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Wat is Transactionele Analyse? (TA)

TA bevat de volgende theorie:

▪ mensen zijn OK (ik ben OK, jij bent OK)

Definitie TA 

Theorie TA 

Filosofie TA 

TA biedt een kader met behandeling wat gebruikt

kan worden om individuen, koppels en families te helpen. 

▪ hoe kunnen beslissingen in de jeugd invloed hebben op

het gedrag op latere leeftijd met pijnlijke gevolgen

▪ hoe communiceren mensen en waardoor ontstaan communicatie-

storingen

▪ hoe functioneren mensen psychologisch

“Transactionele Analyse is een theorie van persoonlijke en systematische 

psychotherapie voor persoonlijke groei en verandering.”

(International Transactional Analysis Association)

▪ mensen bepalen hun eigen lot door middel van besluiten,

en deze besluiten kunnen herzien worden.

▪ iedereen verdient positieve ‘strooks’

Ref:  Stewart and Joines

O

Het structurele model van ego-toestanden

Gedrag, gedachten en gevoelens, vanuit 

de kinderjaren herhaald.

Gedrag, gedachten en gevoelens die een 

directe respons zijn op het hier-en-nu. 

Gedrag, gedachten en gevoelens 

overgenomen van ouders of ouderfiguren.

Ouder ego-toestand

Volwassene ego-toestand

Kind ego-toestand

V

K

Ref:  Eric Berne
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▪ moralistisch

▪ opstandig

▪ gehoorzaam

▪ niet oordelend

▪ nieuwsgierig

Kritische Ouder

Rebellerend Kind

Aangepast Kind

Vrij Kind

Volwassene

Voedende Ouder

▪ autoritair

▪ oordelend

▪ klagend

▪ passief

▪ begrijpend
▪ steunend
▪ aanmoedigend
▪ verzorgend
▪ geruststellend

▪ realistisch
▪ zelfverzekerd
▪ geïnteresseerd
▪ ruimdenkend

▪ spontaan
▪ speels
▪ energiek

RK

AK
VK

KO VO

V

Het functionele model van ego-toestanden

Ref:  Woollams and Brown

gedaan, doe het dan zelf.

▪ Als je wilt dat iets goed wordt

▪ Tieners zijn lui.

▪ De regering is niet te vertrouwen.

Misvatting van Ouderlijke

overtuiging en Volwassen realiteit.

▪ (C) Ik ben alleen lief als ik me stil houd.

maar niet gehoord, met

▪ (P) Kinderen mogen gezien worden,

Misvatting van een Ouderlijke boodschap gecombineerd

met  Kinderlijke overtuiging en Volwassen realiteit .

Oudercontaminatie (vooroordeel)

▪ Ik ben niet beminnelijk.
▪ Zwarte katten brengen mij ongeluk.

▪ Mensen vinden mij niet leuk.

Misvatting van Kinderlijke

overtuiging en Volwassen realiteit.

Kindcontaminatie (waandenkbeeld)

P - parent

A - adult

C - child 

Dubbele contaminatie (scriptovertuiging)

Contaminatie van ego-toestanden

Ref:  Eric Berne
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O

V

K

O

V

K

Maakt eigen regels in elke situatie.

Schakelt volwassen mogelijkheden om de 

werkelijkheid te onderzoeken uit

▪ Schakelt jeugdherinneringen uit.

Uitgesloten Volwassene

Uitgesloten Ouder

Uitgesloten Kind

bv. top politici, geslaagde

leidinggevenden, maffiabazen

▪ Kan zich onverantwoordelijk

en onbewust gedragen.

▪ Is gewend gebruik te maken van intuïtie

om aan te voelen wat er om hem heen gebeurt.

Psychotische/manische depressie

kan gediagnosticeerd worden.

▪ Gedachten en gedrag kunnen bizar zijn.

▪ Wisselt tussen Ouder en Kind 

ego-toestanden.

Kan voorkomen bij slachtoffers met 

een trauma ontstaan in de jeugd.

▪ Heeft weinig plezier, komt niet dichtbij

anderen, en uit nauwelijks gevoelens.

