling van de persoonlijkheidsstoornis helder welke (traumatische) ervaringen 
aan de problematiek ten grondslag liggen. De kruisbestuiving tussen EMDR en 
schematherapie geeft een verbreding van de mogelijkheden om schema’s en 
modi te bewerken. Zo kan de therapeut op zoek gaan naar ‘bewijsmateriaal’ 
voor de opvattingen die deel uitmaken van de schema’s (‘rechtsom’-werkwijze 
uit de EMDR, zie hierna) en deze met imaginaire rescripting bewerken. Anders-
om kan een therapeut ervoor kiezen EMDR toe te passen bij een patiënt die in 
de imaginatie vanuit een geactiveerd schema met behulp van een affectbrug 
uitkomt bij een nare herinnering (schematherapie-werkwijze). Dat laatste was 
bijvoorbeeld het geval bij Renate.

Casus Renate

Renate meldt zich aan met problemen in relatievorming en bij het vasthouden van een baan. De 
initiële diagnose is persoonlijkheidsproblematiek met vermijdende en obsessief-compulsieve 
trekken. Renate schetst een vrij normaal beeld van het gezin van herkomst: ouders waren druk, 
maatschappelijk geslaagd en er waren geen bijzonderheden. In de loop van de schematherapie 
begint bij patiënte steeds meer door te dringen dat dit vrij neutrale beeld van haar ouderlijk 
gezin niet klopt. Op zeker moment in de therapie komen er ook herinneringen aan zeer bedrei-
gende ruzies tussen de ouders boven. Deze hebben een onverwacht hoge lading. De therapeut 
besluit EMDR te doen om wat van de emotionele lading weg te nemen, gebruikmakend van het 
desensitiserende effect van EMDR.
Renate begrijpt in de loop van de therapie steeds beter dat de onveiligheid thuis leidde tot haar 
angst voor conflicten en het vermijden van hechtere contacten. De herinneringen aan de conflic-
ten thuis komen regelmatig aan de orde en worden bewerkt met zowel EMDR als IR. •
EMDR kan in de schematherapie ook van nut zijn als het gaat om blokkerende, 
angstige verwachtingen ten aanzien van de technieken die worden toegepast. 
Er kan in die gevallen gebruik worden gemaakt van de ‘linksom’-werkwijze en 
meer in het bijzonder van de flashforward-werkwijze, het desensitiseren van 
een irreëel toekomstscenario met rampzalige afloop (Logie & De Jongh, 2014). 
Een patiënt blokkeert bijvoorbeeld tijdens een imaginaire rescripting doordat 
hij het niet verdraagt dat de therapeut zijn ouders aanspreekt. Zijn schrikbeeld 

Praktijkboek EMDR deel II_BW.indd   512 09-12-2015   09:47

Uit: Praktijkboek EMDR deel II. Toepassingen voor nieuwe patiëntengroepen en stoornissen (2016). Copyright Pearson, Amsterdam. 



13  –  EMDR en schematherapie  513

is dat als hij dit toelaat, er in de realiteit iets verschrikkelijks met hem of zijn 
ouders zal gebeuren. Bij het gebruik van de flashforward wordt aan de patiënt 
gevraagd hoe zijn ergste verwachting eruitziet. Dit schrikbeeld wordt het tar-
get en wordt met EMDR behandeld. De patiënt krijgt dan doorgaans een realis-
tischer kijk op het mogelijke effect van de interventies waardoor hij de imagi-
naties kan toelaten.

EMDR-‘rechtsom’ en schematherapie

De ontstaansgeschiedenis van EMDR en schematherapie
EMDR was aanvankelijk een interventie voor de behandeling van posttrauma-
tische stressklachten. Inmiddels is EMDR uitgegroeid tot meer dan een behan-
deltechniek bij PTSS: het is een methode geworden met een eigen model en 
karakteristieke wijze van het conceptualiseren van psychopathologie (Shapiro, 
2001; Ten Broeke, De Jongh & Oppenheim, 2012b). De kennis over werkingsme-
chanismen en de empirische evidentie over brede toepassingsmogelijkheden 
ontwikkelen zich gestaag. Er is nog geen onderzoek gedaan naar de toegevoeg-
de waarde van EMDR bij persoonlijkheidsproblematiek. Wel hebben Meijer en 
Ten Broeke (2012) beschreven hoe de werkwijze ‘rechtsom’ behulpzaam kan zijn 
om met EMDR disfunctionele schema’s en kernopvattingen te bewerken. Zij 
werken voor iedere persoonlijkheidsstoornis afzonderlijk uit welke schema’s 
en (kern)opvattingen kenmerkend zijn, hoe deze kunnen worden bewerkt met 
EMDR en wat de typische aandachtspunten zijn bij de behandeling.

In de jaren na de eerste publicaties over EMDR bij psychotrauma benadruk-
te Shapiro reeds dat EMDR veel breder toegepast kan worden dan alleen bij 
PTSS. Haar visie is dat de pathologie bij PTSS niet wezenlijk verschilt van die 
van andere psychische stoornissen, inclusief persoonlijkheidsstoornissen (Sha-
piro, 2001). Deze opvatting kreeg vorm in het zogeheten AIP-model: Adaptive 
Information Processing. Het model is geformuleerd naar aanleiding van haar 
observaties met EMDR bij verschillende vormen van psychopathologie. Het 
AIP-model stelt dat bij psychische klachten de informatieverwerking van grote 
en kleine, nare ervaringen (ook wel T-trauma’s en t-trauma’s genoemd) niet 
goed is verlopen. Doorgaans worden ervaringen – hoe ingrijpend ook – ver-
werkt en geïntegreerd in bestaande ‘neurale netwerken’. Neurale netwerken 
worden ook wel kennisnetwerken, geheugennetwerken, US/UR-representaties 
of schema’s genoemd. Als de integratie van nieuwe informatie op een of ande-
re wijze niet goed verloopt – de ervaring is te heftig, de draagkracht te beperkt 
of de omstandigheden te ongunstig –, dan blijven de ervaringen op een ‘bevro-
ren’, onverwerkte wijze in het geheugen achter. Shapiro (2001) spreekt in dit 
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geval van frozen memories. De oorspronkelijke zintuiglijke kenmerken van de 
ervaring liggen nog rauw, gefragmenteerd en ‘bevroren’ (lees: onverwerkt) in 
de hersenen. Ze oefenen door hun emotionele betekenis een negatieve invloed 
uit op gedachten, gevoelens en gedragingen, ook al zijn ze niet intrusief in het 
bewustzijn aanwezig. De patiënt heeft ook lang niet altijd direct een hulpvraag 
met betrekking tot deze ervaringen, of zelfs maar bewuste toegang ertoe. In 
schematherapietermen zou men stellen dat deze ervaringen onderdeel zijn van 
of ten grondslag liggen aan een disfunctioneel schema. Pestervaringen komen 
bijvoorbeeld vaak voor bij het schema minderwaardigheid of verlating; mis-
bruik bij wantrouwen, enzovoort.

Het goede nieuws over het AIP-model is, dat disfunctioneel opgeslagen her-
inneringen alsnog verwerkt kunnen worden. Er zijn verschillende interventies 
die gericht zijn op het ‘onschadelijk’ maken van herinneringen, waaronder ima-
ginaire rescripting, EMDR, schrijfopdrachten, emotioneel rollenspel en imaginai-
re exposure. Het AIP-model heeft dus met het schemamodel gemeen dat groot 
belang gehecht wordt aan de blijvende, schadelijke invloed van vroege, onver-
werkte, nare ervaringen én aan het belang om deze ‘oude wonden’ alsnog bin-
nen de therapie te repareren. Overigens wordt dit ook in de moderne cognitieve 
gedragstherapie onderkend en uitgewerkt (zie Korrelboom & Ten Broeke, 2014).

Het AIP-model beschrijft vooral in algemene zin hoe klachten kunnen ont-
staan. Schematherapie en de moderne cognitieve gedragstherapie hebben een 
veel uitgebreider model en vooral een breder arsenaal aan interventies. Toch 
hebben EMDR en het AIP-model zowel conceptueel als procedureel een belang-
rijke bijdrage geleverd aan het belang van het herevalueren van negatieve 
geheugenrepresentaties (directe US/UR-herevaluatie, zie Korrelboom & ten 
Broeke, 2014).

EMDR en schematherapie zijn in dezelfde periode maar geheel los van 
elkaar ontwikkeld. Schematherapie heeft haar wortels in ‘Beckiaanse’ cognitie-
ve therapie terwijl het geboorteverhaal van EMDR zich afspeelt in het bos waar 
Shapiro ervoer dat haar ogen snel heen en weer bewogen toen zij afrekende 
met nare herinneringen. In zeker opzicht betekenen beide ontwikkelingen een 
breuk met de traditionele cognitieve therapie en gedragstherapie, die, respec-
tievelijk, sterk de nadruk legden op verbaliseerbare cognities en overt gedrag. 
Deze therapievormen (later geïntegreerd in cognitieve gedragstherapie) erken-
den en erkennen overigens ook het belang van vroege leerervaringen, maar 
vooral als verklaring van de pathologie. Aangrijpingspunten voor behandeling 
waren binnen de CGT toch vooral het actuele (vermijdings-)gedrag en disfunc-
tionele cognities. Zowel schematherapie als EMDR kunnen – met enige goede 
wil – gezien worden als een combinatie van (moderne) leertheorie met experi-
entiële interventies gericht op herevaluatie van disfunctioneel opgeslagen her-

Praktijkboek EMDR deel II_BW.indd   514 09-12-2015   09:47

Uit: Praktijkboek EMDR deel II. Toepassingen voor nieuwe patiëntengroepen en stoornissen (2016). Copyright Pearson, Amsterdam. 



