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Redactioneel
Een zomers redactioneel
Aan het einde van de vakantieperiode ligt dit tijdschrift tussen de post. Voor veel mensen kan
de vakantie stress opleveren, we zijn uit ons gewone doen. We maken een te lange reis in de
auto of we hebben – om met Berman te spreken – juist het vliegtuig gemist. Vervolgens moeten
er keuzes gemaakt worden over de daginvulling… De regelmaat van werk en school kan best
prettig zijn. Dus treur niet als je nog geen vakantie hebt genoten. Om ontspannen aan het werk
te blijven biedt het het artikel van Van Wijk en Siepe inzichten. Of als je niet wilt praten: dans je
hoofd leeg met Hoenselaar. De vakantieperiode leent zich ook erg goed voor anekdotes en verhalen. Dit kunnen avonturen zijn over verdwalen onderweg of over interculturele misverstanden,
de oude vertrouwde camping aan zee of de zoetste plek op aarde: thuis. Mooi materiaal voor
therapeutisch schrijven en expressie zoals Van Dijk beoogt.
Wellicht leidt dit tijdschrift tot het ontdekken van nieuwe wegen. Vaktherapie in jongerenwerk
raakt meer in zwang. Er lijkt een sterkere rol weggelegd voor vaktherapie in maatschappelijke
projecten en buurtwerk, zo argumenteren Schoot en Van Hooren. Bij het werken met jongeren
is zelfbeeld een belangrijk thema. Mocht het zelfbeeld in gedrang zijn, dan biedt de dramatherapeutische methode van Hilderink aanknopingspunten. De training Rots & Water beschreven door
Van Egmond is juist interessant als het om weerbaarheid gaat.
Er wordt over verschillende vaktherapeutische vormen geschreven. Het is aan te raden om je te
laten beïnvloeden door wat er over de andere vakgebieden wordt geschreven. Kijk maar naar het
artikel van Sophia van Dijk, over het doen van onderzoek naar schrijven en drama. Een dergelijke
cross-over maakt dat vaktherapeuten zich vernieuwen. Dat het opgeschreven wordt, betekent
dat we het ook kunnen verankeren en onderzoeken. En dat mag volgens Spreen ook op een
eigen wijze en een kleinere schaal, niet slechts voorbehouden aan statistici.
Zie het lezen van dit tijdschrift als een uitstapje, een reisje, net als op vakantie gaan. Tenslotte ga
je vaak een eindje verderop kijken om met een frisse blik en een verruimde geest terug te keren.
Je hebt vast wel eens souvenirs meegenomen die de sfeer van vakantie, van het andere land
meedragen. Misschien wilde je ook je huis in mediterrane kleuren verven, of eet je eenmaal thuisgekomen alleen nog maar vers stokbrood met brie. Met een blik op andere vaktherapieën kun je
weer naar je eigen vakgebied kijken en misschien iets veranderen of toevoegen.
Om de waarde van deze editie ook internationaal te bevestigen is een artikel integraal in het
Engels gepubliceerd en kunnen we weer meelezen met Beck en Van Bruggen. Over nieuwe
wegen, onontdekte gebieden en uitstapjes gesproken ...
Goede inspiratie en veel leesplezier gewenst!

Sophia van Dijk

je eigen rol en speel
SSchrijf
hem uit!
Concept-onderzoek naar een synergie van dramatherapie
met creatief schrijven
Expressief spelen verbinden met reflectief schrijven leek een ideale
combinatie van twee kunsttherapeutische vakken te zijn. Tijdens mijn
praktijkonderzoek bleek dat echter niet het geval. Maar het expressieve
spelen van autobiografisch getinte, expressieve scènes was voor mijn
patiënten wel sterk inzichtgevend en gaf ruimte aan veranderingsprocessen.

In dit artikel …
… een procesbeschrijving van een kwalitatief praktijkonderzoek;
… een nieuw dramatherapieconcept voor volwassen
patiënten van de psychosomatische afdeling;
… synergie van technieken uit de dramatherapie en
het creatieve schrijven.

Inleiding
In de zomer van 2010 leerde ik in een theaterpedagogische
cursus over biografisch ensceneren het creatieve schrijven
als ondersteuning van theateroefeningen kennen. Ik was zo
enthousiast over deze mogelijkheid van artistieke uitdrukking, dat ik op zoek ging naar een opleiding, die ik vond in
de mastercursus ‘Biographisches und Kreatives Schreiben’
aan de A. Salomon-Hochschule in Berlijn. Deze opleiding
heb ik gevolgd en afgesloten met een onderzoeksproject
waarin ik me voornam een nieuw therapieconcept te ontwikkelen voor mijn klinische dramatherapiegroep met volwassen
patiënten van de psychosomatische afdeling. Mijn doel was
te proberen dramatherapeutische technieken met die van
het creatieve schrijven tot een synergetische verbinding te
brengen. In dit artikel geef ik een samenvatting van dit spannende onderzoek en hoop collega’s daarmee te inspireren.