O

V

K

‘koude kikker’ 

Uitsluiting van ego-toestanden

Ref:  Eric Berne

Constante Ouder

Constante Volwassene

(bv. leraar, advocaat)

▪ tegen anderen praten
▪ overgeneraliseren
▪ autoritair zijn
▪ dogmatisch zijn
▪ gewichtig zijn
kan:

(bv. dokter, wetenschapper)

▪ functioneert als een informatie-

verzamelaar en gegevensverwerker

▪ is niet in staat mee te doen

aan een lolletje

(bv.  acteur)

▪ houden van spelen met en entertainen van anderen

▪ ‘Peter Pan’ syndroom vertonen

▪ narcistisch, zelfgeoriënteerd zijn

▪ door anderen gezien worden als onvolwassen of hysterisch

▪ gevoelens laten escaleren

kan:

Constante Kind

Constante ego-toestanden

Ref:  Eric Berne
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Complementaire 
(parallelle) transacties

Het antwoord op de stimulus is passend en zoals verwacht.
De communicatie is open en kan doorgaan.

“Kinderen zijn

tegenwoordig lui!”

“En ze zijn

allemaal verslaafd!”

“Hoi, hoe is het?” “Goed, dankje.”

O

V

K

O

V

K

O

V

K

O

V

K

P

R

P

R

Ref:  Eric Berne

P - prikkel

R - respons
O - ouder

V - volwassene

K - kind 

“Ik vind jou 

heel leuk!”

“Ik vind jou 

ook leuk!”

“Waar is dat 

rapport?”

“H.. H.. Het spijt me.
Het is nog niet af.”

O

V

K
P

R

RP

O

V

K

O

V

K

O

V

K

Ref:  Eric Berne 

P - prikkel

R - respons

Complementaire 
(parallelle) transacties -vervolg-
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Kruistransacties
Het antwoord op de stimulus is niet zoals verwacht. 

De communicatie stopt of verandert.

“Laten we

gek doen!”

“Goedenmorgen

hoe is het?”

“Ik voel me niet

echt lekker.”

O

V

K

O

V

K

O

V

K

O

V

K

P

R

R

P

O

V

K

O

V

K

RP

Ref:  Eric Berne

“Wat eten we?” “Val me niet

lastig!”

“Kun je nou nooit

serieus zijn?”

P - prikkel

R - respons

Transacties met bijbedoelingen
Het overbrengen van twee boodschappen tegelijkertijd:

“Hoe vond je

mijn rapport?”
“Het was goed.”

“Wilt u even binnen-

komen voor 

een bakkie?”

“Ja, lekker een 

kopje koffie.”

Dubbele transactie

O

V

K

O

V

K

S s

R s

Sp

R p

(‘t Was niet echt

goed he?)

(Ik wil even alleen 

met je zijn.)

(Ik wil ook alleen 

met jou zijn.)

(Ik vond ‘t

niet echt goed.)

Dubbele transactie

O

V

K

O

V

K

S s

Rs

Sp

R p

Ref:  Eric Berne

openlijke boodschap - sociaal niveau
verborgen boodschap - psychologisch niveau 
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“Dit is ons top item,

maar die zal wel boven

uw budget gaan.”

“Ik neem het!”

Hoektransactie

(Ik breng je in

verlegenheid 

als je dit niet koopt.)

O

V

K

O

V

K

S s

Sp

R

Ref:  Eric Berne

- vervolg -

Transacties met bijbedoelingen

Honger naar erkenning

Een behoefte aan fysiek,

emotioneel en intelectueel

contact met anderen.

Een behoefte om je bestaan 

te zien als individu.

Een behoefte om je tijd te structureren

om waardering tegemoet te komen.

Stimulus Verlangen

Herkennings Verlangen

Structuur Verlangen

Ref:  Eric Berne 
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Soorten ‘strooks’
WARME DONSJES

voor wat

je doet

voor wie 

je bent

KOUDE STEKELS

Omdat je dingen goed doet

“Goed gedaan!”

Zonder beperkende bepalingen of 
condities

Omdat je dingen verkeerd doet. Negatieve aandacht zonder reden.

“Je ziet er stom uit!” “Ik haat je!”

“Ik hou van je!”

Ref:  Claude Steiner
:  Woollams and Brown

Positief Voorwaardelijk Positief Onvoorwaardelijk

Negatief OnvoorwaardelijkNegatief Voorwaardelijk

De strookhuishouding

Regel 1

Regel 2

Regel 3

Regel 4

Regel 5

Geef geen strooks als je ze te geven hebt.

