137

Bijlagen
Bijlage 1 Richtlijn diagnostische imaginatie – 138
Bijlage 2 Uitleg imaginaire rescripting aan cliënten – 140
Bijlage 3 Richtlijn imaginaire rescripting – de
therapeut herschrijft – 143
Bijlage 4 Richtlijn imaginatie van gezonde
volwassene – 145
Bijlage 5 Richtlijn imaginaire rescripting – cliënte
herschrijft – 147
Bijlage 6 Richtlijn toekomstgerichte imaginaire
rescripting – 149
Literatuur – 151

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2020
R. van der Wijngaart, Imaginaire rescripting, https://doi.org/10.1007/978-90-368-2451-4

138

Bijlage 1 Richtlijn diagnostische imaginatie

Bijlage 1 Richtlijn diagnostische imaginatie
Doel: Opsporen betekenisvolle beelden uit verleden
Diagnostische imaginatie: stappenplan
Stap 1 Introductie van diagnostische imaginatie
Stap 2 Veilige plek
Stap 3 Nare situatie in het heden
Stap 4 Affectbrug naar het verleden
Stap 5 Exploratie van betekenisvolle ervaring uit het verleden
Stap 6 Terug naar de veilige plek
Stap 7 Nabespreking

1.	
Introductie van diagnostische imaginatie
Ik ga je zo vragen je ogen te sluiten en ze gedurende tien tot vijftien minuten gesloten te
houden. In die tijd zal ik je vragen om beelden op te laten komen van betekenisvolle situaties uit de afgelopen tijd en uit het verleden. Ik zal je door de oefening heen leiden. Naderhand kunnen we dan samen bespreken wat je beleefd hebt en wat we daaruit kunnen leren
over je klachten en de achtergrond ervan. Het is geen hypnose, en jij behoudt te allen tijde
de controle. Het sluiten van je ogen is enkel bedoeld om je te helpen concentreren op de
beelden en te zorgen dat je niet te veel wordt afgeleid door je omgeving.
Goed, dan wil ik je vragen om er even gemakkelijk voor te gaan zitten, voeten op de
grond, handen in je schoot … En je ogen mag je nu sluiten … Haal eerst maar eens diep
adem … goed zo … Als eerste wil ik je vragen om je aandacht even te richten op jezelf.
Je bent hier naartoe gereisd, mensen waren aan het praten, er was drukte, maar nu gaat
het alleen even om jou … met je voeten op de grond … wees je maar bewust van de stoel
onder je, je rug tegen de leuning … en je ademhaling … Je hoeft er niets mee te doen,
wees je enkel bewust van jij, nu, in dit moment … Oké …
NB
5 Benoem duur van oefening
5 Licht kort werkwijze toe
5 Bied veiligheid en controle
Veilige plek
2.	
In deze situatie wil ik je nu eerst vragen om een beeld op te laten komen van een veilige
plek … dat kan iedere plek zijn, uit je huidige leven of je verleden of misschien kies je iets
wat je hebt gezien in een film. Als het maar een plek is waarop jij je fijn voelt … En als
je een beeld hebt, kun je me dan vertellen wat je nu ziet? … Wanneer je een beeld hebt,
probeer je dan echt in die situatie te verplaatsen alsof je er nú bent. Kijk goed rond: Waar
ben je nu? Wat zie je nu? Ben je alleen? Hoe voel je je nu? Wat maakt dat deze plek prettig
en veilig is voor je? Waar voel je dit fijne gevoel in je lijf? Concentreer je op dat gevoel.
3.	
Nare situatie in het heden
Laat deze situatie en het gevoel los, laat het wegdrijven of vervagen. Laat nu een beeld
opkomen van een nare situatie die je onlangs hebt meegemaakt. Ga er niet te diep over
nadenken wat het zou moeten zijn, kijk maar wat er in je opkomt. Als je een beeld hebt,
leef je dan in alsof je daar nu bent. Kijk goed om je heen: Waar ben je nu? Met wie ben je?
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Wat is er aan de hand? Hoe voel je je nu? Waar voel je je nu zo naar over? Waar voel je dat
in je lijf? Concentreer je op het gevoel.
NB
Vraag je cliënte altijd naar drie verschillende aspecten van de emotionele respons:
5 emoties: hoe voelt je je nu? Angstig? Boos? Verdrietig? Beschaamd?
5 fysiologische aspecten: waar voel je dit gevoel in je lichaam?
5 betekenisaspecten: waar ben je nu bang voor, boos over, verdrietig over?
4.	
