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Wie ben ik
In het kort:
• HBO management assistent / HBO vaktherapie / NLP /
Schematherapie / binnenkort systeemtherapie.
• De Beeldend Therapeut – particulieren – praktijk.
Mental Capital – organisaties – trainingen –coaching –
workshops – veranderprocessen.
Collectief Vaktherapie Noord-Holland – coöperatie met
collega vaktherapeuten.
• vaktherapie beeldend, schematherapie, NLP.

• zeer volle praktijk met veel doorverwijzingen van
huisartsen, tevreden cliënten.

Wat ga ik jullie vertellen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Neuroplasticiteit; brein veranderen
Schematherapie voor wie?
Wat is schematherapie?
Modi
Welke techniek?
Basisbehoeften
Gedragspatronen herkennen
Patronen veranderen
Wie leert van wie?

1. Neuroplasticiteit
• Neuroplasticiteit, of neurale plasticiteit, laat neuronen zowel anatomisch als functioneel
regenereren, en om nieuwe synaptische verbindingen te vormen. Het is de mogelijkheid
voor de hersenen om zich te herstellen en herstructureren.
• Neuroplasticiteit verwijst naar het vermogen van het zenuwstelsel om de structuur en de
functie tijdens een leven te veranderen, in reactie op omgevingsdiversiteit. Hoewel deze
term nu algemeen wordt gebruikt in de psychologie en neurologie, is het niet gemakkelijk
om deze te definiëren en wordt gebruikt om te verwijzen naar de veranderingen op vele
niveaus in het zenuwstelsel, variërend van moleculaire gebeurtenissen zoals
veranderingen in gen-expressie tot gedrag.
voor de training

2 weken training

2 maanden na training

1.Neuroplasticiteit
• Patronen herkennen, verbindingen
maken, waarschijnlijk zie je in eerste
instantie alleen een zwart-wit
vlekkenpatroon.
• Kijk eens beter. Wat zie je?
• Als je nu weer probeert er alleen een
zwart-wit vlekkenpatroon te zien lukt
dat niet meer, want je hersenen
hebben geleerd een betekenis aan
het patroon te geven. Zelfs als
je jaren later het plaatje weer ziet kun
je niet meer om de hond heen, want
je hersenen hebben het patroon
vastgelegd blijven het dier herkennen.

Food for thought
• Geldt neuroplasticiteit ook voor honden?

2. Schematherapie: voor wie?
• Schematherapie is in de jaren ’90 ontwikkeld als alternatief voor CTG.
• Het schemamodus-model is nu een algemeen model dat toegepast kan worden bij
verschillende stoornissen of problemen.
• Onderzoekstudies naar specifieke stoornissen m.n. persoonlijkheidsstoornissen;
borderliner- (BPS) en de narcistische persoonlijkheidsstoornis. (NPS)

3. Wat is schematherapie?
Schema’s
• Tijdens schematherapie, een gedragstherapie, onderzoek je opvattingen, emoties en
houdingen die je (onbewust) in de weg zitten.
• Deze opvattingen, emoties en houdingen gebruik je om gebeurtenissen te interpreteren
en er betekenis aan te geven.
• Dit worden schema’s genoemd. Deze schema’s ontwikkelt iedereen in de loop der jaren,
en worden sterk bepaald door je vroege ervaringen.
• Een ander woord voor schema is valkuil.
• Iedereen heeft actieve schema’s in een bepaalde mate.
• Er zijn 19 schema’s, 16 worden gemeten.

3. Wat is schematherapie?
Schema’s zijn ook handig
• In principe maken schema’s je leven een stukje makkelijker.
• Door schema’s onthoud je namelijk sociale informatie, en weet je hoe bepaalde situaties
verlopen en wat erbij hoort.
• Voorbeelden: rituelen.
• Zo weet je in de meest uiteenlopende situaties wat je moet doen. Dat is erg handig.
• Zonder schema’s zou je alles voor de eerste keer doen. Dat kost erg veel energie.

3. Wat is schematherapie ?
Gevoelens
• Gevoelens spelen een centrale rol;
o ervaringen uit je jeugd – met name de manier waarop opvoeders met je omgingen –
hebben grote invloed op het leven van een volwassene.