“Complimenteer ze niet, anders willen ze meer!”

Vraag niet om strooks als je ze nodig hebt.

“Kleine moeite!”

Accepteer geen strooks die je graag zou krijgen.

“Als ik ernaar moet vragen dan betekent het niet zoveel.”

Weiger geen strooks die je niet wilt.

“Als men het zegt, zal het wel zo zijn.”

Geef geen strooks aan jezelf.

“Niet opscheppen, anders krijg je een groot hoofd.”

(Regels om je slecht te voelen)

Ref:  Claude Steiner
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The 4 niveau’s van miskenning
“Dat is een erg
rokershoestje!

“Welk hoestje?
Ik hoestte niet!”

Het bestaan

1. Het miskennen van
het bestaan van 
een probleem

“Oh, met mij gaat het 
goed. Het is maar een 

kriebeltje.”

“Ik rook nu al zo lang, het 
heeft geen zin om nu nog 

te stoppen .”

“Ik weet dat ik moet 
stoppen, maar ik kan 
me er niet toe zetten.”

De eigen capaciteiten

4. Het miskennen van
persoonlijke bekwaamheid
om een probleem op te lossen 

(een probleem uit de weg gaan)

Ref:  Mellor and Sigmund

De veranderbaarheid

3. Het miskennen van
de verandermogelijkheid 
van een probleem

De betekenis

2. Het miskennen van
het belang van 
een probleem

Niets doen Overaanpassing

Agitatie Onmacht en geweld

▪ stil staan

▪ er somber uitzien

▪ stil zitten

▪ wezenloos staren

▪ zorgwekkend behagen

▪ meegaand

▪ zich aanpassen

▪ behulpzaam

▪ trommelen met de vingers
▪ psychische ziekte

▪ geweld

▪ drug gebruik

▪ nergens toe in staat

▪ dwangmatig eten

▪ friemelen in het haar

▪ nagelbijten

▪ met de voet tikken

Geen rekening houden met iemands capaciteiten 
om een probleem op te lossen 

Ref:  Schiff and Schiff

De 4 passieve gedragingen
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Tijdstructurering
laag

niveau

1.  Zich terugtrekken

2.  Rituelen

3.  Tijdverdrijf

4.  Activiteiten

hoog
niveau

De 6 manieren waarop mensen tussen geboorte en dood hun tijd organiseren.

6.  Intimiteit

Geen interactie met anderen.

Een bekende vorm van sociale interactie.

Praten maar zonder actie.

Het richten van energie op

een resultaat.

5.  Spelen

Spelen houden altijd een uitwisseling

van miskenningen in. Deze miskenningen 

liggen op psychologisch niveau.

Het laten zien van echte gevoelens en behoeften

zonder censuur toe te passen.

Ref:  Eric Berne 

Gradaties van Spelen

Wordt gespeeld of gedeeld binnen

een sociale kring en bevat in het algemeen 

een mild begin en resultaat.

Is een spel wat de speler liever

niet bekend maakt binnen zijn

sociale kring en heeft zwaarder

wegende gevolgen. 

‘ . . . is een spel dat menens is, en wat eindigt 

in de operatiekamer, de rechtzaal of het mortuarium.’

Eerstegraads Spel

Tweedegraads Spel

Derdegraads Spel

© 2001 EduGraphics Ref:  Eric Berne (1968)
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De Spelformule
Ja, maarWaarom doe je niet…?

Omslag
(lokaas)

+

Verwarring
(zwakke plek)

=

Respons

Wat kan ik

doen om je 

te helpen?

Ik heb 
een

probleem.

Waarom

doe je . . .?

Heb je dat

geprobeerd . . .?

Ja,

maar .  .

© 2001 EduGraphics Ref:  Eric Berne (1975)

Redder Slachtoffer

Ik weet niet

wat ik anders 

moet 

voorstellen.

? ?

Ik ben 

niet goed

in helpen.
Ik wist dat

ze me niet 

kon helpen.

verander

CROSSUP

PAYOFF

© 2001 EduGraphics Ref:  Eric Berne (1975)
Slachtoffer Aanklager

Ja, maarWaarom doe je niet...?

