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‘Een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen’ luidt het 
bekende gezegde. Maar wat als je dat wel doet? Als je telkens  
tegen dezelfde dingen aanloopt of wéér dezelfde fouten maakt?  
Je weet dat het anders kan, maar toch lukt het niet. Je blijft  
hangen in vastgeroeste patronen. Schematherapie kan dan helpen. 
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 orspronkelijk is schematherapie een  

 behandeling voor persoonlijkheids- 

 stoornissen. Het blijkt echter ook  

 goed te werken voor onder andere  

 depressie of piekeren en onzekerheid  

 (deels) vanuit ADHD. Schematherapie  

 richt zich op belemmerende denkwij-

zen en gedragspatronen – zogenoemde schema’s – 

opgedaan in je jeugd. Deze schema’s komen steeds 

terug waardoor het patroon hardnekkiger 

wordt en je vaker tegen problemen aan-

loopt. 

Voorbeelden van 
schema’s 

Schema’s kunnen ontstaan 

door een combinatie van 

temperament en onvervulde 

basisbehoeften. De 5 basisbe-

hoeften zijn: veilige hech-

ting, autonomie, vrijheid, 

zelfexpressie en realistische 

grenzen. Er zijn 18 schema’s 

die bij ieder mens in meer 

of mindere mate aanwezig 

zijn. Zo heb je bij het schema 

verlating niet de veiligheid of voorspel-

baarheid gehad die je als kind nodig had. 

Als volwassene voel je je hierdoor alleen 

en ben je bang om in de steek gelaten te 

worden. Wanneer je je ondanks successen 

toch mislukt voelt kan het schema falen/misluk-

king actief zijn. Terwijl je bij het schema sociaal 

isolement het gevoel hebt dat niemand je begrijpt. 

Je bent anders dan anderen en hoort er nooit hele-

maal bij.

Modi
Wanneer je in je jeugd een belemmerend schema 

hebt ontwikkeld, ben je extra gevoelig voor bepaalde 

gebeurtenissen. Je kunt hier dan 

sterk op reageren. De reacties op zo’n 

schema worden modi genoemd. Er zijn 

3 typen modi: copingmodi, kindmodi 

en oudermodi. Copingmodi 

ontwikkel je als overlevings-   

strategie om pijnlijke en 

gekwetste gevoelens te 

voorkomen. Je beschermt 

jezelf en je echte emoties 

door vermijding, over-

compensatie of overgave. 

Bijvoorbeeld boos worden, 

jezelf overschreeuwen of 

overmatig piekeren.  

Kindmodi komen naar 

voren wanneer niet aan je 

behoefte wordt voldaan: kwetsbaar 

kind, boos kind en impulsief/ 

ongedisciplineerd kind. Een ouder-

modus is gedrag van je ouder(s) of 

andere belangrijke verzorger(s) dat je 
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nu naar jezelf uit: kritische ouder 

en straffende ouder.

  Hier vind je een overzicht  

  van schema’s en modi  

  bron: Uit Therapie  

Anders denken, doen en 
voelen 

Schematherapie leert je waar je 

schema’s en modi vandaan komen 

en hoe je ze kunt veranderen. Zowel 

problemen in het heden als gebeur-

tenissen uit het verleden komen aan 

de orde. Door niet alleen te práten 

over je gevoel, maar de emoties 

ook echt te vóelen, leer je wat je 

werkelijke behoeften zijn. Verschil-

lende oefeningen (o.a. imaginatie, 

rollenspellen en modusdagboeken) 

geven je inzicht in je copingmodi 

en hoe je die kunt vervangen door 

een gezonde reactie. Je krijgt meer 

inzicht in (reacties van) jezelf en 

anderen. Zo leer je oude gewoontes 

doorbreken. Je gaat anders denken, 

doen en voelen.

ADHD en  
schematherapie
PsyQ Den Haag, afdeling ADHD 

bij volwassenen, biedt sinds 2014 

schematherapie aan. De groep, 8 

deelnemers en 2 therapeuten, start 

2x per jaar en komt gedurende een 

half jaar wekelijks 2,5 uur samen.  

Je kunt pas deelnemen als de 'stan-

daardbehandeling’ van praktische 

vaardigheden, CGT, G-training en de 

zelfbeeldgroep onvoldoende resul-

taat oplevert. En wanneer daar-

naast problemen op het gebied van 

emotieregulatie en zelfbeeld blijven 

bestaan en op meerdere vlakken 

voorkomen. 

Onvoldoende zelfcontrole/zelf-

discipline is een schema dat vaak 

voorkomt bij ADHD. Je geeft snel op 

bij routinetaken, vermijdt bepaalde 

werkzaamheden of verantwoorde-

lijkheden of gaat juist overcom-

penseren. Dit gedrag is gedeeltelijk 

te verklaren vanuit de bekende 

symptomen van ADHD, vermoedelijk 

als gevolg van een dopaminetekort. 

Dit kun je niet ‘wegtherapieën’. Toch 

kan schematherapie wel zorgen 

voor een afname van dit schema, 

want een deel van dit gedrag is 

aangeleerd (bijvoorbeeld afhaken) 

en een hardnekkig patroon gewor-

den. 