Affectbrug naar het verleden
Herken je dit gevoel? Houd dit gevoel dan vast, maar laat het beeld los, laat het wegdrijven
of vervagen. Laat nu een situatie uit je jeugd bovenkomen die op de een of andere manier
gekoppeld is aan dit gevoel. Ga niet nadenken wat het zou moeten zijn, concentreer je
enkel op dit gevoel, en zie maar wat er bovenkomt.
Als er niets bovenkomt, geef het dan maar wat meer tijd, en concentreer je ondertussen op
het gevoel dat je nu hebt. Heeft het iets bekends voor je? Waar ken je het van? Ga er niet te
diep over nadenken.
Als er meer dan één situatie tegelijk opkomt, kies er dan maar een uit. Alles is goed.
5.	
Exploratie van betekenisvolle ervaring uit het verleden
Als je een beeld hebt, leef je dan in alsof je daar nú weer bent. Kijk goed om je heen: Hoe
oud ben je (ongeveer)? Waar ben je nu? Wat is er aan de hand? Met wie ben je nu? Wat
gebeurt er? Hoe voel je je nu? Waar voel je dat in je lijf? Wat betekent dit voor je? Is er
iets wat je zou willen doen, maar misschien niet durft? Wat houd je tegen? Is wat je wilt
onmogelijk?
Probeer eventueel iets uit wat je zou willen doen. Of wil je iemand erbij halen om je te helpen? Stel je voor dat jij met of zonder helper net iets hebt gezegd of gedaan wat je anders
zou willen hebben. Hoe wordt daar nu op gereageerd?
NB
5 Stel je vragen in de tegenwoordige tijd, en probeer je cliënte ook in de tegenwoordige tijd te
laten spreken.
5 Pas de toon van je stem aan, afhankelijk van of je een volwassene of een jonger of ouder
kind in het beeld aanspreekt.
Terug naar de veilige plek
6.	
Laat nu je gevoel én de situatie los en verplaats je weer naar de veilige situatie. Kijk goed
om je heen, en concentreer je op je prettige gevoel. Wees daar maar weer in gedachten.
Wat is er goed voor jou hier? Blijf hier maar even, en merk maar wat fijn voor je is.
7.	
Nabespreking
Cliënt mag de ogen weer openen. Bespreek na wat eventuele verbanden zijn tussen de huidige probleemsituaties en gevoelens én de betekenisvolle gebeurtenissen uit het verleden.
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Bijlage 2 Uitleg imaginaire rescripting aan cliënten
(grotendeels ontleend aan Arntz en Van Genderen 2020)
Doel: Opsporen en bewerken betekenisvolle beelden uit verleden
1.	Wat je overkomen is in het verleden was afschuwelijk, en wanneer je niet geholpen wordt
om met die gebeurtenissen om te gaan kunnen zich later in je leven klachten ontwikkelen, zoals gevoelens van angst, schaamte, een lage zelfwaardering en problemen in
relaties met anderen.
2.	De herinneringen aan wat je is overkomen zijn nog niet goed verwerkt. Je kunt nog veel
last hebben van de betekenis welke deze ervaringen voor je hebben gehad. Zo kan een
kind bijvoorbeeld hebben geconcludeerd dat zij slecht is en dat dit de reden is waarom
haar is overkomen wat er is gebeurd; dat niemand te vertrouwen is; dat het slecht is om
je te hechten aan iemand; of voelt ze zich schuldig en beschaamd over wat er is gebeurd
en zichzelf. Zelfs als je op rationeel weet dat die gevoelens niet terecht zijn, dan kunnen
ze nog aanvoelen alsof het echt waar is.
3.	We kunnen niet veranderen wat er feitelijk is gebeurd, en we kunnen niet onze herinneringen eraan uitwissen.
4.	Maar we kunnen wel de betekenis die het voor je heeft gekregen veranderen.
5.	We kunnen proberen om die betekenis te veranderen door erover te praten of te begrijpen waarom die betekenis niet terecht is, maar we weten uit onderzoek dat het veel
effectiever is om verbeeldingsoefeningen te gebruiken.
6.	Hersenonderzoek heeft aangetoond dat de hersenen op dezelfde manier reageren wanneer we een gebeurtenis feitelijk meemaken of ons die gebeurtenis levendig voorstellen,
zelfs als iemand weet dat die gebeurtenis niet werkelijk heeft plaatsgevonden. Dat betekent dat het verbeelden van dingen een grotere impact heeft op ons brein dan wanneer
we er enkel over praten.