• Nadruk ligt op opvoeding, omgeving, en jeugdervaringen.
o Schema’s uit je vroege jeugd beïnvloeden onbewust (automatisch) nog steeds je
huidige leven.
• Schematherapie richt zich op het begrijpen hoe deze problematiek is ontstaan.
o persoonlijke biografie.
• Schematherapie richt zich op het veranderen van je gevoel en je gedrag.
• Onplezierige gevoelens & de gevolgen kun je beter begrijpen als je weet dat je
verschillende gemoedstoestanden of gedragspatronen hebt;
o schemamodus (modus, modi).

Food for thought
• Zijn de jonge jaren van honden ook zo bepalend?
• Is ongewenst gedrag op latere leeftijd om te
buigen naar gewenst gedrag?

4. Modi
• Verschillende gemoedstoestanden of gedragspatronen (= modi):
o leren kennen
o begrijpen wat elke modus doet
o hoe & waarom is deze ontstaan
o herkennen in welke situaties de modus optreed
o herkennen van het gevoel dat bij deze modus hoort
o herkennen tot welke gedrag het leidt

4. Modi
• Welke verschillende gemoedstoestanden of gedragspatronen (= modi):
o Gekwetste of boze –kindmodi (disfunctionele kindmodi)
op een onvolwassen manier zwak, minderwaardig, verdrietig, geërgerd, boos,
koppig. Ontstaan: in de jeugd niet aan bepaalde behoefte is voldaan (troost,
erkenning, veiligheid)
o Oudermodi (disfunctionele oudermodi)
Andere kant van de kindmodi; negatief denken over jezelf, jezelf afwijst, jezelf
opgejaagd. Ontstaan: in de jeugd waarin opvoerder, leeftijdsgenoot, leerkracht
model stond voor deze gevoelens. Veel-eisende of straffende oudermodus.
o Overlevingsmodi/ overlevingsstrategiëen (disfunctionele copingmodi)
Manier om te overleven, om niet te voelen. Zodra deze gelinkt worden aan
negatieve gevoelens uit jeugdervaringen. Manier om je gevoelens te omzeilen.
Verbergen, terug te trekken, middelengebruik, stoer, beter voordoen, agressieve
uitbarstingen.

4. Modi
• Welke positieve gemoedstoestanden of gedragspatronen (= modi):
o Gezonde volwassenemodus
Niet alleen maar onderontwikkelde patronen/gemoedstoestanden.
Dagelijkse problematiek op lossen, relaties met anderen onderhouden, het leven
te organiseren.
o Blije/gelukkige kindmodus
Behoefte aan plezier maken, leuke dingen doen en genieten.

Food for thought
• Heeft een hond ook verschillende
gemoedstoestanden?

5. Welke techniek?
Therapeutische technieken
• Cognitieve gedragstherapie;
o gedachten- & gedragsverandering bij concrete dagelijkse problemen.
• Psychodynamische therapie;
o inzicht in ontstaan problematiek door bepaalde jeugdgebeurtenissen.
• Psychodrama en Gestalttherapie;
o verandering op gevoelsniveau door beleving.
• Clientgerichte therapie;
o aandacht menselijke behoeften
(affectie, steun, waardering) en hoe
voldoening van die behoeften bijdraagt
aan psychische gezondheid.

5. Welke techniek?
Therapeutische veranderniveau’s
• Gedachten - cognitief niveau
• Gevoelens - emotioneel niveau
• Gedrag – handelingsniveau
• Gevoelens spelen dus een centrale rol.
• Schematherapie richt zich op het begrijpen hoe de problematiek is ontstaan.

Food for thought
• Zou je met de hond ook op verschillende niveau’s
kunnen werken:
o Gedachten - cognitief niveau
o Gevoelens - emotioneel niveau
o Gedrag – handelingsniveau

6. Basisbehoeften
Vijf basisbehoeften binnen schematherapie
• Veilige band met andere mensen;
o behoefte aan zekerheid, stabiliteit, aandacht, liefde en acceptatie door anderen.
• Onafhankelijkheid en zelfstandigheid;
o gevoel om je eigen weg te kunnen gaan en dit ook kunt.
• Vrijheid;
o recht om eigen behoeften en gevoelens te uiten.
• Spontaniteit;
o spel en plezier.

• Realistische grenzen;
o als kind leren wat grenzen zijn,
doordat volwassen dit (liefdevol) duidelijk maken.

Food for thought
• Heeft een hond ook basisbehoeften?