Ik
open mezelf
langzaam en probeer
mijn grens te overschrijden:
ik voel me een beetje vrijer
Tekst van een patiënt.
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Schrijven en drama om transformatieprocessen in
beweging te zetten
‘Schrijven bevrijdt’
Het creatieve schrijven is in Duitsland, waar ik woon en
werk, momenteel een populair vak dat in veel vormen wordt
aangeboden. Er zijn bijvoorbeeld hobby-cursussen aan
Volkshogescholen, waar in groepen wordt gewerkt met
schrijfspelen (Girgensohn & Jakob, 2010). En het vak wordt
ook professioneel onderwezen aan lerarenopleidingen en
hogescholen (Von Werder, 2007).
Toen ik op zoek ging naar de oorsprong van het therapeutische creatieve schrijven stuitte ik op de Amerikaanse
psycholoog James W. Pennebaker. Hij heeft in veel wetenschappelijke studies de werkzaamheid van het creatieve
schrijven als therapie onderzocht en bewezen. Hij concentreerde zich vooral op het korte, snelle expressieve schrijven
over traumatische ervaringen. Het grootste deel van het
onderzoek op het gebied van het therapeutische creatieve schrijven is in navolging van Pennebaker gedaan. De
meeste studies die met zijn methode zijn doorgevoerd die ik
heb gelezen, hadden positieve resultaten (Frattaroli, 2006;
Horn & Mehl, 2004; Koopman, Ismailji, Classen, Palesh &
Wales, 2005; Lätsch, 2011; Morgan, Graves, Poggi & Cheson, 2008). Twee studies, waarvan er één een meta-analyse
is, vonden de uitkomsten van de onderzoeken echter zeer
bescheiden, teleurstellend en ‘ontnuchterend’ (KrönerHerwig, Linkemann & Morris, 2004; Otte, Kröner-Herwig &
Mogk, 2008).
In mijn project wilde ik op een andere manier te werk gaan.
Ik wilde de patienten niet kort, snel en expressief laten
schrijven, maar juist rustiger, bedachtzamer en luisterend
naar wat in hen leefde, opdat we van daaruit een weg
naar het voor hen altijd spannende spelen zouden kunnen
vinden. Theoretisch vond ik daarvoor ondersteuning in het
werk van Heimes en Von Werder.

Ik vroeg de patiënten
voor hun individuele figuur het verhaal
verder te schrijven, en daarbij
hun eigen biografische wensen
en doelen in te bouwen
De arts Silke Heimes is actief in het onderzoek naar de therapeutische mogelijkheden van het creatieve schrijven (Heimes, 2011 en 2012; Heimes, Seizer, Soyka & Zingg, 2008).
Zij stelt het therapeutische schrijven naast de andere vormen
van kunst- en vaktherapieën met deze bijzonderheid:
“Schreiben hat, durch den Aspekt der Selbsterforschung
und Selbsterkenntnis (…) immer auch therapeutischen
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beziehungsweise selbsttherapeutischen Charakter” (Heimes,
2011, p. 17). “Schrijven bevrijdt!” roepen Lutz von Werder en
zijn co-auteurs simpelweg aan het begin van hun boek over
de genezende kracht van het schrijven (Von Werder, SchulteSteinicke & Schulte, 2011, p. 10). Zij benadrukken als belangrijk therapeutisch element van het schrijven: “Das eigene
Erleben, auch eigenes Leid im Schreiben handhabbarer
zumachen (…) es geht um Selbstreflexion im Schreiben und
um Gefühlstransformation durch Schreiben” (p. 7-8).
Interessant is het feit, dat de wetenschappelijke onderzoeken vanuit verschillende psychologisch/psychotherapeutische richtingen zijn doorgevoerd: dieptepsychologisch,
gedragstherapeutisch en integratief. Vanuit elk van deze
gezichtspunten kan de positieve werking van het therapeutische schrijven bewezen worden.
‘Drama is primarily about change’
Als dramatherapeut sta ik in de lijn van Sue Jennings, die
in de jaren negentig benadrukte dat ze de theaterkunst als
therapeutisch middel inzette: “Dramatherapy is the application of theatre art in clinical (…) settings with people who
are troubled or unwell” (Jennings, 1998, p. 12). En het doel
is dan, zoals Mary Duggan en Roger Grainger het kort en
krachtig uitdrukken: “Drama is primarily about change, the
movement of individuals from one state of being to another.
Through drama, we are able to give form to our experience
of change: to have a good look at it and thereby confront
our very human fear of it.” (Duggan & Grainger, 1997,
p. 138). Het mogen uitproberen van nieuwe, nog slechts
half-ontdekte kanten van onze persoonlijkheid achter de
coulissen van beschermende spelvormen is een geweldige
kans voor ieder moedig mens!
De patiënten waarmee ik werk worden klinisch behandeld op de psychosomatische afdeling van het algemene
ziekenhuis in Herdecke. Meestal is er bij hen sprake van
een diagnose uit het spectrum van depressieve en angst
stoornissen, gepaard gaand met lichte of zware lichamelijke
klachten. Ze komen naar de kliniek omdat ze wat willen
veranderen aan zichzelf, aan hun gedrag, aan hun leven.
Maar vaak merken ze in het proces dat hun weerstanden
tegen transformaties zeer groot zijn. In de dramatherapie
kunnen we spelenderwijs oefenen met variaties op het
thema ‘veranderen’. Ik werk veel met improvisatietechnieken, maar ook met verhalen en theaterteksten. Het is bij
mijn doelgroep altijd van belang een duidelijke structuur aan
te bieden, waarin de patiënten zich geborgen en gedragen
voelen. Dan pas laten ze zich uitdagen om nieuwe spelvormen uit te proberen.
Mijn houding ten aanzien van mijn therapeutische werk is
zo, dat ik enerzijds leun op de dieptepsychologie met zijn
aandacht voor de biografie en het verleden van een patiënt,

