
 
 

 

Beste mevrouw/ meneer Testcliënt, 
 
Hieronder zie je in grafieken de resultaten van de vragenlijst Schema Questionnaire (SQ) die je 
onlangs hebt ingevuld. Iedereen heeft een bepaalde manier waarop hij of zij kijkt naar zichzelf, de 
ander en de wereld om zich heen. Wanneer dit leidt tot langdurige vaste patronen van voelen, 
denken en handelen kun je spreken van een gevoelige snaar (=schema). Dit is een vragenlijst die in 
kaart brengt welke schema’s je bij jezelf herkent. Van elk van de 16 schema’s is een grafiek te zien en 
staat beschreven wat het schema in het algemeen betekent. 
 
Je ziet in elke grafiek twee vlakken met kleuren: rood en groen. Heb je de meting voor het eerst 
ingevuld, dan zie je in de grafiek één punt. Een punt in het groene gedeelte betekent dat je geen last 
hebt van dit schema. In het algemeen geldt: hoe lager de score, hoe minder je dit schema bij jezelf 
herkent. 
Wanneer je meerdere metingen hebt ingevuld zie je een lijn. Als de lijn omlaag gaat, betekent dit dat 
je minder last hebt van dit schema. Bij een lijn omhoog heb je aangegeven in jouw leven meer last te 
hebben van dit schema.  
Onderaan de grafieken zie je de datums waarop je de vragenlijst hebt ingevuld. Je bespreekt de 
resultaten samen met jouw behandelaar tijdens de eerstvolgende behandelafspraak.  
 
Zich rechten toe-eigenen:  
De neiging om je superieur te voelen aan anderen en speciale rechten te hebben. Daarbij is er de 
overtuiging om te kunnen doen en laten wat je wil, zonder rekening te hoeven houden met anderen. 
Het centrale thema is macht en controle hebben over situaties en mensen. 

 
 
Emotionele geremdheid:  
De neiging om emoties en impulsen binnen te houden, omdat je denkt dat het uiten daarvan 
anderen zal schaden of leidt tot schaamte, vergelding of verlating. Niet geneigd om spontaan te 
reageren, wel geneigd om sterk de nadruk op rationaliteit te leggen. 



  

 
Zelfopoffering:  
De neiging om jezelf vrijwillig op te offeren voor anderen, die als zwakker gezien worden dan jou 
zelf. Als er aandacht wordt besteedt aan jouw behoeften dan leidt dit tot schuldgevoel, en worden 
andermans behoeften voorgelaten. Uiteindelijk kan er ergernis ontstaan aan de mensen waarvoor 
wordt gezorgd. 

 
 
Onderwerping:  
De neiging om jezelf over te geven aan de wil van anderen om negatieve consequenties te 
voorkomen. Hiermee worden jouw behoeften onderdrukt uit angst voor conflicten en straf. 

 
 
Verstrengeling/kluwen:  



  

De neiging om overdreven betrokkenen verbonden te zijn bij met een of meer opvoeders, waardoor 
je geen eigen identiteit kan ontwikkelen. 

 
 
 
Kwetsbaarheid voor ziekte en gevaar:  
De neiging om te veronderstellen dat jouw dierbaren elk moment iets vreselijks kan overkomen en 
dat jij niets kan doen om zich te beschermen. 

 
 
Meedogenloze normen/overmatig kritisch:  
De neiging om te geloven dat je het nooit goed genoeg kan doen en dat je harder je best moet doen. 
Je bent kritisch op jezelf en anderen en bent perfectionistisch, rigide en overdreven efficiënt. Dit 
gaat ten koste van plezier, ontspanning en sociale contacten. 

 



  

 
Zelfcontrole/zelfdiscipline:  
De neiging hebben geen frustratietolerantie te hebben en gevoelens en impulsen niet te kunnen 
beheersen. Je verdraagt geen ongenoegen of ongemak (pijn, ruzie en inspanning) 

 
 
Wantrouwen en/of misbruik:  
De neiging om de overtuiging te hebben dat anderen uiteindelijk op een of andere manier misbruik 
van jou zullen maken of jou zullen bedriegen of vernederen. De gevoelens zijn heel wisselend, en je 
bent voortdurend waakzaam. 

 
 
Emotionele verwaarlozing/deprivatie:  
De neiging om te verwachten dat jouw eigen basale emotionele behoeften (zoals steun, verzorging, 
empathie en bescherming) niet of onvoldoende door anderen zullen worden vervuld. Er heersen 
gevoelens van alleen en eenzaam zijn. 



  

 

Verlating/instabiliteit:  
De neiging om ervan uit te gaan dat iedereen jou uiteindelijk in de steek zal laten. Anderen zijn 
onbetrouwbaar en onvoorspelbaar in hun steun en toewijding. Angst, verdriet en woede wisselen 
elkaar af als je jezelf in de steek gelaten voelt.  

 
 
 
Sociaal isolatie/vervreemding:  
De neiging om je geïsoleerd te voelen van de rest van de wereld en anders dan andere mensen.  

 
 
Sociale ongewenstheid:  



  

De neiging om ervan overtuigd te zijn sociaal onhandig en onaantrekkelijk te zijn. Je vindt jezelf saai, 
suf en lelijk. 

 
 
Onvolmaaktheid/schaamte:  
De neiging om jezelf innerlijk onvolkomen en slecht te vinden. Zodra anderen jou beter leren 
kennen, zullen zij dat ontdekken en jou afwijzen. Het gevoel van waardeloosheid leidt veelal tot 
schaamte. 

 
 
  



  

Mislukking:  
De neiging ervan overtuigd te zijn dat je niet in staat bent om te presteren op het niveau van 
leeftijdsgenoten. Je voelt je dom en ongetalenteerd.  

 
Functionele afhankelijkheid/onbekwaamheid:  
De neiging om extreem hulpeloos en functioneel afhankelijk te zijn van anderen. Je kan geen 
besluiten nemen over dagelijkse problemen en bent vaak gespannen en angstig. 

 
 
 