7.	In Imaginaire Rescripting zullen we veranderen hoe je tegen de verschrikkelijke gebeurtenissen aankijkt die je zijn overkomen. We kunnen de herinneringen daaraan niet
uitwissen, dat kan niet, maar we zullen je helpen om een ander beeld te krijgen van wat
er is gebeurd en dat zo sterk te ervaren dat daarmee de betekenis van de gebeurtenissen
verandert. Dat betekent dat pijnlijke gevoelens die samenhangen met die herinneringen (zoals schaamte, schuld, walging, boosheid, paniek) zullen verminderen en jij een
positiever zelfbeeld kunt ontwikkelen en anderen meer kunt leren te vertrouwen. Als je
tot dusver de neiging hebt gehad met mensen om te gaan die eigenlijk niet goed voor je
zijn, dan zal je merken dat de behandeling je helpt om te leren kiezen voor mensen die je
beter behandelen. Als je bang was voor de heftigheid van je emoties, dan zal de behandeling helpen minder bang te worden die emoties toe te laten. De behandeling kan dus
verschillende positieve effecten hebben.
8.	Imaginaire Rescripting bied je ook de mogelijkheid om gevoelens, behoeften en gedragingen te uiten die je toentertijd hebt moeten onderdrukken. Bijvoorbeeld, als iemand
wordt aangevallen, kan hij of zij de opwelling voelen om terug te vechten. Als het echter
te gevaarlijk is om terug te vechten dan onderdrukken mensen vaak (automatisch) die
opwelling. Hoewel dat heel wijs is om te doen wanneer je machteloos bent (omdat de
consequenties van terugvechten nog erger kunnen zijn) kan het onderdrukken van die
opwelling op de lange termijn ongezonde gevolgen hebben. Daarom willen we je helpen
die gevoelens, behoeften en gedragingen in de verbeeldingsoefening alsnog te uiten,
omdat het nu wel veilig is om dat te doen.

141
Bijlage 2 Uitleg imaginaire rescripting aan cliënten

9.	Kinderen hebben bescherming nodig tegen een slechte behandeling en verwaarlozing, en
als dat dan toch plaatsvindt dan moeten ze steun krijgen, gerustgesteld en gekalmeerd
worden, horen wat een gezonde visie is op wat er gebeurd is, wie er feitelijk schuldig is
en zich dan ook zou moeten schamen. Deze behoefte aan steun en uitleg is heel natuurlijk maar is vaak niet naar geluisterd bij mensen die eenzelfde achtergrond hebben als
jij. In Imaginaire Rescripting helpen we je te laten ervaren hoe er wel naar die behoeften
geluisterd wordt, en hoewel dat in verbeelding gebeurt reageren de hersenen erop alsof
dit een helende ervaring is.
10.	De behandeling zal allerlei gevoelens en inzichten op kunnen roepen. Sommige van die
gevoelens en inzichten kunnen aanvankelijk moeilijk te verdragen lijken maar ik zal
je daarbij helpen. Zo kan je bijvoorbeeld verdriet voelen over wat er is gebeurd en dat
verdriet kan heel pijnlijk zijn om te voelen. Verdriet is echter een natuurlijke reactie en
wanneer die natuurlijke reactie onderdrukt wordt kan dat voor problemen zorgen. Het
is oké om verdriet te voelen, of andere emoties, die door de therapie kunnen worden
opgeroepen, ze zijn onderdeel van een natuurlijk helingsproces. Dergelijke gevoelens
zijn daarmee niet een bewijs dat de therapie niet zou werken, maar kunnen juist als een
positief teken gezien worden.
11.	In Imaginaire Rescripting zal je gevraagd worden om een betekenisvolle gebeurtenis te
verbeelden die opnieuw staat te gebeuren. Wanneer duidelijk is wat er gaat gebeuren dan
zal ik je vragen te verbeelden dat ik bij jou ben in dat beeld. Ik zal dan ingrijpen om te
voorkomen of te stoppen wat er misgaat. Ik zal je helpen te verbeelden dat er veiligheid
is en dat er aandacht is voor al je behoeften rond deze gebeurtenis. In de latere fasen van
de therapie zal ik je helpen je voor te stellen dat jij zelf deze hulp en steun biedt door het
misbruik of andere nare gebeurtenissen te stoppen en zorg te dragen voor je behoeften.
12.	In Imaginaire Rescripting hoef je niet alle details te vertellen van wat er is gebeurd. Dat
is niet noodzakelijk om deze behandeling effectief te laten zijn. Dus, als er afschuwelijke
dingen zijn gebeurd dan hoef je niet alle details daarvan aan me te vertellen. Wanneer
duidelijk is wat er gaat gebeuren, en je emoties zijn voldoende geactiveerd, dan is dat het
moment dat ik in het beeld in zal stappen.