13  –  EMDR en schematherapie  515

inneringen. Overigens bestaat ook al langer binnen de CGT – in ieder geval in 
Nederland – aandacht voor experiëntiële technieken en op verwerking gerichte 
interventies (Korrelboom & Kernkamp, 1993; Korrelboom & Ten Broeke, 2004, 
2014; maar zie ook Wild, Hackman & Clark, 2007).

Targetselectie bij EMDR en schematherapie
Zoals gezegd hebben zowel het EMDR-model als het schemamodel veel oog 
voor ‘oud zeer’ bij de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. De werk-
wijze om de relevante oude wonden op te sporen om ze te kunnen helen, ver-
schilt onderling. Bij EMDR – althans in Nederland – gaat men zo veel mogelijk 
planmatig te werk via de ‘rechtsom’-methode, waarbij gericht wordt gezocht 
naar relevant bewijsmateriaal voor de geloofwaardigheid van (kern)opvattin-
gen (De Jongh & Ten Broeke, 2001; Ten Broeke, De Jongh & Hornsveld, 2012a; 
Meijer & Ten Broeke, 2012). Bij schematherapie neemt men vaak de actuele 
gemoedstoestand van de patiënt als uitgangspunt om connecties te maken 
met relevante vroege ervaringen. We zetten de verschillende werkwijzen in 
deze paragraaf naast elkaar.

De affectbrug
Voor het vinden van relevante herinneringen wordt door Shapiro (2001) 
gebruikgemaakt van een procedure die floatback wordt genoemd. De patiënt 
wordt gevraagd een situatie in gedachten te nemen waarin de klachten zich 
regelmatig voordoen. Het kan een recente aversieve situatie zijn of een geanti-
cipeerde moeilijke situatie. Gevraagd wordt hiervan een stilstaand beeld te vor-
men en de bijbehorende gedachten en emoties te benoemen. Vervolgens wordt 
de patiënt gevraagd terug te gaan naar een vroegere gebeurtenis of situatie 
waarin de patiënt ook zo dacht of zich ook zo voelde, liefst uit de kindertijd – 
hoe vroeger, hoe beter. Als de patiënt stuit op een herinnering wordt hierop 
vervolgens het EMDR-standaardprotocol toegepast (Shapiro, 2001; Solomon & 
Shapiro, 2008). Deze techniek komt uit de hypnotherapie en is gebaseerd op het 
principe van de affectbrug (Watkins, 1971).

De Jongh en Ten Broeke (2012, p. 52) noemen dit ‘een tamelijk ongerichte 
procedure’ omdat een duidelijke casusconceptualisatie ontbreekt, op basis 
waarvan de therapeut keuzen kan maken met betrekking tot selectie van de 
herinneringen en de volgorde waarin deze moeten worden bewerkt. Het 
belangrijkste bezwaar dat De Jongh en Ten Broeke (2012) noemen, is dat niet op 
voorhand duidelijk is of de herinnering die op deze wijze wordt ‘gevonden’ 
inderdaad een betekenisvolle gebeurtenis is voor het te bewerken klachtenpa-
troon. De therapeut heeft geen invloed op de volgorde van de thema’s en herin-
neringen in de behandeling.
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Zoals eerder beschreven, wordt in de schematherapie eveneens veel gebruikge-
maakt van de affectbrug bij de imaginatieoefeningen, zowel in de diagnostische 
fase als in de behandelfase. De affectbrug is dus een techniek die zijn oorsprong 
vindt in de hypnotherapie en vervolgens is overgenomen door de grondleggers 
van EMDR en schematherapie. Het voordeel van de affectbrug is dat op gevoels-
niveau direct duidelijk wordt hoe emotionele problemen in de actualiteit zijn 
verbonden aan bepaalde kerngebeurtenissen in het verleden. Binnen de sche-
matherapie wordt veel tijd gereserveerd aan het verhelderen van deze samen-
hang, door elke imaginatieoefening uitgebreid na te bespreken.

De nadelen van de affectbrug zijn de eergenoemde ongerichtheid en onze-
kerheid over het belang om juist die herinnering aan te pakken. Het kan ook 
onveilig zijn voor de patiënt, omdat met de affectbrug vooraf niet duidelijk is 
welke herinnering en met welke intensiteit deze naar boven komt.

Het ‘linksom-rechtsom’-model (LORO)
Om genoemde nadelen van het werken met een affectbrug te omzeilen, ont-
wikkelden De Jongh en Ten Broeke (2012) het zogeheten ‘linksom-rechtsom’-
model (LORO). Zowel EMDR-‘linksom’ als EMDR-‘rechtsom’ zijn zoekstrategieën 
die sterk geënt zijn op de moderne leertheorie/cognitieve gedragstherapie. In 
de werkwijze EMDR-‘linksom’ worden chronologisch, aan de hand van een tijd-
lijn, de beschadigende leerervaringen die de klachten hebben doen ontstaan en 
verergerd, in kaart gebracht, om vervolgens de meest relevante gebeurtenissen 
te selecteren voor behandeling met EMDR. De werkwijze ‘rechtsom’ wordt 
gebruikt voor het zoeken naar herinneringen die de patiënt gebruikt ter onder-
steuning van de geloofwaardigheid van disfunctionele leefregels en (kern)
opvattingen. ‘Rechtsom’ is het meest relevant voor de behandeling van per-
soonlijkheidsstoornissen (Meijer & Ten Broeke, 2012). Er wordt vastgesteld 
welke disfunctionele opvattingen de problematiek van de patiënt aansturen, 
waarna wordt gezocht naar de ervaringen die hebben geleid tot de vorming 
van deze opvattingen. Die ervaringen vormen het emotioneel ‘bewijs’ dat de 
opvattingen juist en onvermijdelijk zijn. De kracht van het bewijs staat in de 
meeste gevallen correctie door nieuwe leerervaringen (zowel binnen als buiten 
de therapie) in de weg. Vervolgens wordt dit ‘bewijsmateriaal’ met behulp van 
EMDR ontkracht. We verhelderen de verschillen in aanpak eerst aan de hand 
van een denkbeeldige casus.
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Casus Bea

Bea is in therapie in verband met extreme onzekerheid, subassertiviteit en perfectionisme; er 
wordt een dwangmatige persoonlijkheidsstoornis vastgesteld.
Het is de vijftiende sessie en Bea komt overstuur bij haar therapeut omdat zij van haar leiding-
gevende te horen heeft gekregen dat zij te langzaam en te precies werkt. Ze moet haar tempo 
opvoeren. Bea voelt zich erg onbegrepen.
• Een Amerikaanse EMDR-therapeut zou Bea vragen zich te concentreren op dit recente nare 

gevoel (zich niet begrepen voelen) en terug te gaan naar een situatie in het verleden waarin 
zij zich ook zo heeft gevoeld (affectbrug; floatback). Bea herinnert zich een situatie dat ze als 
kind haar moeder moest helpen met naaiwerk en een zoom verkeerd had genaaid. Uit deze 
herinnering wordt vervolgens het target voor EMDR geselecteerd.

• Een Nederlandse EMDR therapeut zou het recente voorval met Bea bespreken en evalueren 
of er een relatie is met de kernopvatting ‘ik ben niet goed genoeg’ waaraan in de therapie al 
een tijdlang via de werkwijze EMDR-‘rechtsom’ wordt gewerkt. Als deze relatie aannemelijk 
is, stelt de therapeut voor om door te gaan met het bewerken van het ‘bewijs’ van deze 
kernovertuiging. Ze waren gebleven bij de herinnering dat Bea op haar kop kreeg van de 
meester in het bijzijn van de hele klas. Daar gaan ze mee verder. Regelmatig wordt besproken 
wat de betekenis is van de desbetreffende herinnering, hoe deze ‘bewijs’ leverde voor de 
opvatting en wat het effect van de EMDR is op de geloofwaardigheid ervan.

• Een schematherapeut bepaalt samen met Bea welk schema is geactiveerd, in dit geval het 
schema ‘minderwaardigheid’. De therapeut kiest voor een imaginatie met rescripting. Via de 
affectbrug komt Bea op de (eerdergenoemde) herinnering aan de verkeerd genaaide zoom 
en via rescripting krijgt deze herinnering een andere betekenis. In de nabespreking wordt het 
verband met het schema ‘minderwaardigheid’ nog eens benoemd. •

In het schema in figuur 13.2 worden de verschillen in targetselectie tussen het 
Amerikaanse EMDR-model, het LORO-model en de schematherapie verhelderd.
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Persoonlijkheidsstoornis
klachten en problemen

Schemamodel
casusconceptualisatie in

termen van schema's, modi
en schemaprocessen

 Targetselectie
- via affectbrug vanuit
 recente activatie van
 relevant schema;
- elke sessie opnieuw
 wordt interventie
 gekozen.