De Spelformule, vervolg
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De Karpman 
Dramadriehoek

Aanklager

▪ oordelend

▪ agressief

▪ boos

Onderschat 
andermans kunde 

en integriteit

Redder
▪ extreem behulpzaam

▪ wil graag nodig zijn

▪ opofferend

Slachtoffer
▪ onderdrukt

▪ klaagt over niet voldane behoeften

▪ hulpeloos

Onderschat andermans 

capaciteit om voor zichzelf

te denken

Haalt zichzelf naar 

beneden
Ref:  Steve Karpman

de Winnersdriehoek

Assertief Opvoedend

Kwetsbaar
▪ deelt echte gevoelens

Accepteert zichzelf

▪ gebruikt ‘I’ boodschappen

▪ helpt indien gevraagd

Accepteert

andermans kunde

en integriteit

Accepteert andermans 

capaciteit om voor 

zichzelf te denken

▪ kent zijn eigen gevoelens,

behoeften en wensen

▪ niet oordelend ▪ hoeft niet nodig gevonden

worden door anderen

▪ zorgt en begrijpt
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Spelen
Van aanklager naar 

slachtoffer

Onderliggende gedachte -

“Ik ben niet de moeite waard.”

Onderliggende gedachte - “Ik ben niet goed,

zij zijn niet goed.”

Onderliggende gedachte -

“Ik ben onschuldig.”

Onderliggende gedachte - “Ik ben alleen.”

Geef mij een schop
Thesis - De toneelspeler gelooft dat ze het 

verdienen afgewezen te worden en probeert

de andere toneelspeler in de rol van aanklager

uit totdat ze het bewijzen en zijn afgewezen.

Game ‘Advantage’ - Uit de weg gaan 

van intimiteit.

Game Payoff - Gevoelens van pijn en 

afwijzing.

Schoonheidsfoutje
Thesis - De toneelspeler fit op anderen en

en wordt afgewezen door degenen die worden

bekritiseerd.

Game ‘Advantage’ - Uit de weg gaan van 

het blootstellen van eigen onvolkomenheden. 

Game Payoff - Gevoelens van pijn en

afwijzing.

Als jij er niet was
Thesis - De toneelspeler jammert tegen

anderen over hoe zij hem beletten te doen

wat hij graag wil.

Als de situatie verandert en zij zijn in staat

te doen wat ze willen, dan zijn ze te bang en

vervallen ze in de slachtofferrol. 

Game ‘Advantage’ - Uit de weg gaan van

de gevreesde situatie.

Game Payoff - Angstgevoelens.

Hoek
Thesis - De toneelspeler schept een situatie

waarmee ze niks kunnen en slachtoffer 

worden van hun eigen spel.

Game ‘Advantage’ - Uit de weg gaan 

van intimiteit.

Game Payoff - Hulpeloos voelen, boos en

teleurgesteld.

Ref:  Eric Berne 

Onderliggende gedachte - “Mensen zijn 

niet te vertrouwen en moeten gestraft 

worden.” 

Onderliggende gedachte - “Ik word niet

gewaardeerd om wie ik ben.”

Onderliggende gedachte -

“Ik ben onschuldig.”

Onderliggende gedachte - “Ik kan 

niet denken, ik ben hulpeloos”.

Onderliggende gedachte -

“Ik ben hulpeloos”.

Onderliggende gedachte -

“Ik ben ondergeschikt.”

Nu heb ik je,
rotzak (NIGYSOB)

Thesis - De speler daagt uit vanuit de

slachtofferrol, slaat toe wanneer er is

toegehapt.

Game ‘Advantage’ - Vermijding van 

eigen gebreken.

Game Payoff - Overwinning door

een stap voor te zijn.

Verkrachtertje
Thesis - De speler geeft een seksueel

‘verleidend’ signaal. Als de partner reageert

met seksuele toenadering, dan reageert

de speler met een verontwaardigde afwijzing.

Game ‘Advantage’ - Vermijding van 

seksuele intimiteit.

Game Payoff - Haatgevoelens en 

schuldgevoel.

Kijk wat je me hebt laten doen

Thesis - De speler begint in de 

slachtofferrol van hulpeloosheid

en schakelt dan over naar Kweller-

positie door de helper te beschuldigen

van het geven van slecht advies.