13.	Als je merkt dat een bepaalde interventie niet voldoende effect heeft voor je, dan is dat
geen probleem. We kunnen het verloop van de gebeurtenissen gewoon wat terugspoelen
in tijd en iets anders proberen. Hoe meer jij meedenkt wat er nog meer moet gebeuren,
des te beter.
14.	We kunnen een lijstje maken van alle nare gebeurtenissen die relevant zijn voor je huidige klachten. Jij kan dan kiezen welke van die gebeurtenissen we het eerst aanpakken.
We zullen ook aandacht hebben voor de klachten in je huidige leven die samenhangen
met de gebeurtenissen in je verleden aangezien die gebeurtenissen je kwetsbaar maken
voor problemen nu. Wanneer ik de indruk heb dat je misschien geneigd bent bepaalde
onderdelen te vermijden terwijl die wel van belang zouden kunnen zijn voor je herstel,
dan zal ik dat met je bespreken. Ik zal je echter niet dwingen iets te doen wat jij niet wilt.
15.	We hebben bemerkt dat het beter is vroegere herinneringen te gebruiken dan latere
herinneringen. Dus, als we een keuze hebben dan zullen we proberen die herinneringen
op te halen waarin je jong bent aangezien vroegere herinneringen vaak aan de wortels
liggen van de problemen.
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16.	Meestal werken we aan één herinnering per sessie. Het is niet noodzakelijk om alle
herinneringen te behandelen. Vaak hebben meerdere herinneringen eenzelfde betekenis
en wanneer we succesvol zijn begonnen de betekenis van één relevante herinnering te
veranderen zal je merken dat de betekenis van andere herinneringen ook verandert. We
zijn dus vrij in het kiezen van de herinnering waaraan we willen werken; het is afhankelijk van de relevantie van die herinnering in die fase van de therapie.
17.	Dit was best een lange uitleg. Heb je nog vragen op dit moment?
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Bijlage 3 Richtlijn imaginaire rescripting – de
therapeut herschrijft
Doel: Veranderen van (het verloop en de betekenis van) betekenisvolle beelden
Imaginaire rescripting: stappenplan
Stap 1 Introductie van imaginaire rescripting
Stap 2 Veilige plek
Stap 3 Nare situatie in het heden
Stap 4 Affectbrug naar het verleden
Stap 5 Exploratie van betekenisvolle ervaring uit het verleden
Stap 6 Rescripting van deze betekenisvolle beelden
Stap 6 Eventueel terug naar de veilige plek
Stap 7 Nabespreking

1.	Introductie van imaginaire rescripting
Ik ga je zo vragen je ogen te sluiten en ze gedurende tien tot vijftien minuten gesloten te
houden. In die tijd zal ik je vragen om beelden op te laten komen van betekenisvolle situaties uit de afgelopen tijd en uit het verleden. Ik zal je door de oefening heen leiden. Naderhand kunnen we dan samen bespreken wat je hebt beleefd en wat we daaruit kunnen leren
over je klachten en de achtergrond ervan. Het is geen hypnose, en jij behoudt te allen tijde
de controle. Het sluiten van je ogen is enkel bedoeld om je te helpen concentreren op de
beelden en te zorgen dat je niet te veel wordt afgeleid door je omgeving.
2.	Veilige plek
Sluit je ogen, en laat een beeld opkomen van je fijne plek. Wanneer je dat beeld hebt,
probeer je dan echt in die situatie te verplaatsen alsof je er nú bent. Kijk goed rond: Waar
ben je nu? Wat zie je nu? Ben je alleen? Hoe voel je je nu? Wat maakt deze plek prettig en
veilig voor jou? Waar voel je dit fijne gevoel in je lijf? Concentreer je op dat gevoel.
3.	Nare situatie in het heden
Laat deze situatie en het gevoel los, laat het wegdrijven of vervagen. Laat nu een beeld
opkomen van die nare situatie die je onlangs hebt meegemaakt. Als je stilstaat bij die
situatie waardoor je zo van streek raakte, welk beeld komt dan bij je op? Als je een beeld
hebt, leef je dan in alsof je daar nu bent. Kijk goed om je heen: Waar ben je? Met wie ben
je? Wat is er aan de hand? Hoe voel je je nu? Waar voel je je nu zo naar over? Waar voel je
dat in je lijf? Concentreer je op het gevoel.
4.	Affectbrug naar het verleden
Herken je dit gevoel? Houd dit gevoel dan vast, maar laat het beeld los, laat het wegdrijven
of vervagen. Laat nu een situatie uit je jeugd bovenkomen die op de een of andere manier
gekoppeld is aan dit gevoel. Ga niet nadenken wat het zou moeten zijn, concentreer je
enkel op dit gevoel, en zie maar wat er bovenkomt.