AIP-model van Shapiro
zeer uitgebreide anamnese

maar zonder model voor
casusconceptualisatie

 Targetselectie
- via affectbrug vanuit
 recente ervaring van de
 klacht;
- doorgaan tot SUD = 0,
 daarna herevaluatie
 van de klacht.

EMDR-‘rechtsom’-model
casusconceptualisatie in

termen van (kern-)
opvattingen en
bewijsmateriaal

 Targetselectie
- op basis van het
 geïdentificeerde
 bewijsmateriaal;
- ‘rechtsom’ is leidraad
 voor meerdere sessies.

Figuur 13.2   Schema’s, schematherapie en kernopvattingen

In box 13.1 worden de samenhangen tussen schema’s, schematherapie en 
kernopvattingen toegelicht.

Box 13.1  Schema’s, schematherapie en kernopvattingen

Het	begrip	schema	stamt	uit	het	begin	van	de	vorige	eeuw	en	is	breder	dan	de	manier	
waarop	het	binnen	de	schematherapie	gebruikt	wordt.	Uitgangspunt	is	dat	alle	infor-
matie	verwerkt	en	vastgelegd	wordt	in	zogenoemde	kennisstructuren.	Zo	hebben	wij	
een	 schema	 of	 kennisstructuur	 van	 een	 tafel,	 van	 een	 huwelijk	 of	 van	 Amerika.	 Ons	
schema	‘Amerika’	is	de	resultante	van	de	cognitieve	verwerking	van	allerlei	situaties	die	
op	 de	 een	 of	 andere	 wijze	 hebben	 bijgedragen	 aan	 onze	‘kennis’	 over	 Amerika.	 Een	
schema	is	dus	een	persoonlijk	gekleurde	theorie	over	de	werkelijkheid.	Schema’s	bevat-
ten	niet	alleen	verbale	kennis,	maar	ook	visuele	informatie,	herinneringen,	emoties	en	
lichamelijke	sensaties.	Door	het	lezen	van	dit	voorbeeld	is	bij	de	lezer	vermoedelijk	zijn	
individuele	 schema	 ‘Amerika’	 geactiveerd	 geraakt,	 goeddeels	 onbewust	 en	 automa-
tisch.	 De	 cognitieve	 therapie,	 ontstaan	 in	 de	 jaren	 zestig	 en	 zeventig	 van	 de	 vorige	
eeuw,	en	vooral	door	Beck	(1976)	uitgewerkt,	hecht	veel	belang	aan	het	effect	van	deze	
individuele	kennisstructuren	op	ons	doen	en	laten;	dat	geldt	voor	‘normale’	gedragin-
gen	 net	 zo	 goed	 als	 voor	 psychische	 problemen.	 Een	 hondenfobie	 is	 bijvoorbeeld	 te	
conceptualiseren	als	een	stoornis	die	voortkomt	uit	een	of	meer	disfunctionele	sche-
ma’s	 met	 betrekking	 tot	 honden.	Vermoedelijk	 hebben	 één	 of	 meer	 nare	 ervaringen	
bijgedragen	 aan	 de	‘vervorming’	 van	 het	 schema	‘hond’	 en	 zijn	 eventueel	 aanwezige	
positieve	hondkenmerken	naar	de	achtergrond	geschoven.
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Cognitieve	 therapie	 voor	 persoonlijkheidsstoornissen	 werd	 voor	 het	 eerst	 uitvoerig	
besproken	door	Beck	en	zijn	collega’s	 (1990).	Ongeveer	 in	diezelfde	 tijd	kwam	Young	
(1990)	met	zijn	schemagerichte	therapie	voor	persoonlijkheidsstoornissen.	Young	defi-
nieerde	een	aantal	schema’s	die	kenmerkend	zouden	zijn	voor	persoonlijkheidsstoor-
nissen.	 Deze	 schema’s	 worden	 verondersteld	 al	 vroeg	 in	 de	 ontwikkeling	 te	 zijn	 ont-
staan	en	in	principe	een	leven	lang	actief	blijven	tenzij	correctie	plaatsvindt	(Young	et	
al.,	2005).	De	definiëring	van	een	schema	is	bij	Young	(1990)	en	Beck	(1990)	vrijwel	het-
zelfde.	Young	gaat	er,	anders	dan	Beck,	niettemin	van	uit	dat	schema’s	bij	een	persoon-
lijkheidsstoornis	veel	minder	 toegankelijk	zijn	voor	 introspectie	en	voor	de	gangbare	
cognitieve	 therapie.	 Schematherapie	 kenmerkt	 zich	 dientengevolge	 vooral	 door	 de	
wijze	waarop	schema’s	in	kaart	worden	gebracht	en	door	de	wijze	waarop	deze	kunnen	
worden	gerepareerd,	met	name	door	de	experiëntiële	technieken.	Ook	werkt	schema-
therapie	expliciet	met	de	therapeutische	relatie.
Een	 interessante	 kwestie	 is	 hoe	 kernopvattingen	 zich	 verhouden	 tot	 schema’s.	 Zoals	
gezegd	 bestaat	 een	 schema	 uit	 een	 brede	 verzameling	 van	 herinneringen,	 emoties,	
gedachten	en	gevoelens	rond	een	bepaald	thema;	gedrag	maakt	er	geen	deel	van	uit,	
maar	wordt	er	wel	door	aangestuurd.	Bij	kernopvattingen	ligt	de	nadruk	op	allesbepa-
lende,	 disfunctionele	 cognities	 of	 opvattingen	 van	 de	 patiënt.	 Dit	 kan	 gaan	 over	 de	
patiënt	zelf,	bijvoorbeeld	‘ik	ben	een	mislukkeling’	of	‘ik	ben	niet	goed	genoeg’,	of	over	
de	ander:	‘anderen	zijn	er	op	uit	om	me	te	kwetsen’	of	‘de	wereld	is	slecht’.	Kernopvat-
tingen	zijn	veelal	de	geïnternaliseerde	ouderboodschappen	(‘jij	bent	niet	goed	genoeg’)	
en	 worden	 doorgaans	 geformuleerd	 in	 de	 woorden	 van	 patiënt	 (‘ik	 ben	 niet	 goed	
genoeg’).	 Ze	 zijn	 daardoor	 geschikt	 als	 zoektemen	 naar	 het	 bewijsmateriaal	 binnen	
een	EMDR-‘rechtsom’-benadering.
De	schema’s	uit	het	schemamodel	 lijken	soms	samen	te	vallen	met	een	kernovertui-
ging	of	–	opvatting,	zoals	bij	het	schema	minderwaardigheid.	In	andere	gevallen	lijken	
ze	te	verwijzen	naar	oorzaken,	zoals	bij	het	schema	emotioneel tekort,	of	naar	gedrag,	
zoals	bij	het	schema	op je rechten staan.	De	(kern)overtuiging	die	het	beste	de	lading	
dekt	van	het	schema	emotioneel tekort	is	wellicht:	‘anderen	kunnen	je	nooit	geven	wat	
je	nodig	hebt’.	En	bij	het	schema	op je rechten staan	past	wellicht	het	best	de	interme-
diaire	opvatting	‘als	je	niet	voor	jezelf	opkomt,	maken	mensen	gebruik	van	je’.

Het combineren van schematherapie en ‘rechtsom’ met EMDR
Bij de werkwijze EMDR-‘rechtsom’ wordt net als bij schematherapie getracht de 
invloed van de schema’s op de klachten te verminderen door vroegere herin-
neringen te desensitiseren en te herstructureren. Vooral als de patiënt in staat 
is met hulp van de behandelaar kernopvattingen te formuleren en op consis-
tente wijze te zoeken naar de ervaringen die daaraan ten grondslag liggen, is 
de werkwijze EMDR-‘rechtsom’ een zeer bruikbare manier om de diverse sche-
ma’s te bewerken (zie Aalders & Van Dijk, 2012). Per schema kan bekeken wor-
den welke kernopvattingen en/of intermediaire opvattingen centraal staan. 
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Zie box 13.1 voor een uitleg over de relatie tussen de begrippen schema’s en 
kernopvattingen.