Game ‘Advantage’ - Vermijding van 

verantwoordelijkheid.

Game Payoff - Gevoelens van 

gerechtvaardigde boosheid 

door verborgen angst.

Stommeling

Thesis - De speler komt uit een 

slachtofferrol van “Ik kan niet denken”,

en wordt boos en beschuldigend.

Game ‘Advantage’ - Vermijding van 

verantwoordelijkheid.

Game Payoff - Feeling angry.

Arme ik

Thesis - De speler komt uit een 

slachtofferrol van “Ik kan er ook niks

aan doen”, wordt dan boos en

beschuldigend .

Game ‘Advantage’ - Vermijding van 

eigen verantwoordelijkheid.

Game Payoff - Gevoelens van zelf-

medelijden.

Ja, maar (Waarom doe je niet … ?)

Thesis - De speler begint met het 

vragen van advies vanuit een slacht-

offerrol,  wijst alle suggesties af en 

zet dan een afwijzing van de helper 

recht.

Game ‘Advantage’ - Vermijden van

het aannemen van hulp.

Game Payoff - Gevoelens van 

gerechtvaardigde boosheid 

door gevoelens van ongeschiktheid.

Ref:  Eric Berne

Spelen 
Van slachtoffer 

naar aanklager
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Spelen
Van redder naar slachtoffer

Onderliggende gedachte - “Ik ben alleen

de moeite waard als ik problemen van 

anderen kan oplossen.”

Onderliggende gedachte - “Ik ben alleen

de moeite waard als ik anderen help.”

Waarom zou je niet … ?  (Ja, maar)
Thesis - De speler doet vanuit de

Redder-rol een poging andermans 

probleem op te lossen, wanneer de 

oplossingen worden afgewezen schakelt

hij over in de Slachtoffer-rol.

Game ‘Advantage’ - Vermijden van 

eigen onbekwaamheden.

Game Payoff - Gevoelens van 

ongeschiktheid.

Ik probeer alleen maar te helpen
Thesis - De speler biedt hulp aan vanuit de

Redder-rol, wanneer de hulp wordt 

afgewezen schakelt hij over in de 

Slachtoffer-rol.

Game ‘Advantage’ - Vermijden van 

eigen onbekwaamheden.

Game Payoff - Gevoelens van verbijstering

en afwijzing.

Ref:  Eric Berne 

Onderliggende gedachte - “Ik ben

niet goed genoeg.”

Kijk hoe goed ik mijn best heb gedaan

Thesis - De speler geeft advies vanuit de

Redder-rol, wanneer het advies wordt 

afgewezen beschuldigt hij de aanklager.

Game ‘Advantage’ - Vermijding 

van eigen gebreken.

Game Payoff - Gevoelens van

rechtvaardige boosheid.

Ref:  Eric Berne 

Spelen
Van redder naar aanklager
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Vervangende gevoelens

Authentieke gevoelens

▪ die passen bij de betekenis van het hier-

en-nu oplossen van het probleem

▪ die niet helpen bij het oplossen van een probleem

somber schuldig hulpeloos ongerust

alleen jaloers verdrietig bezorgd

blij boos verdrietig bang

Gevoelens die:

▪ vertrouwd zijn 

▪ die vervangend zijn voor echte gevoelens (Engels)

▪ die aangeleerd zijn en aangemoedigd zijn in de jeugd

▪ worden ervaren in stress-situaties 

Gevoelens die:

▪ geuit worden zonder censuur

▪ die passen in de situatie

Ref:  Woollams and Brown

:  Fanita English

Kenmerken Vervangende gevoelens die zijn opgeslagen
en er later negatief uitkomen.

“Je bent 

te laat!” “Dit rapport
had al een half 

uur geleden
op mijn bureau 
moeten liggen!”

“Dit rapport
zit vol met

fouten. Doe 
het over!”

“Wat eten 
we?”

Ref:  Eric Berne 
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Levensposities

Ik ben niet OK / jij bent OK
Zich onttrekken aan

Jij bent OK

Depressieve positieIk ben 

niet OK
Ik ben OK

Jij bent niet OK

Gezonde positie

Positie van 

zinloosheid en wanhoop

Daar kan ik niets mee
Ik ben niet OK / jij bent niet OK Ik ben OK / jij bent niet OK

Kwijt zien te raken

Ik ben OK / jij bent OK
Er tegen aan gaan

Arrogant / paranoïde

positie

Ref:  Franklin Ernst

DE ZES SCRIPTPROCESSEN
NOOIT

“Ik kan nooit krijgen

wat ik het liefste wil.”