5.	Exploratie van betekenisvolle ervaring uit het verleden
Als er niets bovenkomt, geef het dan maar wat meer tijd, en concentreer je ondertussen op
dat gevoel wat je nu hebt. Heeft het iets bekends voor je? Waar ken je het van? Ga er niet
te diep over nadenken.
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Als er meer dan één situatie tegelijk opkomt, kies er dan maar een uit. Alles is goed.
Als je een beeld hebt, leef je dan in alsof je daar nu weer bent. Hoe oud ben je (ongeveer)?
Kijk goed om je heen: Waar ben je nu? Wat is er aan de hand? Met wie ben je nu? Wat
gebeurt er? Hoe voel je je nu? Waar voel je dat in je lijf? Wat betekent dit voor je?
6.	Rescripting van deze betekenisvolle beelden
A.	In beeld stappen
		 Oké, zet het beeld maar even op pauze, alsof je een afstandsbediening hebt. En nu wil ik
je vragen of je mij erbij kunt plaatsen. Ik wil er graag bijkomen om je te helpen, want die
kleine (naam cliënte) heeft hulp nodig. Kun je mij zien? Ik ga iets tegen (de antagonist)
zeggen, en luister maar even.
B.	Bevechten antagonist
		 Antagonist tegenspreken/bevechten, net zo lang tot de basisbehoeften van cliënte in die situatie zijn vervuld.
C.	Troosten kleine kind
		 Expliciete erkenning van gevoelens, zachte toon van stem, rustig tempo.
D.	Rescripting eindigen met prettige/plezierige activiteit
		 Neem kind mee naar prettige plek voor wat ontspanning/spontaniteit en spel
7.	Eventueel terug naar de veilige plek
Als cliënte zich na de rescripting goed voelt, hoeft deze stap niet per se.
Laat nu je gevoel én de situatie los, en verplaats je weer naar de veilige situatie. Kijk goed
om je heen, en concentreer je op je prettige gevoel. Wees daar maar weer in gedachten.
Wat is er goed voor jou hier? Blijf hier maar even, en merk maar wat fijn voor je is.
8.	Nabespreking
Cliënt mag ogen weer openen. Bespreek de correctieve emotionele ervaring na.
5 Hoe voel je je nu?
5 Hoe voelde je je toen ik het voor je opnam? Waar voelde je dat in je lijf? Wat vond je er
prettig aan dat ik het voor je opnam?
5 Luisteren naar wat je nodig hebt en daarvoor opkomen voelt dus prettig. Door heel veel
van deze ervaringen te genereren ga je je steeds beter voelen.
Expliciet bespreken van de gewijzigde aannames over zichzelf of de ander (Ik dacht altijd dat
ik een slecht kind was maar …).
Eventueel kun je als therapeut ook vertellen wat je ervaren hebt en wat kan gelden als erkenning voor de gevoelens en behoeften van cliënte.
Huiswerk: deze ervaring vaak herhalen met behulp van (audio)flashcards, afluisteren van
opname van sessies, terugdenken aan het effect van de rescripting.
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Bijlage 4 Richtlijn imaginatie van gezonde
volwassene
Doel: Bewustwording van gezond, volwassen deel
Stappenplan voor het leren visualiseren van de gezonde volwassene
NB
Bij lichtere problematiek is het ook mogelijk enkel stap 4 en 5 te doen.
Stap 1 Leg uit waarom cliënte de gezonde volwassene moet leren visualiseren
Stap 2 Geef een persoonlijk voorbeeld van jouw gezonde volwassene
Stap 3 Focus op specifieke aspecten van deze herinnering
Stap 4 Vraag cliënte haar gezonde volwassene te visualiseren
Stap 5 Nabespreking en huiswerk

1.	Leg uit waarom cliënte de gezonde volwassene moet leren visualiseren
Oké, we hebben al een heleboel werk verricht in de therapie. En wat je misschien wel hebt
opgemerkt, is dat ik het heel vaak heb gehad over jouw gezonde, volwassen kant. We hebben als doel van deze therapie gesteld dat we jouw gezonde kant sterker maken. Misschien
kunnen we vandaag het er eens over hebben wat daar precies mee bedoeld wordt, met die
gezonde kant van jou.
Ik wil namelijk dat gezonde deel van jou sterker maken. Wanneer je geconfronteerd wordt met
moeilijke situaties heb je die gezonde volwassene nodig. Dat deel van jezelf kun je activeren
door terug te denken aan situaties uit het verleden waarin je die gezonde volwassene was.