Casus: Mia

Bij Mia speelt het schema afhankelijkheid. Dit schema resulteert bij haar in veel hulpvragen en 
bevestiging zoeken. Ze kiest beschermende partners die alles voor haar over hebben. Mia lijkt 
voortdurend tegen zichzelf te zeggen: ‘ik ben zwak’ en ‘anderen zijn veel sterker’ (kernopvattin-
gen). De kernopvatting ‘ik ben zwak’ zou binnen een schematherapie op enig moment goed met 
EMDR-‘rechtsom’ aangepakt kunnen worden. Via de zoekterm ‘ik ben zwak’ kan gezocht worden 
naar relevant ‘bewijsmateriaal’, om dit vervolgens te bewerken met EMDR. •
Nadat de belangrijkste opvattingen zijn geïdentificeerd en zijn geformuleerd, 
wordt met de patiënt gezocht naar de emotionele ‘bewijzen’ in de vorm van 
levenservaringen, bij voorkeur uit de kindertijd. Voor patiënten die redelijk sta-
biel en niet te vermijdend zijn en die zicht hebben op hun problematiek, kan dit 
ook binnen de schematherapie een uitstekende wijze zijn om relevante kernop-
vattingen bij te stellen door negatief ‘bewijsmateriaal’ te verzamelen en te ont-
krachten. Een voordeel is de systematische wijze waarop de disfunctionele 
schema’s worden bewerkt; het geeft meer zekerheid dat de herinneringen rele-
vant zijn en de patiënt heeft een duidelijk doel voor meerdere sessies, die ook 
als zodanig zijn verwoord via het Het veranderen van kernopvattingen met 
EMDR-voorbereidingsformulier voor patiënten (Ten Broeke, De Jongh & Horns-
veld, 2012). Overigens kan de zoektocht naar relevante herinneringen via 
kernopvattingen ook prima worden gecombineerd of aangevuld met het zoe-
ken via een affectbrug. Een nadeel van het zoeken via kernopvattingen is 
namelijk dat het nogal een groot beroep doet op bewuste cognitieve processen.

Vervolg casus Mia

Mia heeft drie relevante ervaringen genoteerd die voor haar gevoelsmatig bewijzen dat zij zwak 
is. Vervolgens wordt haar gevraagd zich in te leven in een recente situatie waarin haar schema 
afhankelijkheid werd geactiveerd. Via de affectbrug worden zo nog andere relevante ervaringen 
geïdentificeerd. Er wordt een plan gemaakt om alle herinneringen te bewerken, waarbij zowel 
van EMDR als van imaginaire rescripting gebruik wordt gemaakt. •
Zoals eerder besproken zijn er verschillende categorieën schema’s te onder-
scheiden: de onvoorwaardelijke of basale schema’s en de voorwaardelijke of 
secundaire schema’s.
• Onvoorwaardelijke schema’s ontstaan in de vroege ontwikkeling en bevat-

ten onvoorwaardelijke opvattingen over het zelf en anderen op het gebied 
van basisveiligheid en verbondenheid. Voorbeelden zijn: verlating/instabili-
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teit, wantrouwen/misbruik, emotioneel tekort, minderwaardigheid en sociale 
isolatie. Patiënten die hoog scoren op deze schema’s voelen zich doorgaans 
erg eenzaam en niet begrepen, hebben het idee in de steek te kunnen wor-
den gelaten of door anderen bedrogen of misbruikt te worden of voelen zich 
een buitenstaander (Rijkeboer, 2010). Kernopvattingen bij deze schema’s 
zijn: ‘ik ben niet de moeite waard’, ‘anderen zullen me verlaten’, ‘anderen 
zijn er op uit om mij pijn te doen’ en ‘ik ben wezenlijk anders dan anderen’.

• Voorwaardelijke of secundaire schema’s ontstaan later in de ontwikkeling, 
vaak als poging om de druk van de onvoorwaardelijke schema’s te verlich-
ten. Het gaat om de schema’s onderwerping, zelfopoffering, emotionele 
geremdheid en hoge eisen en op je rechten staan. Het schema onderwerping 
kan bijvoorbeeld een reactie zijn op het schema verlating. De persoon han-
teert de leefregel: ‘als ik doe wat de ander wil en daar nooit kwaad over 
word, dan zal de ander bij me blijven’. Opvattingen die gerelateerd zijn aan 
secundaire schema’s zijn vaak conditionele oftewel voorwaardelijke opvat-
tingen. In genoemd voorbeeld zou dat kunnen zijn: ‘als ik niet doe wat de 
ander wil, zal deze mij verlaten’.

Zowel kernopvattingen (meestal uit onvoorwaardelijke schema’s) als conditio-
nele opvattingen (vaak uit voorwaardelijke schema’s) kunnen een uitgangs-
punt vormen voor de werkwijze ‘rechtsom met EMDR’. Het heeft de voorkeur de 
(onvoorwaardelijke) kernopvatting te nemen, als deze er is. De ‘rechtsom’-vraag 
bij de genoemde conditionele opvatting zou dan luiden: ‘wat bewijst gevoels-
matig dat als jij niet doet wat de ander wil, dat deze je dan zal verlaten?’ of: 
‘waar heb jij geleerd dat als je niet doet wat de ander zegt, je verlaten zal wor-
den?’ Indien mogelijk wordt een kernopvatting geformuleerd, bijvoorbeeld: 
‘mensen laten je uiteindelijk toch in de steek’. Wellicht nog helderder is: ‘ik ben 
het niet waard om bij te blijven’ of: ‘ik ben niet de moeite waard’.

Casus: Achmed

Achmed is een maatschappelijk geslaagde man, die in therapie komt omdat zijn huwelijk dreigt 
stuk te lopen en zijn kinderen het contact met hem tot een minimum beperken. Hij heeft ook 
regelmatig zakelijke conflicten. Hij is gediagnosticeerd met een narcistische persoonlijkheids-
stoornis. Achmed heeft een hoge lijdensdruk. Hij wordt panisch van het idee dat zijn vrouw hem 
zal verlaten en ook is hij zeer gekrenkt door het feit dat hij hulp nodig heeft. Hij is diskwalifice-
rend naar de behandelaar. Vragenlijsten vindt hij onzin, formulieren overbodig en de oefeningen 
vindt hij te soft. Met Achmed moet eerst geruime tijd gewerkt worden aan het opbouwen van 
een zeker wederzijds respect en vertrouwen. Pas daarna vertelt hij mondjesmaat iets over zijn 
pestervaringen als kind en over zijn succesvolle broer die het bedrijf van zijn vader overnam. Dui-
delijk is dat deze ervaringen zijn zelfbeeld geschaad hebben. De behandelaar introduceert gelei-
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delijk aan de schema’s emotioneel tekort, minderwaardigheid en op je rechten staan. Achmed 
krijgt door de gesprekken en door het in de zitting uitwerken van schemadagboekformulieren 
meer zicht op het verband tussen deze schema’s en de ervaringen die geleid hebben tot de angst 
om niet mee te tellen. Hij wordt zich bewust van de kernopvatting ‘ik ben een loser’ waartegen 
hij zich met hand en tand verzet, met alle interpersoonlijke gevolgen van dien. Inmiddels is er een 
goede werkrelatie opgebouwd en neemt ook de weerstand tegen interventies en huiswerkop-
drachten af. De stoelentechniek helpt hem om te begrijpen wanneer de verschillende schema’s 
opspelen in zijn omgang met anderen.
De therapeut besluit de werkwijze ‘rechtsom met EMDR’ te introduceren. Achmed krijgt opdracht 
te inventariseren welke gebeurtenissen uit het verleden in het heden gevoelsmatig nog het 
sterkst bewijzen dat hij een loser is. De belangrijkste herinneringen worden vervolgens met 
behulp van EMDR en imaginaire rescripting behandeld waardoor deze onschadelijk worden 
gemaakt. In het vervolg van de behandeling wordt in verschillende vormen verder aan deze sche-
ma’s en ook het zelfbeeld gewerkt. Naarmate zijn zelfbeeld genuanceerder wordt, neemt ook zijn 
krenkbaarheid af en lukt het Ahmed om op een gelijkwaardiger manier contact aan te gaan met 
anderen. •
De werkwijze EMDR-‘rechtsom’ kan dus gebruikt worden om schema’s op een 
planmatige wijze te bewerken. Het staat in feite los van EMDR als techniek. Het 
is goed denkbaar dat een (schema)therapeut met EMDR-‘rechtsom’ het belang-
rijkste bewijsmateriaal voor een schema of kernopvatting in kaart brengt en het 
aldus verkregen ‘bewijsmateriaal’ vervolgens met een andere herevaluatietech-
niek aanpakt. EMDR en imaginaire rescripting zijn beide technieken die de 
(schema)therapeut dan ter beschikking staan, naast andere technieken uit de 
schematherapie. Omgekeerd is het ook goed voorstelbaar dat een EMDR-thera-
peut die bezig is met het ‘rechtsom’ behandelen van een negatief zelfbeeld, op 
een bepaald moment kiest voor een affectbrug. Het kan heel inzichtelijk en 
behulpzaam zijn om via deze methode de link te leggen tussen een gebeurtenis 
in het hier en nu en een relevante herinnering – ‘bewijsmateriaal’ – van vroeger.