7. Gedragspatronen herkennen
jeugd
schema’s en

Valkuilen

7. Gedragspatronen herkennen
Kindmodi
• Actief wanneer je veel heftiger en emotioneler reageert, dan dat past bij de ernst van de
situatie.
• Wordt actief bij gevoel van afwijzing, in de steek gelaten, onder druk gezet, vernederd of
misbruikt.
• Bedreiging van je basis behoeften.
Drie soorten
• Gekwetste kindermodus; schaamte, eenzaamheid, angst, verdriet, bedreiging.
• Boze en impulsieve kindmodus; woede, ergernis, impulsiviteit, koppigheid.
• Gezonde kindmodus; ongeremd, nieuwsgierig, speels, genieten.

7. Gedragspatronen herkennen
Herkenning gekwetste kindmodus
Uitspraken zoals:
• Ik voel mij vaak alleen
• Ik voel mij zwak en hulpeloos
• Ik heb het gevoel dat niemand van mij houdt
Patroon doorzien:
• In welke situaties wordt de gekwetste kindmodus opgeroepen?
• Hoe voel je je als GKM actief is?
• Wat denk je als GKM actief is?
• Welke herinneringen/beelden worden opgeroepen als GKM actief is?
• Wat voel je fysiek als je in de GKM bent?
• Wat doe je en hoe reageer je op andere mensen als je in de GKM bent?

7. Gedragspatronen herkennen
Herkenning boze en impulsieve kindmodus
Uitspraken zoals:
• Als ik kwaad ben, dan geen beheersing en verlies controle over mezelf.
• Ik doe wat ik wil, ongeacht de gevoelens en behoeften van een ander.
• Ik overtreed de regels en vindt dat achteraf heel erg.
• Ik heb het gevoel dat regels waar anderen zich aan houden, niet voor mij gelden.
Patroon doorzien:
• Wat zijn typische aanleidingen voor je boze of impulsieve kindmodus?
• Welk gevoel overheerst? Frustratie, ergernis, woede of koppigheid? Voel je sterk of zwak?
• Volgt na je boze KM vaak je gekwetste KM?, of is dit andersom?
• Welke gedachten zijn typisch voor je BKM of je IKM?
• Welke herinneringen/beelden worden opgeroepen als BKM of IKM actief is?
• Hoe gedraag je je in BKM of IKM? Hoe reageren anderen op jou? Doe ze je denken aan
iemand uit je jeugd?

7. Gedragspatronen herkennen
Herkenning gelukkige kindmodus
Uitspraken zoals:
• Ik voel mij geliefd en geaccepteerd.
• Ik ben tevreden en ontspannen.
• Ik vertrouw mensen meestal.
• Ik ben spontaan en speels.
Patroon doorzien:
• Welke activiteiten, situaties, mensen brengen je naar je gelukkige kindmodus?
• Wanneer was je voor het laatst in je GKM?
• Wat hoort bij de GKM? Mensen, omstandigheden, activiteiten?
• Zijn er bepaalde dingen die jou helpen om on je GKM te komen?

7. Gedragspatronen herkennen
Oudermodi
•
•
•
•
•

Patronen die je onderdruk zetten, afwijzen, of zelfhaat.
Herhalende stem in je hoofd.
Disfunctioneel
Je behoeften niet serieus nemen, je maakt ze belachelijk.
Hoeft niet door je ouders/verzorgers veroorzaakt te zijn. Dit kunnen ook anderen zijn.

Drie soorten:
• Veel-eisende oudermodus;
• alleen prestaties tellen, bekritiseerd, overdreven eisen in studie/werk/gewicht/uiterlijk.
• Schuldinducerdende oudermodus; bewaakt eigen grenzen slecht, ik moet het weer goed
maken, schuldgevoel, eigen wensen niet durven uiten, anderen naar de zin maken.
• Straffende oudermodus; ik ben zo slecht dat ik niets verdien; zegt je innerlijk stem,
absolute en algemene uitspraken: jij bent altijd negatief…..