Door jezelf te zien als gezonde volwassene in uitdagende situaties van toen breng je jezelf in
contact met die kant van jezelf, en word je steeds meer een gezonde volwassene.
2.	Geef een persoonlijk voorbeeld van jouw gezonde volwassene
Als ik bijvoorbeeld tegen een lastige situatie aankijk, en ik moet me daarop voorbereiden,
dan sluit ik soms letterlijk mijn ogen om even terug te denken aan een situatie waarin ik
die gezonde volwassene was. En dat helpt me dan om dat gevoel te krijgen, me sterker te
voelen, om die gezonde volwassene daadwerkelijk te zijn en daarmee de moeilijkheden
beter onder ogen te kunnen zien. Als ik dat nu zou moeten doen dan zou ik waarschijnlijk
terugdenken aan een situatie die zich een paar dagen geleden voordeed … (Beschrijf een
persoonlijke situatie waarin je je emotioneel geraakt of uitgedaagd voelde, maar die je
goed hanteerde, waardoor je er met een zekere trots op terugkijkt.)
3.	Focus op specifieke aspecten van deze herinnering
Beschrijf de verschillende modaliteiten van de ervaring: emotionele, cognitieve, fysiologische en houdingsaspecten.
5 Wat ik nu voel is …
5 Ik voel dat (plek in lichaam).
5 Waar voel ik me zo trots/zelfverzekerd/krachtig of iets dergelijks over?
5 Als ik een houding zou moeten zoeken die past bij dit goede gevoel, dan zou
ik … (beschrijf de houding die je aanneemt).
5 Als ik een mentale foto zou nemen van mezelf wanneer ik dit beleef, dan zie
ik … (beschrijf beeldaspecten van de gezonde volwassene).
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4.	Vraag cliënte haar gezonde volwassene te visualiseren
Nou wil ik dat jij ook een beeld vormt van jouw gezonde volwassene. Daar wil ik vandaag aan werken, is dat oké? Ik wil graag dat je je ogen even sluit … haal maar even diep
adem … oké, laat nu een herinnering opkomen aan jouw gezonde volwassene. Dat zijn
vaak herinneringen van een situatie die lastig was, maar die je toch goed hebt gehanteerd … waar je met een zekere trots op terug kunt kijken … Welke herinnering komt er
bij jou op?
…
5 Wat is dat gezonde gevoel?
5 Waar voel je dat in je lichaam?
5 Welke betekenis heeft dit gevoel? (Waar voel jij je zo trots/zelfverzekerd/krachtig of iets
dergelijks over?)
5 Zoek maar een houding die past bij dit goede gevoel. Waarom voelt deze houding passend?
5 Als je een mentale foto neemt van jezelf wanneer je dit beleeft, hoe ziet die volwassene er
op die foto uit?
5 Besef dat dit je gezonde, volwassen deel is, dit ben jij op je best, de kapitein op jouw
schip.
NB
Vraag naar die herinneringen waarin je cliënte het moeilijk had, maar waar ze toch met een
zekere trots op terugkijkt, omdat ze de situatie en alles wat ze erbij ervaren heeft, goed heeft
weten te hanteren.
5.	Nabespreking en huiswerk
Bespreek alle verschillende aspecten, modaliteiten van de gezonde, volwassen kant die cliënte
zojuist heeft gevisualiseerd.
Huiswerk is dat beeld regelmatig te visualiseren en de eigenschappen van de gezonde kant op
te schrijven en die te herlezen.
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Bijlage 5 Richtlijn imaginaire rescripting – cliënte
herschrijft
Doel: Versterken van gezond volwassen deel van cliënt
Stappenplan imaginaire rescripting – cliënte herschrijft
Stap 1 Introductie
Stap 2 Visualiseren van de gezonde volwassene in plaats van veilige plek
Stap 3 Visualiseren van traumatische gebeurtenis vanuit perspectief kind/slachtoffer
Stap 4 Rescripting van dit traumatische beeld vanuit perspectief gezonde volwassene
Stap 5 Herhaling van deze rescripting, maar nu vanuit perspectief kind/slachtoffer
Stap 6 Nabespreking

1.	Introductie
Je hebt inmiddels al heel wat vorderingen gemaakt; je hebt mij toegelaten om nieuwe ervaringen op te doen door mij beelden van je verleden te laten herschrijven. Daarnaast heb je
inmiddels ook steeds meer een beeld van je eigen gezonde volwassene. Je bent echt goed
bezig! Het doel van de therapie is dat jij met je gezonde volwassene contact kunt blijven
houden met je basisbehoeften, dat je kunt luisteren naar wat je nodig hebt. Om daarnaartoe te werken wil ik samen met je oefenen dat jij herinneringen of beelden uit je verleden
bewerkt.