Casus: Marian – keuzemomenten voor de therapeut

Marian is gediagnosticeerd met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Er zijn ook theatrale en 
narcistische trekken. In feite scoort Marian op heel veel schema’s hoog tot zeer hoog. Ze heeft 
een instabiel zelfbeeld, maar een duidelijk onderliggend kernthema is: ‘ik ben slecht’. De thera-
peut kan ervoor kiezen door te gaan met ‘gewone’ schemabehandeling of een deel van de behan-
deling te wijden aan zelfbeeldreparatie met de werkwijze EMDR-‘rechtsom’. De overwegingen 
van de therapeut zijn dat beide opties mogelijk zijn maar dat ‘rechtsom’ wellicht krachtiger is, 
omdat het meer expliciet de nadruk legt op het bevechten van het negatieve zelfbeeld. Zolang 
Marian overtuigd is dat zij slecht is, zullen andere interventies minder impact hebben. ‘Rechtsom’ 
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biedt de mogelijkheid de focus gericht te houden op het onschadelijk maken van de meest ont-
wrichtende schema’s of kernopvattingen.
De therapeut bespreekt dit met Marian en legt haar uit hoe de ‘rechtsom’-procedure in haar werk 
gaat. Hij overlegt met haar of het, gezien de hectiek in haar leven, haalbaar is om enige tijd met 
EMDR te werken. Marian is gemotiveerd en stemt in met het voorstel.
Marian verzamelt ‘bewijsmateriaal’ voor de opvatting ‘ik ben slecht’ met behulp van het Het ver-
anderen van kernopvattingen met EMDR-voorbereidingsformulier (Ten Broeke et al., 2012). De the-
rapeut begint met EMDR over een gebeurtenis met betrekking tot haar jaloezie op haar broertje. 
Deze herinnering komt uit de ‘archiefkast broertje’. Haar jaloerse gedrag vormt voor haar een 
belangrijk bewijs dat zij slecht is. De EMDR verloopt in principe goed, hoewel er veelvuldig 
gebruikgemaakt moet worden van cognitive interweaves. Het kost wel moeite om de ‘rechtsom’-
werkwijze te blijven volgen, omdat er veel hectiek is in het leven van Marian: het plotselinge 
bezoek van haar ouders, een relatiecrisis, de wens om te stoppen met medicatie enzovoort. Mari-
an kan zich toch al moeilijk inleven in vroeger; ze vindt het snel ‘gezeur’, ook al snapt ze verstan-
delijk wel dat het belangrijk is. Als ze erg afgeleid is door actuele problemen blokkeert ze en 
‘komt ze er niet meer in’.
In sessie 20 is Marian woedend op haar vriendin Saskia. Ze wil Saskia nooit meer zien. Saskia zegt 
telkens afspraken af en gaat er vervolgens van uit dat Marian wel weer contact zal opnemen. Pas 
in therapie, als Marian is uitgeraasd en de therapeut doorvraagt, beseft Marian hoezeer ze is 
gekwetst. De therapeut heeft nu verschillende mogelijkheden: a) doorgaan met ‘rechtsom’ of b) 
het incident gebruiken voor een affectbrug. Nadeel van a) doorgaan met ‘rechtsom’ is dat Marian 
eigenlijk nog steeds vol zit van het voorval en zich vermoedelijk slecht kan focussen op het target 
met het broertje. De therapeut kiest voor b) de affectbrug. Het kan Marian helpen om te begrij-
pen hoe haar gekwetstheid verband houdt met vroegere ervaringen. Via de affectbrug komt 
Marian bij een herinnering waarin haar moeder hun paard had verkocht zonder dat Marian dit 
van te voren wist. Deze herinnering bleek overigens ook geselecteerd bij de eerdere inventarisa-
tie voor ‘rechtsom’. De therapeut heeft nu weer een keuzemoment. Om de betekenisverlening 
van de ‘paardherinnering’ te veranderen kan de therapeut gebruikmaken van EMDR, van IR of van 
een van de andere US-UR-herevaluatietechnieken die de therapeut ter beschikking staan (Korrel-
boom & Ten Broeke, 2014). Omdat de therapeut reeds bezig is met EMDR-‘rechtsom’ en deze her-
innering in dat kader al ‘op de wachtlijst’ stond, wordt gekozen voor EMDR.
Tijdens de EMDR voelt Marian veel boosheid naar moeder en verdwijnt het verlammende gevoel 
dat ze nog steeds bij deze herinnering heeft. In de nabespreking legt Marian de relatie met het 
incident met Saskia en kan ze zien hoe ze in het vervolg beter voor zichzelf kan opkomen zonder 
direct de vriendschap te beëindigen. •
Genoemde voorbeelden tonen enkele afwegingen die zich bij een geïntegreer-
de behandeling van EMDR en schematherapie kunnen voordoen. In de volgen-
de paragrafen wordt aandacht besteed aan de combinatie van EMDR en IR. IR is 
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een belangrijke interventie in de schematherapie, maar wordt ook buiten dat 
kader toegepast.

EMDR en imaginaire rescripting

EMDR en imaginaire rescripting (IR) hebben gemeen dat belastende of ‘verwar-
rende’ herinneringen geactiveerd worden om deze toegankelijk te maken voor 
verandering. Het zijn interventies die erop gericht zijn de emotionele betekenis 
van negatieve geheugenrepresentaties te herevalueren (Korrelboom & Ten 
Broeke, 2014). De vraag is wanneer EMDR dan wel IR kan worden ingezet en of 
er kan worden afgewisseld of gecombineerd. Om deze vraag beter te kunnen 
beantwoorden zijn in tabel 13.1 allereerst de verschillen tussen EMDR en imagi-
naire rescripting op een rij gezet.

Tabel 13.1   De belangrijkste kenmerken van EMDR en imaginaire rescripting

EMDR Imaginaire rescripting

Perspectief Als	toeschouwer	kijkend	naar	het	
actueel	naarste	beeld	van	de	her-
innering.	

Patiënt	herbeleeft	de	beginfase	
van	de	nare	situatie.	Vertelt	in	
tegenwoordige	tijd	over	toen.	

Rol	therapeut Coacht	en	volgt	in	principe	wat	
zich	aandient;	intervenieert	pas	
als	het	proces	blokkeert.	

Actieve,	vaak	ook	acterende	rol,	
gericht	op	limited reparenting.	
Grijpt	in	zodra	hij	merkt	dat	aan	
behoeften	van	de	patiënt	niet	
wordt	voldaan.

Interventie	gericht	op Verminderen	van	emotionele	
lading	en	disfunctionele	beteke-
nissen.

Wijziging	betekenis	en	daardoor	
schemaverandering	door	aanbie-
den	van	corrigerende	ervaringen.

Monitoring Regelmatige	evaluatie	van	de	
emotionele	lading	en	de	beteke-
nisverlening	aan	de	hand	van	de	
SUD	en	de	VOC.

Regelmatige	evaluatie	van	de	
behoeften	van	de	patiënt	tijdens	
de	imaginatie.	Evaluatie	in	de	
nabespreking.	

Rescripting Rescripting	treedt	vaak	spontaan	
op.	Wordt	zo	nodig	gestimuleerd	
met	een	cognitive interweave:	
‘Wat	zou	je	nu	in	deze	situatie	
willen	doen?	Doe	het	maar!’

Rescripting	is	het	belangrijkste	
deel	van	de	procedure,	vaak	aan-
gestuurd	door	de	therapeut.

Imaginaire rescripting als cognitive interweave (CI)
Cognitive interweaves worden binnen een EMDR-behandeling toegepast wan-
neer het spontane verwerkingsproces stagneert (Shapiro, 2001; Ten Broeke & 
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De Jongh, 2012). Functionele inzichten, die in veel gevallen tijdens EMDR ‘als 
vanzelf’ naar voren komen, blijven soms uit. Met cognitive interweave(s) kan de 
therapeut proberen het proces vlot te trekken. Meestal gebeurt dit door een vol-
wassen, functioneel perspectief te introduceren.

Tijdens de EMDR herschrijven patiënten vaak spontaan de geschiedenis: ‘Ik 
krijg de neiging om hem eens goed de waarheid te vertellen!’ De therapeut kan 
dit aanmoedigen door, in plaats van ‘hou dat vast’, te zeggen: ‘doe dat maar’. De 
spontane rescripting kan bijdragen aan het veranderen van de betekenisverle-
ning. Spontane rescripting tijdens EMDR heeft ook regelmatig de vorm van een 
soort reparenting: ‘ik neem het kind op, ik haal het daar weg en ik krijg sterk de 
neiging om dat meisje te troosten’ of: ‘ik stel me voor dat mijn moeder mij 
oppakt en troost’.

De volgende CI kan daar ook een geschikte vorm voor zijn: ‘Wat zou je nu als 
volwassene in de situatie van toen doen? … Doe het maar!’

Een dergelijke compacte rescripting als cognitive interweave is vaak vol-
doende om het tijdsperspectief en de betekenisverlening te veranderen, zoals 
in de EMDR-behandeling van Katja.

