BASISCURSUS SCHEMATHERAPIE
Omvang cursus
De cursus bestaat uit 25 contacturen verdeeld over 4 bijeenkomsten van 6.15 uur
Inhoud basiscursus schematherapie
In deze basiscursus maakt u kennis met de schematheorie; er wordt stilgestaan bij wat schema’s,
copingstrategieën en modi zijn, hoe deze ontstaan en zich verder ontwikkelen en bestendigen.
Persoonlijkheidsstoornissen worden toegelicht vanuit een schematherapie perspectief en indicaties voor
schematherapie worden besproken. U leert schema’s, copingstrategieën en modi bij uw cliënten vaststellen en
hoe u hierbij de verschillende schemavragenlijsten, copinglijsten en modivragenlijsten en andere methoden
zoals diagnostische imaginatie kunt gebruiken. U leert hypothesen te vormen over hoe schema’s, copingstijlen
en modi zijn ontstaan vanuit de ontwikkelingsgeschiedenis van de patiënt en deze hypothesen leert u vast te
leggen in een casusconceptualisatie. De verschillende fasen in de schematherapie en de behandeltechnieken
komen aan de orde. Behandeltechnieken worden gedemonstreerd en geoefend tijdens de cursus. Het accent
ligt hierbij op het aanleren van experiëntiële technieken en het hanteren van de therapeutische relatie.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan de schema’s van de therapeut en de interactie met de schema’s of
modi van de patiënt.
Doelgroep
(Gz- en klinisch) psychologen, psychotherapeuten, cognitief gedragstherapeuten en psychiaters die werken met
cliënten met persoonlijkheidsproblematiek. Ervaring met cognitieve gedragstherapie is een voorwaarde.
Accreditatie
Voor de cursus is accreditatie toegekend door het Register Schematherapie, accreditatie bij de VGCt, de FGzPt
en de NVvP wordt aangevraagd.
Vorm
Kennisoverdracht vindt plaats door het lezen van relevante literatuur voorafgaand aan de bijeenkomsten en
een toelichting daarop door de docent via theoretische inleidingen. Daarnaast wordt de tijd in de cursus
grotendeels gevuld met demonstraties van behandeltechnieken (via rollenspel en DVD) en door oefening van
vaardigheden.
Toets
Een uitgeschreven schemagerichte casusconceptualisatie waarin zijn opgenomen: de achtergrondgegevens van
de patiënt, DSM-IV classificatie, beschrijving van de problematiek, belangrijkste schema’s en modi en de
ontstaansgeschiedenis daarvan, een analyse van de interactie van de schema’s van de therapeut en de patiënt,
doelen en behandelplan. De casusconceptualisatie en/of het modimodel worden tevens grafisch weergegeven.
De cursist maakt daarbij gebruik van in de cursus aangereikte formats. Deze eindopdracht moet door de
docent(en) als minimaal ‘voldoende’, een 6, zijn beoordeeld.
Doelstelling
Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers in hun eigen praktijk schemagerichte cognitieve therapie
toepassen bij cliënten met persoonlijkheidsstoornissen.
Tijden:
9:30 uur tot 17:00 uur (inclusief pauze)
Aanwezigheid:
Wanneer meer dan 10% van de contacttijd is verzuimd moeten extra opdrachten worden uitgevoerd ter
compensatie van de gemiste uren.