2.	Visualiseren van de gezonde volwassene in plaats van veilige plek
Oké, sluit nu maar je ogen … Ik wil dat je het beeld oproept van dat krachtige, gezonde
deel van jezelf … die kant van jou waar we een paar sessies geleden over gesproken hebben. Wat zie je nu? … Probeer nu die gezonde volwassene te zíjn … Wat gebeurt er om je
heen?
… Hoe voel je je? … Waar voel je dat in je lijf? … Neem maar de houding aan van je
gezonde volwassene, ga maar zitten op een manier die past bij dit gevoel.
NB
Door de oefening nu te beginnen met het visualiseren van die gezonde volwassene zet je deze
al ‘in de grondverf ’; geheugenbestanden rondom de gezonde volwassene zijn reeds geactiveerd, waardoor het later in de oefening minder moeilijk zal zijn deze opnieuw te activeren.
3.	Visualiseren van traumatische gebeurtenis vanuit perspectief kind/slachtoffer.
Eventueel visualiseren recente triggersituatie met daarna affectbrug naar verleden.
Laat je cliënte zich inleven in het perspectief van het kind, of, wanneer de betekenisvolle
ervaring later in het leven heeft plaatsgevonden, in haar beleving tijdens die gebeurtenis.
Vanuit dat perspectief exploreer je de ervaring en vraagt naar zintuiglijke informatie:
‘Wat gebeurt er?’
‘Wat zie/ruik/hoor je?’
Laat je cliënte het beeld stilzetten op het moment dat er ingegrepen moet worden.
4.	Rescripting van dit traumatische beeld vanuit perspectief gezonde volwassene
Ik wil dat je het beeld nu op pauze zet. Haal nu je gezonde volwassene erbij. Wees die
gezonde volwassene … Waar sta je? … Wat vind je van wat hier allemaal gebeurt? … Heb
je het gevoel dat je het zo wel aankunt, of wil je jezelf graag nog wat groter maken? …
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Wat wil je doen/zeggen? … Doe het maar (hardop)! … Hoe voel je je als je dit zegt/
doet? … En waar voel je dat in je lijf? … Wat gebeurt er nu met kleine (naam
cliënte)? … Hoe voel je je over haar?
5.	Herhaling van deze rescripting, maar nu vanuit perspectief kind/slachtoffer
Vraag je cliënte nu of ze het beeld terug kan spoelen tot het punt dat de gezonde volwassene
in het beeld stapt.
Vraag je cliënte zich nu opnieuw in te leven in het perspectief van het kleine kind/slachtoffer
en de rescripting nogmaals te visualiseren.
Nu wil ik dat je terugspoelt tot het punt dat je als gezonde volwassene in het beeld erbij
komt. Maar nu wil ik dat je weer dat kind/slachtoffer bent … dus je zit daar, in deze situatie, maar nu is er ook de grote (naam cliënte) … zie je haar? Hoe is het voor je dat zij er nu
bij is? … En wat gaat er door je heen? … En wat gebeurt er nu? (Laat de situatie opnieuw
beschrijven vanuit het perspectief van het kind/slachtoffer) … Wat zegt ze? Wat doet ze
nu? …
Hoe voelt dat voor jou om dat te horen/zien? … Wat heb je nu nodig / wat zou je nog
meer fijn vinden? … Kun je dat tegen haar zeggen? … En hoe reageert zij? … En hoe voelt
dat?
NB
Wees helder in je instructie.
Gebruik de toon van je stem en het tempo van spreken om de verandering van perspectief te
ondersteunen.
6.	Nabespreking
Exploreer expliciet en uitgebreid de gezonde ervaringen:
‘Wat heb je geleerd?’
‘Hoe voelde het om zo op te komen voor jezelf?’
‘Waar voelde je dat? Kun je dat nog steeds een beetje voelen?’
Probeer ook samen met de cliënte te bespreken hoe ze deze ervaringen vast kan houden:
audioflashcards, geschreven flashcards, het thuis herhalen van bepaalde onderdelen van
de oefening, het afluisteren van (bepaalde delen van) de opname van de sessie.
NB
Het is niet strikt noodzakelijk om eerst nog terug te keren naar de veilige plek voordat de
oefening afgerond kan worden.
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Bijlage 6 Richtlijn toekomstgerichte imaginaire
rescripting
Doel: Voorbereiden van gezonde volwassene op toekomstige triggers
Stappenplan rescripting patronen in de toekomst
NB
De afzonderlijke stappen kunnen, verspreid over meerdere sessies, afzonderlijk geoefend worden.