7. Gedragspatronen herkennen
Herkenning veel-eisende oudermodus
Uitspraken zoals:
• Ik moet eerst alles wat ik moet doen af hebben, voordat ik mezelf ruimte geeft om te
ontspannen of lol te hebben.
• Ik sta altijd onderdruk om dingen te presteren en te bereiken.
• Ik mag geen fouten maken. Als dit toch gebeurt wordt ik kwaad op mezelf.
• Ik weet dat er een “goede” en een ”verkeerde” manier is om dingen te doen. Ik doe mijn
uiterste best om alles goed te doen, want anders heb ik kritiek op mezelf.
• Je voelt je ondergewaardeerd
• Voor normale zaken kreeg je geen waardering
• Negeren bij slechte prestaties

7. Gedragspatronen herkennen
Herkenning schuldinducerende oudermodus
Uitspraken zoals:
• Ik doe mijn best om het anderen naar de zin te maken en conflicten, ruzies en afwijzing te
voorkomen.
• Ik mag niet kwaad worden op anderen, anders ben ik een slecht mens.
• Ik dwing mezelf om een groter verantwoordelijkheidsgevoel te hebben dan anderen.
• Mensen met sociale beroepen hebben vaak last van een schuldinducerende oudermodus.
• Als kind voel je je verantwoordelijk stemming en welzijn voor bv een (psychisch) zieke
ouder.
• Kind en ouderrollen zijn omgedraaid. Parentificatie.

7. Gedragspatronen herkennen
Herkenning straffende oudermodus
Uitspraken zoals:
• Ik sta mezelf niet toe om prettige dingen te doen, omdat ik een slecht mens ben
• Ik verdien straf
• Ik heb de aandrang om mezelf voor straf pijn te doen (automutilatie)
• Ik kan mezelf niet vergeven.

• Mensen met deze modus hebben vaak geleden onder emotioneel - of seksueel misbruik
of fysieke mishandeling, pesten.
• Je vind jezelf vreselijk, en schaamt je voor jezelf.
• Je hebt het gevoel dat houw gevoelens en behoeften ongepast zijn
• Je kunt niet geloven dat je belangrijk bent voor iemand.

7. Gedragspatronen herkennen
Oudermodi
• Disfunctionele oudermodus komt zeer vaak voor in combinatie met de gekwetste
kindmodus. Van belang om de twee modi uit elkaar te houden. Voor het gekwetste kind
moet je zorgen (bescherming en troost). De disfunctionele oudermodus moet
daarentegen begrensd en ingeperkt worden.
• Je kunt verschillende oudermodi hebben.

7. Gedragspatronen herkennen
Overlevingsmodi – coping of overlevingsstrategie
• Een eigen manier om met problemen om te gaan.
Drie soorten:
• Onderwerping; aan je disfunctionele oudermodus.
• Vermijding; van gevoelens en problemen, zodat je er ook niet mee hoeft te gaan.
• Overcompensatie; gaat volledig tegen de disfunctionele oudermodus in. Door je
tegenovergesteld aan de eisen van deze modus te gedragen; superieur voelen, de baas
spelen, anderen overheersen.
• Mensen gebruiken verschillende overlevingsmodi in verschillende situaties.

7. Gedragspatronen herkennen
Herkenning overlevingsmodus onderwerping
Uitspraken zoals:
• Bij problemen of moeilijkheden denk ik: zie je wel, dit overkomt mij weer.
• Als er moeilijkheden zijn, ben ik geneigd om bij de pakken neer te gaan zitten.
• Ik laat mijn leven door anderen bepalen
• Als anderen mij slecht behandelen, laat ik dit gebeuren.
• Ik geef anderen hun zin i.p.v. van eigen behoeften te uiten.

• Een belangrijke aanwijzing is: wordt je al angstig (kwetsbare kindmodus) of een slecht
geweten krijgt (disfunctionele-oudermodus) zodra je denkt aan minder toegeven aan
andermans wensen.

7. Gedragspatronen herkennen
Herkenning overlevingsmodus vermijding
Kenmerken
• Situaties uit de weg gaan. Opdrachten niet uitvoeren.
• Afleiding zoeken; gamen, te veel werken, films kijken, te veel sporten,
• Stimulerende afleiding; te veel eten, dwangmatig met porno bezig zijn, gokken,
gevaarlijke sporten
• Gevoelens dempen; middelengebruik
• Zagen en zeuren; eentonig gezeur, klagen, mopperen, over van alles en nog wat. Persoon
heeft nooit iets ergs meegemaakt, maar doet dit uit gewoonte
• Niets van jezelf vragen; geen doelen stellen, niet iets uitproberen
Uitspraken zoals:
• Bij problemen of moeilijkheden denk ik: zie je wel, dit overkomt mij weer.
• Een belangrijke aanwijzing is: wordt je al angstig (kwetsbare kindmodus) of een slecht
geweten krijgt (disfunctionele-oudermodus) zodra je denkt aan minder toegeven aan
andermans wensen.