Persoonlijke ervaringen
In 2017 heb ik op mijn 37e de diag-

nose ADHD gekregen. Met de diag-

nose op zak heb ik een groot deel 

van het behandeltraject doorlopen. 

Toch bleven bepaalde problemen 

terugkomen: overmatig piekeren, 

negatief zelfbeeld en angstklachten. 

De druppel was toen mijn behande-

laar met zwangerschaps-

verlof ging. Ik was bang 

en boos. Ik kon het niet 

alleen en voelde me in de 

steek gelaten. Ondanks 

dat ik rationeel gezien wist 

dat dit onzin was. Sche-

matherapie zou mij kunnen 

helpen, vonden ze bij PsyQ.

Je moet de terminologie 

eerst leren kennen. Dat kost 

de nodige energie, maar voor 

mij was het een schot in de 

roos. Het gaat echt de diepte 

in. Ik voelde me voor het eerst 

gezien en begrepen en heb 

veel over mijzelf geleerd. Zo 

ontdekte ik dat ik als kind niet 

de aandacht heb gekregen die ik 

nodig had. De aandacht van mijn 

ouders was grotendeels op mijn 

broertje gericht. Hij was door een 

hersenbeschadiging het zorgenkind 

terwijl ik vrolijk en zorgeloos door 

het leven ging. Dat de aandacht 

 piekeren,

ngstklachten. 

ijn behande-

s-

g 

t 

de 

wist 

-

nnen 

syQ.

e 

kost 

r voor 

n de

diepte 

et eerst 

heb

d. Zo 

nd niet 

gen die ik

t van mijn 

op mijn

22 

MEREL VAN NOORD



naar mijn broertje uitging is begrijpelijk gezien de 

situatie. Dit had wel tot gevolg dat ik het gevoel 

kreeg dat ik me moest aanpassen om niet voor (nog 

meer) problemen te zorgen. Daardoor heb ik allerlei 

trucs ontwikkeld om maar niet op te vallen. En dus 

de ADHD de kop in te drukken. Ik ging piekeren en 

werd angstig. Door uit te gaan van het negatieve, 

kon het alleen maar meevallen Daarnaast ben ik 

ook gaan vermijden. Alles afdoen met een grap, 

boos worden of juist niks zeggen. Hierdoor houd  

ik niet alleen mijn gevoel op afstand, maar ook alle 

mensen. Ik sta er alleen niet steviger door in mijn 

schoenen. Ik word er eerder onzeker, somber,  

angstiger en doodmoe van. 

Van en met elkaar leren
In de groep vonden we onderling veel herkenning 

en steun. We leerden van en met elkaar. We hebben 

gehuild, we zijn boos geworden maar hebben ook 

gelachen. Bijvoorbeeld om een opmerking als ‘Ik wil 

serieus genomen worden.’ Ondanks de ernst, zorgde 

de dubbelzinnigheid ook wel voor enige hilariteit 

en luchtigheid. Grenzen bepalen en bewaken blijft 

lastig, maar ik weet nu dat iemand over mijn gren-

zen gaat wanneer ik irritatie voel. Zo vond ik dat 

een groepsgenoot haar emoties overdreef en alle 

patronen verliepen weer zoals gebruikelijk. Kleine 

ergernissen werden steeds groter en na weken 

opkroppen ontplofte ik. Op dat moment totaal 

overtrokken. Het heeft ons beiden geholpen dit in 

de groep te bespreken. We leerden dat wanneer je 

vanuit een copingmodus reageert, het echte gevoel 

niet overkomt en dit bij de ander juist averechts 

kan werken. Zoals bij mij. Ook leerden we waar een 

sterke emotionele reactie (zoals mijn boosheid)  

vandaan komt en hoe je daar op een gezonde  

manier mee om kunt gaan. 

Door schematherapie worden mijn muurtjes lang-

zaamaan lager. Ik heb meer inzicht in (reacties van) 

mijzelf en anderen. Door meer stil te staan bij wat 

ik voel en me kwetsbaarder op te stellen weet ik 

beter wie ik ben, wat ik kan en wat ik wil. Het lukt 

me vaker om minder te piekeren en meer tot mijn 

échte gevoel te komen. Mijn boosheid blijkt name-

lijk meestal geen boosheid te zijn, maar een manier 

om een ander gevoel op afstand te houden, meestal 

angst of verdriet. En het allerbelangrijkste: ik durf 

meer te vertrouwen op mijn gevoel.  
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MEER WETEN? 

Schematherapie wordt nog nauwelijks 

gegeven bij ADHD, omdat de behandeling 

nog niet bewezen is voor (gevolgen van) 

ADHD. Terwijl veel ADHD’ers wel last  

hebben van comorbide klachten als 

terugkerende depressies en persoon-

lijkheidsproblematiek. Bovendien ga je 

diepgaand aan de slag met je schema’s  

en copingmodi, dus je werkt ook aan  

je ‘ADHD-gerelateerde’ schema’s en  

copingmodi. PsyQ Den Haag probeert  

nu een eerste start te maken met de  

wetenschappelijke onderbouwing.  

Dat is positief, want veel mensen  

kunnen baat hebben bij  

schematherapie.  

Wel of geen ADHD.

• Zoek een therapeut via www.schematherapie.nl. 
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