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Achtergrond onderzoek 

Mentale gezondheid is meer dan de afwezigheid van klachten. Vanuit dit idee is er binnen 

psychologische behandelingen steeds meer ruimte voor een focus op positieve mentale 

gezondheid.  Positieve psychologie richt zich op positieve ervaringen en gevoelens, die zorgen 

voor een ‘buffer’ tegen de stress van het leven. 

Aansluitend bij dit idee hebben twee Nederlandse schematherapeuten Jenny Broersen en 

Anne-Marie Claassen een behandelmodule ontwikkeld gericht op de combinatie tussen 

Schematherapie en positieve mentale gezondheid: ‘Schematherapie en de Gezonde 

Volwassene’ (1, 2). De Gezonde Volwassene is een modus, of kant van je zelf, die stilstaat bij 

wat je nodig hebt en daar ook voor kan en mag kiezen. De Gezonde Volwassene modus zorgt 

er in andere woorden voor dat je in je eigen emotionele basisbehoeften kunt voorzien, zoals 

bijvoorbeeld: verbinding met andere mensen, vertrouwen in jezelf, jezelf kunnen uiten en 

plezier maken. Deze behandeling is bedoeld voor mensen die worstelen met negatieve 

patronen in hun leven en hun welbevinden en veerkracht willen vergroten. 

De behandelmodule is gebaseerd op drie pijlers van welbevinden, namelijk:  

(1) Wat vind ik belangrijk in het leven (persoonlijke waarden) 

(2) Werken aan vriendelijkheid voor jezelf (zelfcompassie). Door het verminderen van 

zelfkritische boodschappen, kun je meer rekening houden met persoonlijke behoeften en 
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waarden.  

(3) Voorlichting over stress en welbevinden. Te veel stress en gevoelens van onveiligheid in 

het leven zorgen ervoor dat het ‘beschermsysteem’ in het brein, dat alarm slaat bij gevaar, te 

veel actief is. Het doel is om stress te verlagen en angstreacties te stoppen. Dit kun je trainen 

door het ‘rustsysteem’ in je brein vaker te activeren, dat gepaard gaat met gevoelens van 

tevredenheid, innerlijke rust en welzijn. Als dit systeem op de voorgrond staat is er ruimte 

voor verbinding met andere mensen, creativiteit en spel.  

De behandelmodule ‘Schematherapie en de Gezonde Volwassene’ is de eerste en enige 

behandeling die zich volledig richt op de versterking van de Gezonde Volwassene binnen 

Schematherapie. Dit onderzoek is erop gericht geweest om te beoordelen of het protocol de 

positieve mentale gezondheid verbetert.  

Tien cliënten in de eindfase van hun Schematherapie behandeling hebben deelgenomen aan 

dit onderzoek. Deelnemers hebben de tien sessies durende behandeling ‘Schematherapie en 

de Gezonde Volwassene’ gevolgd en dagelijks voor, tijdens en na de behandeling ingevuld 

hoe het met hen ging. In dit onderzoek is vervolgens gekeken of ‘Schematherapie en de 

Gezonde Volwassene’ een effectieve behandeling is voor het versterken van welbevinden, 

positieve emoties en zelfcompassie en het verminderen van klachten.  

 

Resultaten en conclusie  

De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat de behandeling ‘Schematherapie en de 

Gezonde Volwassene’ wenselijk en effectief is. De deelnemers geven aan dat zij meer 

welbevinden, positieve emoties en zelfcompassie ervaren na het volgen van de behandeling. 

Deelnemers voelen zich beter over zichzelf, hun leven en ervaren meer tevredenheid binnen 

hun relaties. Zij konden in andere woorden dus ook beter voorzien in hun eigen emotionele 

basisbehoeften, zoals verbinding, zelfvertrouwen, autonomie en identiteitsgevoel. Ook zijn bij 

alle deelnemers psychische klachten verminderd en bleven de effecten van de therapie 

behouden drie maanden na afronding van de therapie. Wel is het belangrijk dat deelnemers 

de ervaringsgerichte oefeningen uit de behandeling en hun huiswerk goed uitvoeren. De 

effecten van de behandeling zijn dan namelijk groter. Deelnemers beoordelen de behandeling 

als behulpzaam in het vergroten van vertrouwen in afsluiting van therapie. Zij vonden het 

prettig om aandacht te besteden aan positieve emoties en het ontwikkelen van prettige, op 

hun persoonlijke waarden gerichte activiteiten (in tegenstelling tot een focus op enkel hun 

klachten). Het lijkt concluderend dus zinvol om na een regulier traject Schematherapie af te 

sluiten met deze behandelmodule om welbevinden, veerkracht en vertrouwen in jezelf te 

vergroten.  

De gevonden resultaten sluiten aan bij eerder onderzoek waaruit blijkt dat een focus op 

positieve mentale gezondheid (en dus de Gezonde Volwassene modus) herstel bevorderend 

en beschermend werkt. Dit betekent dat meer welbevinden ertoe bijdraagt dat mensen 

minder snel terugvallen in klachten of hier beter mee om kunnen gaan (3).  
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Aansluitend bij een bestaande theorie over positieve emoties (4), lijkt het zo te zijn dat het 

ervaren van prettige gevoelens ervoor zorgt dat men beter buiten de bestaande negatieve 

schema’s kan denken, openstaat voor nieuwe gedachten en daarbij passend gedrag. Dit heeft 

meer welbevinden en minder klachten tot gevolg. Vervolgonderzoek is echter nodig om het 

verband tussen de Gezonde Volwassene en welbevinden beter te begrijpen.  
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