Mythical Hero:  Tantalus

NADAT

“Vandaag kan ik plezier

hebben, maar morgen zal ik

ervoor moeten boeten.”

Mythical Hero:  Damocles

BIJNA

“Dit keer is het me

bijna gelukt.”

Mythical Hero:  Sisyphus

“Ik heb mijn bed 

opgemaakt,

nu moet ik er nog in 

liggen.”

Mythical Hero:  Arachne

ALTIJD

VOORDAT

MET OPEN EINDE

“Op een zeker moment 

in de toekomst zal ik geen

raad weten met mijzelf .”

Mythical Hero:  Baucis and Philemon

“Ik kan geen plezier

hebben voordat ik 

klaar ben met mijn 

werk.”

Mythical Hero:  Jason / Hercules

Ref:  Eric Berne 
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Script Types

Liefdeloos

Geesteloos

Vreugdeloos

▪ Verslaving

▪ Krankzinnigheid

▪ Zelfmoord

Intimiteit ontbreekt
Injuncties
▪ Kom niet dichtbij
▪ Besta niet
▪ Vertrouw niet
Payoffs
▪ Depressie

Bewustzijn ontbreekt
Injuncties
▪ Denk niet
▪ Wees niet jezelf
Payoffs
▪ Verwarring

Spontaniteit ontbreekt
Injuncties
▪ Voel niet
▪ Slaag niet
Payoffs
▪ Verveling

Ref:  Claude Steiner

Injuncties

“Je zou je pijn kunnen doen.” DOE NIET 

Negatieve vroege besluiten

“Je bent anders.”

“Kinderen maken te veel lawaai.”

“Had ik je maar nooit gekregen.”

“Waarom ben je niet zoals . . . ?”

“Wie denk je wel dat je bent?”

“Jouw behoeften zijn niet belangrijk.”

“Je hoeft me niet te vertellen hoe je je voelt.”

“Dit is de zieke.”

“Je denkt dat je slim bent of niet?”

“Laat me niet in de steek.”

“Wees lief.”

HOOR ER NIET BIJ

WEES GEEN KIND

BESTA NIET

WEES NIET JEZELF

SLAAG NIET

WEES NIET BELANGRIJK

KOM NIET DICHTBIJ

WEES NIET GEZOND

DENK NIET

GROEI NIET OP

VOEL NIET

Ref:  Robert and Mary Goulding
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Vijf bevelen
De “Do’s” om mama en papa een plezier te doen

Wees Perfect

Doe de ander een plezier

Wees sterk

“Je bent alleen OK als je je best

blijft doen.”

“Je bent alleen OK als je alles

meteen doet.”

Toestemmer “Het is OK 

om jezelf te zijn.”

“Je bent alleen OK als

je alles goed doet.”

Toestemmer “Het is OK 

rekening te houden met jezelf 

en jezelf te behagen.”

“Je bent alleen OK als

je anderen behaagt.”

Toestemmer “Het is OK om 

open te zijn en voor jezelf op te 

komen.”

“Je bent alleen OK als je je

gevoelens en wensen verbergt.”

Doe je best

Toestemmer “Het is OK dat je 

er de tijd voor neemt.”

Schiet op

Ref:  Taibi Kahler

Toestemmer “Het is OK 

als je het doet.”

Autonomie
Bewustheid

Bewustheid is het vermogen om te zien,

te horen, te voelen,  te proeven en te ruiken

op de manier waarop een pasgeborene dat

doet.  Leven in het hier-en-nu, niet in het 

verleden of de toekomst.

Spontaniteit         

Vrij reageren vanuit elk van zijn/haar drie 

ego-toestanden. Denken, voelen en 

zich gedragen vanuit zijn Ouder-, Volwassene-, 

of Kind- egotoestand.

Intimiteit

Openlijk uitwisselen van gevoelens en

behoeften met een ander zonder racketgebruik

of het spelen van een Spel.

Ref:  Taibi Kahler