Casus: Katja

Katja herinnert zich dat ze op vijfjarige leeftijd met haar fietsje viel waardoor ze haar pols brak. 
Ze ziet weer hoe haar moeder boos naar haar keek toen de verpleegkundige haar terugbracht uit 
de gipskamer naar de wachtkamer waar haar moeder lange tijd op haar had moeten wachten. 
Thuisgekomen kon moeder haar woede niet meer binnenhouden en Katja ziet weer hoe haar 
moeder haar een paar rake klappen gaf. In de associaties blijft Katja op verschillende manieren 
herhalen dat ze steeds die boze blik in de ogen van haar moeder ziet, dat ze zo bang is en dat ze 
zich geen raad weet.
Standaard CI’s van het type ‘Wie is er verantwoordelijk voor het gedrag van moeder?’ of ‘Waar is 
moeder nu? hebben te weinig effect. De therapeut geeft als CI (bij wijze van aanmoediging tot 
rescripting): ‘Als je nu als de volwassen Katja erbij zou komen, wat zou je nu doen?’ Katja ant-
woordt: ‘Ik zou mijn moeder de waarheid zeggen en duidelijk maken dat het verschrikkelijk is wat 
ze haar kind aandoet.’ Waarop de therapeut reageert met: ‘Laat het haar maar weten.’ Katja 
spreekt daadwerkelijk haar verontwaardiging uit. Op dit punt aangekomen loopt het proces 
weer verder en daalt de SUD uiteindelijk naar 0. •
In sommige gevallen is zo’n betrekkelijk eenvoudige interweave niet voldoen-
de. Bij veel mensen met een persoonlijkheidsstoornis is een volwassen, functio-
neel perspectief nog onvoldoende aanwezig. De patiënt ziet of voelt geen alter-
natief voor het perspectief van toen. In schematermen: de modus Gezonde 
volwassene is nog onvoldoende ontwikkeld. De patiënt komt bijvoorbeeld niet 
op het idee dat hij handelend kan optreden, dat de dader fout zit, of dat ouders 

Praktijkboek EMDR deel II_BW.indd   525 09-12-2015   09:47

Uit: Praktijkboek EMDR deel II. Toepassingen voor nieuwe patiëntengroepen en stoornissen (2016). Copyright Pearson, Amsterdam. 



526   Prakti jkboek EMDR deel  I I

verantwoordelijk zijn voor hun kinderen en niet andersom. Of de patiënt is niet 
opgewassen tegen de boodschappen van de Straffende of Kritische oudermo-
dus, waardoor hij zich slecht of schuldig blijft voelen. Voorbeelden van interfe-
rerende boodschappen van de Straffende oudermodus zijn: ‘je bent het niet 
waard’, ‘je hebt het verdiend’, ‘stel je toch niet zo aan’ of ‘die EMDR is allemaal 
maar onzin’.

Een eenvoudige CI volstaat dan niet. In deze gevallen kan ervoor worden 
gekozen om over te gaan op een vorm van IR, waarbij de therapeut in het beeld 
stapt en de Gezonde volwassene representeert die de patiënt nog niet zelf tot 
zijn beschikking heeft. Het aanbieden van de afleidende stimuli wordt op zo’n 
moment tijdelijk stopgezet.

Hieronder volgen enkele voorbeelden waarin de therapeut een uitgebreider 
IR toepast.

Casus: Eveline

Eveline is opgegroeid met een alleenstaande moeder met ernstige psychiatrische problematiek. 
Van jongs af aan werd Eveline zowel emotioneel mishandeld als verwaarloosd. Ze werd gestraft 
als zij aandacht vroeg en ze kreeg steeds te horen dat ze een slecht en dom kind was. Als oudste 
dochter werd er van haar verwacht dat zij meehielp in het huishouden. Dit hield in dat Eveline al 
op achtjarige leeftijd ’s morgens de boterhammen voor zowel haar moeder als voor de drie jon-
gere broertjes en zusjes moest smeren, en ’s avonds moest zorgen dat de kinderen allemaal in 
bed kwamen te liggen.
Een EMDR-sessie (in het kader van EMDR-‘rechtsom’ met als belangrijkste kernopvatting ‘ik ben 
slecht’) is gericht op het beeld waarin zij zichzelf ziet als vijfjarige. Haar moeder sleept haar in 
woede aan haar haren door de kamer nadat haar broertje is gevallen. Het proces blijft steken, 
omdat Eveline ervan overtuigd blijft dat zij slecht is: ‘ik had beter voor mijn broertje moeten zor-
gen’. De CI’s ‘hoe oud was je?’ en ‘wie was verantwoordelijk voor je broertje?’ leveren niet het 
gewenste resultaat op, ook niet nadat bij een back to target wat uitgebreider wordt stilgestaan 
bij de verantwoordelijkheden van moeder en andere volwassenen in de omgeving van moeder. 
Eveline blijft ervan overtuigd dat ze haar broertje en haar moeder beter had moeten helpen. Bij 
voldoende Gezonde volwassene helpen deze of nog krachtiger en uitdagender CI’s als: ‘waarom 
heb je niet beter voor je broertje gezorgd?’ en ‘zou jij op dezelfde manier met jouw kinderen 
omgaan?’ en na het ontkennende antwoord: ‘waarom niet?’, loopt het proces meestal verder.
De therapeut kiest ervoor bij deze emotioneel verwaarloosde vrouw, bij wie er in het verleden 
sprake was van verwaarlozing, de EMDR tijdelijk te onderbreken en IR toe te passen. Hij vraagt 
Eveline om zich voor te stellen dat zij weer in de situatie met haar moeder is. Vervolgens stelt de 
therapeut voor dat hij in het beeld komt. Nadat hij enkele geruststellende woorden tot Eveline 
heeft gesproken, spreekt hij de moeder toe. Hij legt op duidelijk toon aan moeder uit dat dit geen 
manier van doen is en dat dit onmiddellijk moet stoppen. Eveline is nog een kind dat behoefte 
heeft aan liefde, aandacht en steun. Het past niet om haar met deze volwassen verantwoordelijk-
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heden te belasten. De therapeut legt vervolgens aan Eveline uit dat moeder weliswaar ziek is, 
maar dat zij haar niet zo mag behandelen. In overleg met Eveline brengt hij haar naar een zorg-
zame overbuurvrouw toe. Hij verzekert Eveline dat er hulp voor haar moeder en het gezin gezocht 
zal gaan worden. Eveline voelt zich opgelucht. Nadat er voldoende ruimte is gegeven aan haar 
gevoelens, pakt de therapeut de EMDR weer op (back to target) waarna het proces weer verder 
loopt. •
In dit voorbeeld komt de therapeut tijdens de imaginaire rescripting alsnog 
tegemoet aan de behoeften van de patiënt destijds. Er vindt limited reparenting 
plaats: de patiënt ervaart hoe het is om gesteund en serieus genomen te wor-
den in haar behoeften. Gezien de kracht van Eveline’s overtuiging dat zij slecht 
is, zal herhaaldelijk en ook met andere interventies en psycho-educatie gewerkt 
worden aan haar negatieve zelfbeeld. Tijdens de EMDR kan de therapeut dan 
teruggrijpen op deze kennis in de vorm van interweaves.

Een punt van aandacht is de perspectiefwisseling die ontstaat door de over-
stap van EMDR naar IR en weer terug. Om dit op te vangen kan de therapeut 
bijvoorbeeld zeggen: ‘Zo had het moeten gaan en zo zouden we natuurlijk alle-
bei willen dat het gegaan was, maar helaas is dit niet het geval. We pakken nu 
de EMDR weer op om je te helpen verwerken hoe het wel is gegaan.’ Vervolgens 
gaat de therapeut back to target. Ook moeten er keuzen gemaakt worden als 
het gaat om de nabespreking. De schematherapie legt daar veel nadruk op, 
maar dit kan niet als je door wilt gaan met EMDR en back to target. De nabe-
spreking kan dan in een later stadium plaatsvinden.

Imaginaire rescripting bij mindless emoting
Sommige patiënten lijken tijdens EMDR niet goed in een daadwerkelijk ver-
werkingsproces te komen tijdens het associëren. Er is niet zozeer sprake van 
blocking of looping, maar er is een veelheid van associaties zonder dat er sprake 
lijkt van verwerking; dit wordt wel mindless emoting genoemd. In dat geval 
daalt de SUD niet en doet, in de woorden van Shapiro (2001), het zelfhelende 
vermogen van de patiënt zijn werk niet goed. Deze veelheid aan gevoelens 
waarop niet gereflecteerd wordt, kan gecoupeerd worden als de therapeut 
meer sturing geeft aan het proces door middel van een imaginaire rescripting.