7. Gedragspatronen herkennen
Herkenning overlevingsmodus overcompensatie
Kenmerken
• Als ik kritiek krijg, schiet ik meteen in de verdediging.
• Ik kan erg kritisch zijn over wat anderen doen en laten.
• Ik fantaseer over beroemd, rijk, belangrijk of succesvol te zijn.
• Ik heb de neiging anderen te overheersen of te controleren.
• Ik krijg respect als ik anderen laat zien, dat ik niet met mij laat sollen.

• In deze modus heb je geen contact met jezelf.
• Deze modus neemt toe bij stress en overbelasting
• Mensen in deze modus zijn overdreven opgewekt, onecht, scheppen op, en zijn zeer
bepalend.
• Gevoelens van eenzaamheid, hulpeloosheid, bedreiging worden met deze modus
gemaskeerd.

7. Gedragspatronen herkennen
Herkenning gezonde volwassen modus
Uitspraken zoals:
• Ik weet wanneer ik mijn gevoelens kan uiten en wanneer niet.
• Ik kan mijn problemen op een rationele manier oplossen, zonder door bijkomende
gevoelens overspoeld te worden.
• Ik heb genoeg evenwicht en zekerheid in mijn leven.
• Ik kan goed voor mezelf opkomen, als ik het gevoel heb dat ik ten onrechte bekritiseerd
wordt of als er misbruik van mij wordt gemaakt.

Food for thought
•
•
•
•

Gebruiken honden ook modi?
Hoe komen deze modi tot stand?
Beinvloeden modi het karakter van een hond?
Welke rol speelt de opvoeder van de hond in dit
proces?

8. Patronen veranderen

8. Patronen veranderen
•
•
•
•
•
•
•

Gekwetste kind verzorgen
Disfunctionele-oudermodus op afstand houden
Het boze kind onder controle krijgen
Het gelukkige kind sterker maken
Disfunctionele-oudermodi de mond snoeren
Overlevingsstrategieën veranderen
De gezonde volwassene sterker maken

Food for thought
• Zou deze wijze ook toepasbaar zijn op de hond?
• Wat wel?
• Wat niet?

9. Wie leert van wie?
Parallelle toepassingen en visies vanuit de humane psychologie naar de hondenwereld:
• Op de eerste plaats is veel onderzoek in de humane psychologie gebaseerd op
onderzoek met dieren, zo ook met honden. Denk bv. aan het onderzoek met Skinner
waaruit de therapie operante conditionering is ontstaan.
• Skinner is grondlegger van behaviorisme en gedragsanalyse.
https://www.youtube.com/watch?v=CC7q6wE89yE
• Povlov is ook grondlegger van behaviorisme.
https://www.youtube.com/watch?v=cBdEEzZvOYk

• Jaak Panksepp is neuroscientist en grondlegger van affectieve neuroscience.
https://www.youtube.com/watch?v=65e2qScV_K8 MUST SEE!!!!!
• Tempel Grandin heeft vervolgens uitgebreid beschreven, op basis van Panksepp’s werk
welke rol de oeremoties van 'spelen', 'paniek / verdriet', 'angst', 'woede', 'zoeken', 'lust'
en 'zorgen' hebben en wat en wat dit triggert. Teneinde om de menselijke verzorging van
dieren van dieren en het welzijn van gezelschapsdieren verbeteren.

9. Wie leert van wie?
Parallelle toepassingen en visies over gedrag in de dierenwereld:
• How dogs love us?
https://www.youtube.com/watch?v=B0Y-GU3JqiQ
• What animals are thinking and feeling?
https://www.youtube.com/watch?v=-wkdH_wluhw
• Depression in animals
https://www.youtube.com/watch?v=9j5Pyf1RDiY
• The Power of a Pet
https://www.youtube.com/watch?v=-t4m6mo0bMY
• Antrozoölogie is de studie van mens-dier interacties; dier-ondersteunde interventies.
Professionals die werkzaam zijn in deze discipline hebben vaak heel verschillende
achtergronden; zoals dierenarts, bioloog/etholoog, psycholoog, psychiater, socioloog,
arts, verpleegkundige, fysiotherapeut, of logopedist. Daarnaast hebben zij vaak
opleidingen afgerond in training en welzijn van honden, paarden of andere dieren.
Onderzoek naar de effecten van dier-ondersteunde interventies, of naar de

Dank voor jullie aandacht!
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