Stap 1 Voorbespreking
Stap 2 Visualiseren Gezonde Volwassene
Stap 3 Visualiseren gevreesd rampscenario
Stap 4 Contact maken met gezond, volwassen deel
Stap 5 Coachen in zelfcompassie, cognitieve herstructurering, gedragsverandering
Stap 6 Nabespreking en huiswerk

1.	Voorbespreking
5 Rationale toekomstgerichte imaginaire rescripting
We zitten nu in een fase van de therapie waarbij we de aandacht steeds meer richten op
de toekomst. We gaan gebruikmaken van de kracht van de verbeelding om je voor te
bereiden op probleemsituaties die zich in de toekomst kunnen voordoen. Door je nu
goed voor te stellen hoe je met die probleemsituaties omgaat, zal het later in het echt een
stuk minder moeilijk worden om er goed mee om te gaan.
Eventueel:
– Onderzoek geeft aan dat dezelfde hersengebieden actief zijn als je een herinnering uit
het verleden ophaalt en wanneer je je een situatie in de toekomst verbeeldt.
– In de sport wordt al heel lang gebruikgemaakt van toekomstgerichte imaginaties om
sportprestaties in de toekomst te verbeteren.
5 Bepalen toekomstige probleemsituaties
Welke probleemsituaties doen zich waarschijnlijk voor in de toekomst:
– hoe waarschijnlijk is het dat deze situatie zich zal voordoen?
– is de situatie betekenisvol voor de klachten?
– hoe concreet is de situatie?
– wat zijn typische emotionele en gedragsmatige reacties in dergelijke probleemsituaties?
5 Voorbespreking gedragsverandering
– Hoe zou je cliënte willen omgaan met een dergelijke situatie?
2.	Visualiseren Gezonde Volwassene
In dit soort situaties hebben we echt de gezonde volwassene nodig, de sterke (naam cliënte), die in staat is om in contact te blijven met haar eigen gevoelens, maar tegelijkertijd
ook kan omgaan met moeilijke, uitdagende situaties. Een manier om je voor te bereiden
op dergelijke situaties is om nu je ogen even te sluiten. Sluit je ogen maar … En ik wil je
vragen of je contact kunt maken met dit gezonde, volwassen deel van jezelf … De kapitein op het schip, die sterk is, maar niet op een stoere, afgesloten manier, maar de sterke,
gezonde volwassene … Wees maar die gezonde volwassene. Neem maar een houding aan
die bij haar past … Hoe voel je je nu je die gezonde volwassene bent?
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3.	Visualiseren gevreesd rampscenario
Vraag om beelden op te laten komen van het toekomstige klachtscenario en daarin de oude
patronen van gevoelens en gedragingen te herkennen. Vraag je cliënte om deze beelden zo
levendig mogelijk te beschrijven.
Vraag je cliënte dan ook alert te zijn op automatische emotionele en gedragsmatige reacties.
‘Herken je dit gevoel? Waar ken je het van? Dus je voelt je nu het kind dat je ooit was, het
kind dat zich ook angstig en bedreigd voelde?’
4.	Contact maken met gezond, volwassen deel
‘Je voelt je weer dat angstige kind van toen, en het liefst zou je beschermer nu het roer
over willen nemen om van dat gevoel af te komen. Maar ik wil dat je als kapitein aan het
roer staat en de koers bepaalt.’
5.	Coachen in zelfcompassie, cognitieve herstructurering, gedragsverandering
In deze fase worden de drie stappen van de Gezonde Volwassene geoefend;
1.	Zelfcompassie
		 Je voelt je … (gevoelsbeleving cliënte) …
		 Natuurlijk voel je dat, want in deze situatie … (expliciet begrip voor situationele aspecten) …
		 Natuurlijk voel je je zo, want met wat jij hebt meegemaakt … (expliciet begrip voor
belaste voorgeschiedenis) …
2.	Cognitieve herstructurering
		 Breng alle rationele argumenten uit eerdere sessies in herinnering die het negatieve zelfbeeld
tegenspreken.
		 Waarom klopt die aanname ook alweer niet?
3.	Gedragsverandering
		 Vraag je cliënte het vooraf besproken script te visualiseren, of coach je cliënte in het ter
plekke bedenken van gedragsalternatieven.
		 Focus op details; wat zeg je precies, op welke toon, met welke houding?
6.	Nabespreking en huiswerk
Bespreek de ervaring tijdens de imaginatie, en geef concreet en specifiek huiswerk mee om
deze toekomstgerichte imaginaire rescripting thuis te oefenen.
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