Casus: Maarten

Maarten is een kunstenaar met een groot verbeeldend vermogen. Hij heeft zich van jongs af aan 
door zijn vader afgewezen gevoeld. Zijn kernopvatting is: ‘ik ben niet de moeite waard’. Een herin-
nering die in het kader van EMDR-‘rechtsom’ wordt bewerkt, is dat zijn vader hem hielp met wis-
kunde, maar erg ongeduldig werd en duidelijk liet blijken dat zijn zoon niet voldeed aan zijn ver-
wachtingen. Het target is vaders misprijzende blik als Maarten zichzelf een fout antwoord ziet 
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geven. Maarten heeft tijdens de EMDR allerlei associaties rond bizarre dromen, beelden, films, 
herinneringen enzovoort. Bij back to target blijft de SUD steeds op hetzelfde niveau en er lijkt 
nauwelijks iets te zijn gebeurd met de oorspronkelijke herinnering. Ook na verschillende cogni-
tive interweaves gericht op verandering van perspectief, zoals: ‘hoe zou je met je eigen zoon 
omgaan in zo’n situatie?’, blijft de spanning hoog. Expliciete vragen met als doel andere modali-
teiten te activeren, zoals ‘wat voel je?’ of ‘wat merk je?’, lijken evenmin effect te hebben. Al van 
jongs af vlucht Maarten in fantasiebeelden en ook nu lijkt dat te gebeuren. De therapeut weet 
dat er emotionele verwaarlozing speelt: van jongs af aan was er geen aansluiting op en erken-
ning van behoeften en lag de nadruk op prestaties. De therapeut stapt daarom over op IR en 
vraagt aan Maarten zich voor te stellen dat hij daar weer met zijn vader zit, waarna de therapeut 
vraagt of hij in het beeld mag stappen.
Therapeut: ‘Maarten, ik zie dat je heel gespannen en bang bent. Ik zou wat tegen je vader willen 
zeggen. Kom maar even achter mij staan.’ (Tegen vader in het beeld): ‘Ik begrijp dat u het belang-
rijk vindt dat uw zoon goed presteert op school en een goede toekomst zal hebben. U probeert 
hem te helpen met wiskunde, maar ik zie Maarten verkrampen en blokkeren. Hierdoor gaat hij 
niet beter presteren; integendeel, hij wordt stiller en angstiger en hij verliest zijn zelfvertrouwen. 
Later heeft hij hier nog last van. Op deze manier helpt u hem niet. Maarten doet zijn best en het 
is belangrijk dat u aardig tegen hem bent en laat blijken dat u waardeert dat hij zo hard werkt.’ 
De therapeut vraagt Maarten hoe vader reageert. In zijn imaginatie ziet Maarten dat vader de 
kritiek goed kan aanhoren, excuses aanbiedt en zijn houding verandert. Terug in het hier en nu 
bespreekt de therapeut met Maarten dat het zo had moeten gaan, maar dat het zo niet is 
gegaan. Maarten bevestigt dat hij naar die erkenning verlangde. Benadrukt wordt dat Maarten 
niet in staat was het gedrag van vader te wijzigen en (vooral) dat alleen vader verantwoordelijk is 
voor zijn eigen gedrag.
Als de EMDR wordt voortgezet, is Maarten beter in staat ‘bij de situatie te blijven’ en stil te staan 
bij wat hij voelt waardoor het proces verder goed verloopt. Hij is geholpen door de IR, doordat hij 
zich bewust wordt van zijn behoeften en zich gesteund voelt in zijn verlangen de goedkeuring 
van zijn vader te krijgen. •
Imaginaire rescripting bij het positief afsluiten van een incomplete 
EMDR-sessie
Bij heftige trauma’s, waarbij de SUD maar langzaam daalt, moet een sessie 
vaak worden beëindigd met een relatief hoge SUD. Om de patiënt goed weg te 
laten gaan en de veranderingen – hoe klein ook – te verzilveren, schrijft het 
EMDR-protocol ‘positief afsluiten’ voor. Dit is een krachtige procedure die een 
groot beroep doet op het Gezonde volwassene-perspectief. Zo nodig helpt de 
therapeut om de patiënt een zo krachtig mogelijke uitspraak over zichzelf te 
formuleren met de daarbij passende lichaamshouding en mimiek. Er bestaan 
verschillende interventies om de patiënt te ondersteunen bij het positief afslui-
ten. Te denken valt aan de ‘containeroefening’ waarbij de intrusieve target 
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denkbeeldig wordt opgeborgen, bijvoorbeeld in de kast van de therapeut, tot 
een volgende sessie. Ook een IR is mogelijk, waardoor de patiënt in deze sessie 
nog een perspectief vanuit de Gezonde volwassene aangeboden krijgt.

Casus: Stella

Stella wordt behandeld voor haar angst voor ziekenhuizen. In de herinnering die wordt bewerkt 
ziet zij zichzelf in het ziekenhuisbed en haar vader die bij haar op bezoek is. Haar vader zegt op 
dreigende toon dat Stella absoluut niet mag vertellen wat er feitelijk is gebeurd (namelijk dat 
vader zo hard sloeg dat daardoor haar arm brak). De SUD is gedaald van 9 naar 7. Ondanks cogni-
tive interweaves waarin haar volwassenheid nu en de veiligheid van dit moment benadrukt wor-
den, daalt de SUD langzaam, en de therapeut verwacht dat er meer EMDR-sessies nodig zullen 
zijn. Omdat Stella nog zo angstig is en zich nog steeds geïntimideerd voelt bij die herinnering, 
kiest de therapeut voor een afronding van de sessie met een imaginair veilig slot van het verhaal. 
Hij stapt over op IR waarbij hij de eigen kracht van de patiënt zal benadrukken. Hij vraagt aan 
Stella om als de volwassene die zij nu is in het beeld te stappen. Voor zover nodig coacht hij deze 
volwassen Stella vervolgens in het beschermen van de kleine Stella en het toespreken en wegstu-
ren van de vader. Stella blijkt zelf ook goed in staat een manier te bedenken om de kleine Stella in 
veiligheid te brengen. De sessie wordt vervolgens positief afgesloten waarbij Stella ‘ik ben dap-
per’ noemt, als het meest positieve dat ze afgelopen uur geleerd heeft over zichzelf. •
Een kanttekening moet gemaakt worden: IR kost tijd en moet in principe ook 
nabesproken kunnen worden. Voor een afsluitende IR moet een goede reden 
zijn en er moet voldoende tijd voor worden gereserveerd.

EMDR bij zeer hoge arousal tijdens imaginaire rescripting
Tijdens een IR om schema’s te bewerken, kan het gebeuren dat de patiënt een 
onverwacht hoge arousal ervaart. De patiënt kan zo overspoeld raken door de 
herinnering dat het moeilijk is om te overleggen over wat er nodig is. De thera-
peut kan dan het desensitiserende effect van de oogbewegingen bij EMDR 
inzetten. Het is dan uiteraard gunstig als de patiënt reeds bekend is met de 
EMDR-procedure. De overgang van IR naar EMDR zou als volgt gemaakt kun-
nen worden: ‘Laten we eerst eens zorgen dat deze herinnering je niet meer zo 
overspoelt, voordat we er helemaal instappen. Stap maar weer uit deze situatie, 
en kijk ernaar als naar een film, wat is nu het naarste beeld om naar te kijken? 
Zet als het ware de film stil op wat nu het naarste voor je is.’ Bij overspoeling zal 
het vaak gaan om machteloosheid. De NC-bepaling kan snel plaatsvinden, 
waardoor er binnen korte tijd kan worden overgestapt van IR naar EMDR. Uiter-
aard kan in een later stadium de IR weer opgepakt worden.
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Imaginaire rescripting bij het schema ‘op je rechten staan’
Essentieel in de ontwikkeling van een kind is het aangegeven krijgen van rea-
listische grenzen. Kinderen die onvoldoende begrensd worden kunnen later 
last hebben van de invloed van de schema’s onvoldoende zelfbeheersing, hoge 
eisen stellen en op je rechten staan. EMDR kan bij deze patiënten moeizaam ver-
lopen. Een kind gaat zichzelf doorgaans niet begrenzen en ook niet achteraf als 
volwassene. Een voorbeeld:

Casus: Anke

Anke kan zich nog steeds boos maken over hoe het vroeger gegaan is met muziekles. Ze noemt 
het voorbeeld ook als ‘bewijsmateriaal’ bij EMDR-‘rechtsom’ voor de opvatting ‘ik ben niet de 
moeite waard’. Ze vertelt dat ze acht jaar was en graag wilde pianospelen: ‘Ik kreeg muziekles en 
daarna zou ik mogen kiezen welk instrument ik wilde spelen. Ik wilde piano, maar mijn ouders 
hadden al een tweedehands gitaar gekocht en ik moest verder niet zeuren.’ Anke vertelt dat ze 
destijds vooral bang en verdrietig was, en later overwegend boos. Toen ze op kamers woonde 
heeft ze alsnog een piano gekocht en pianoles genomen. Nooit hebben haar ouders toegegeven 
dat dit niet handig is geweest. Hun reactie was: ‘Zeur niet zo, zit je daar nu nog mee?’ Target bij de 
EMDR is: Anke ziet zichzelf met de gitaar, haar tranen inhoudend en moeder die haar een zeur-
piet noemt. NC: ‘ik ben een aansteller’. In de EMDR blijft ze maar boos over het onrecht dat haar is 
aangedaan. De SUD is niet heel hoog (5) maar daalt niet, en stijgt zelfs een beetje. •
Vaak zijn er meerdere sessies nodig en is het een kwestie van volhouden om de 
SUD op 0 te krijgen. Als desondanks de SUD niet daalt, zijn er binnen de EMDR 
tal van interventies voorhanden om het proces vlot te trekken. Er kan gekeken 
worden of extra werkgeheugenbelasting helpt, zoals snellere oogbewegingen, 
toevoegen van klikjes, handtrillers of een mentale (bijvoorbeeld sommen 
maken) of motorische taak (bijvoorbeeld een ritme tikken op het eigen boven-
been). Ook kan er voor interweaves gekozen worden, gericht op het ventileren 
van de woede of het uiten van haar behoeften. Een ander alternatief is psycho-
educatie tijdens een back to target, waarbij wordt uitgelegd dat ouders hun kin-
deren moeten leren helpen om met frustratie om te gaan als er niet tegemoet 
kan worden gekomen aan de wensen van het kind. Deze informatie kan dan bij 
eventuele nieuwe stagnaties tijdens het weer opgestarte proces beschikbaar 
worden gemaakt, bijvoorbeeld met behulp van IR als CI.

Vervolg casus Anke

De therapeut stelt voor dat hij in het beeld stapt en hij verwoordt vervolgens hoe ongezien en 
onbegrepen de jonge Anke zich voelt. Hij toont daarnaast begrip voor de financiële situatie van 
de ouders, waardoor ze geen dure piano en pianolessen kunnen betalen. De therapeut besteedt 
aandacht aan de behoeften van Anke, ook al is het niet mogelijk om aan die behoeften te vol-
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doen. De therapeut laat zien hoe je op een begripvolle manier grenzen kunt aangeven. Voor Anke 
is dit nieuw. Ze ziet nu meer de onmacht en onhandigheid van haar ouders en ze voelt zich 
gezien, ook al krijgt ze niet haar zin. Ze voelt haar boosheid zakken. Ze zegt in de nabespreking: 
‘Dit is wel anders dan met mijn ouders. Bij hen zeur ik en zij vinden mij ook een zeur. Ik wil mijn 
zin hebben, of mijn gelijk, en dat krijg ik niet en ik word daar ontzettend boos door.’ Het schema 
op je rechten staan wordt verder besproken, evenals de noodzaak kinderen te leren omgaan met 
grenzen. Ze herkent dit goed omdat ze hier ook moeite mee heeft bij haar eigen kindje. Er komt 
meer inzicht in het onderliggende schema minderwaardigheid/schaamte. Dit onderliggende 
schema kan verder bewerkt worden op EMDR-‘rechtsom’-wijze. Ook worden andere interventies 
ingezet, zoals het ‘historisch rollenspel’. •
Enkele aandachtspunten bij rescripting tijdens EMDR
Zowel bij EMDR als bij rescripting gaat het over het toen en over het nu:
• Bij EMDR is de patiënt in de opstartfase en bij back to target in het hier en 

nu. Tijdens de associaties kunnen er herbelevingen zijn, maar er blijft altijd 
nog enig contact met het hier en nu, al was het maar door het maken van de 
oogbewegingen. Op het moment dat de patiënt volkomen in het toen dreigt 
te schieten, zal de therapeut hem weer naar het hier en nu halen. Bij de IR is 
er eveneens sprake van beide perspectieven.

• Tijdens de rescripting is de patiënt vooral in het toen, maar tevens wordt hij 
gestimuleerd om – met de kennis van nu – het kind van toen te hulp te 
schieten of toe te zien hoe de therapeut dit doet.

Bij het heen en weer gaan tussen rescripten en EMDR hebben patiënten en the-
rapeuten doorgaans weinig moeite met de perspectiefwisselingen. Het kan na 
een spontane rescripting of rescripting op initiatief van de therapeut wel onge-
makkelijk voelen om terug te gaan naar het oorspronkelijke beeld (back to tar-
get). De therapeut moet dan immers na een ‘goede afloop’ weer terug naar de 
pijn van het naarste plaatje van de herinnering. Bij het voorbeeld van Eveline is 
reeds aangegeven hoe je de patiënt kan helpen om van de kindmodus uit de 
rescripting terug te keren naar het hier en nu van de EMDR: ‘Helaas is het niet 
zo gegaan, het is meer zoals het had móeten gaan. We gaan nu verder met het 
verwerken van hoe het wél is gegaan.’ Er kan natuurlijk ook voor gekozen wor-
den de EMDR pas de volgende sessie te hervatten. Het specifieke herinnerings-
beeld wordt weer opgepakt en bewerkt tot SUD = 0 en dan wordt het stan-
daardprotocol vervolgd, inclusief de installatiefase en de bodyscan.

Een ander aandachtspunt is het tijdstip van ingrijpen in de gebeurtenis 
waarop de rescripting plaatsvindt.
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• EMDR wordt ingezet op wat nu als het naarste beeld wordt beleefd. De the-
rapeut zal, als hij in het beeld stapt, de patiënt veelal moeten ‘redden’ uit 
een benarde situatie.

• Bij IR als afzonderlijke techniek (zonder de combinatie met EMDR) wordt 
het nare moment vaak voorkómen door voor die tijd al te interveniëren met 
een rescripting.

In beide gevallen ligt de nadruk op de behoeften van het kind en vindt een of 
andere vorm van limited reparenting plaats.

Een laatste opmerking betreft de mate waarin de therapeut actief interve-
nieert bij EMDR en bij rescripting:
• Bij EMDR is interveniëren vooral gericht op het optimaal verlopen van het 

(verwerkings)proces om te komen tot een verandering van betekenisverle-
ning. Pas als dit proces vastloopt, wordt door de therapeut ingegrepen, bij-
voorbeeld door back to target te gaan of door het introduceren van een CI. 
Dit geldt voor EMDR bij traumabehandeling net zo goed als voor EMDR-
‘rechtsom’.

• Het interveniëren bij imaginaire rescripting is erop gericht de patiënt een 
corrigerende ervaring te bieden, optimaal in te gaan op de behoeften waar-
in hij destijds te kort is gekomen en aandacht te hebben voor wat ‘goed 
ouderschap’ of ‘goed voor je zelf zorgen’ inhoudt. De therapeut maakt voort-
durend een inschatting van deze behoeften en handelt actief om te voorko-
men dat het kind in de imaginatie opnieuw het tekort ervaart. Deze ver-
schillen in het beoogde doel leiden er globaal genomen toe dat de therapeut 
bij EMDR minder snel en vaak zal ingrijpen dan bij IR.

Tot slot

Schematherapie is een op zichzelf staande behandeling voor persoonlijkheids-
stoornissen, EMDR is dat niet. De behandeling van persoonlijkheidsstoornissen 
met EMDR-‘rechtsom’ als werkwijze en EMDR als interventie is beschreven 
door Meijer en Ten Broeke (2012).

In dit hoofdstuk wordt geschetst hoe EMDR in het algemeen en EMDR-
‘rechtsom’ in het bijzonder ook binnen de schematherapie kunnen worden 
gebruikt. EMDR-‘rechtsom’ is van nut door de systematische zoekstrategie naar 
‘bewijsmateriaal’ voor de kernopvattingen die onderdeel zijn van een bepaald 
schema. Die kernopvattingen kunnen dan gebruikt worden als ‘zoekterm’ voor 
ervaringen die in de beleving van de patiënt het bewijs ervoor vormen. Het 
bewijs voor deze kernopvattingen kan vervolgens worden ontkracht met EMDR 
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of met een andere interventie uit de schematherapie. Schematherapeuten die 
ook EMDR in hun arsenaal hebben, hebben wat dat betreft ruime mogelijkheden.

Naar aanleiding van de discussie over de vraag wat in een schematherapie-
behandeling de plaats is van traumabehandeling, is de conclusie getrokken dat 
de verwerking van traumatische herinneringen moet zodra het kan. Dat bete-
kent dat het binnen een schematherapie de voorkeur heeft zo snel mogelijk de 
focus te richten op het ontkrachten van de impact van traumatische gebeurte-
nissen, zeker, maar niet alleen, als het gaat om herhaalde gebeurtenissen die 
bijdragen aan disfunctionele schema’s. In sommige gevallen gaat het om het 
direct behandelen van traumagerelateerde klachten.

In dit hoofdstuk is ook ingegaan op de keuze tussen EMDR en Imaginaire 
rescripting of het combineren van beide in schematherapie. EMDR en imagi-
naire rescripting kunnen gezien worden als elkaar aanvullende en soms inwis-
selbare interventies. In een EMDR-behandeling kan rescripting ondersteunend 
zijn voor het goede verloop. De rescripting kan worden ingezet als een variant 
van een cognitive interweave. Dit is het geval bij rigide (kern)opvattingen, mind-
less emoting of ten behoeve van een positieve afsluiting van een EMDR-sessie. 
Andersom kan tijdens een IR de overstap naar EMDR gemaakt worden als de 
arousal plotseling heel hoog wordt. In de praktijk worden EMDR en schemathe-
rapie al veelvuldig gecombineerd. Met dit hoofdstuk is gepoogd deze vruchtba-
re ontwikkeling theoretisch in te bedden en te stimuleren.
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