Van Dijk: Schrijf je eigen rol en speel hem uit! Concept-onderzoek naar de synergie van dramatherapie met creatief schrijven.

maar anderzijds ben ik als daadkrachtige dramatherapeut
ook zeer gericht op de mogelijkheden die in een patiënt
rusten en die ontwikkeld kunnen worden, zodat hij of zij
de moed heeft toekomststappen te zetten. Hierbij laat ik
me inspireren door de psychiater Matthiessen (2012) en
door de gedachten over ontwikkelingsprocessen van de
econoom Scharmer (2011).
Synergie: het samenwerken met als doel de wederzijdse versterking
Ik wilde een therapieconcept ontwerpen, waarin een vloeiende samenwerking tussen de twee kunsttherapeutische
vakken tot stand zou komen, zodat dit een nog intensievere ervaring voor de patiënten zou kunnen opleveren.
In mijn speurwerk naar voorbeelden van synergieën die
andere kunst- of vaktherapeuten al vóór mij hebben ontwikkeld, vond ik onder andere een ietwat ouder artikel van
David R. Johnson, kwam ik in contact met het werk van
Paolo J. Knill en ontdekte ik dat de Britse creative writer
Gillie Bolton in haar therapeutische werk technieken uit het

Het delen van
de verantwoording voor de tekst
bemoedigde ze zeer
psychodrama gebruikt. Johnson (1985) pleitte er in het
algemeen voor, dat alle vaktherapeuten uit hun specialistische hoekjes zouden moeten komen en meer moeten
samenwerken. Knill heeft zijn zogenaamde intermodal expressive therapy ontwikkeld (Knill, 1994; Eberhart & Knill,
2010). Het uitgangspunt daarbij is, dat alle kunstvormen
in hun kern met elkaar zijn verbonden en één gemeenschappelijke bron hebben: de kracht der verbeelding. Om
dat te verduidelijken kijkt hij vooral naar het verleden. Hij
toont aan dat de verschillende kunstvormen zintuigelijke
en communicatieve kwaliteiten met elkaar delen, zoals bij
voorbeeld ritmen in een schilderij, of een muziekstuk dat
tactiel ervaren kan worden. Door Knill opgeleide therapeuten wisselen in hun zittingen van therapievorm om op
deze manier problemen van patiënten meer perspectivisch
te benaderen. Mij overtuigt Knills bewijsvoering niet, dat
alle kunsten zouden moeten samenwerken, omdat ze
vroeger ooit een eenheid vormden. Ik vind het te zeer een
naar het verleden, in plaats van naar de toekomst gericht
gezichtspunt. Gillie Bolton (2000) stelt in haar boek vol met
technieken van het therapeutisch schrijven een oefening
voor, die volgens haar behulpzaam kan zijn bij het verwerken van een probleem: schrijf een verhaal over een problematische situatie. Vervolgens raadt ze aan het verhaal om
te vormen met de technieken van role reversal, soliloquy,

future projection en walk and talk. Ze schrijft er echter niet
bij dat ze deze technieken van het psychodrama heeft
geleend. Maar ik verheugde me er toch over dat iemand
anders een zelfde idee had als ik.
Schrijf je eigen rol en speel hem dan uit!
Het onderzoek
De vraag die ik me voor mijn masteronderzoek gesteld
had, luidde: in hoeverre is het mogelijk het therapeutische
creatieve schrijven synergetisch met dramatherapie te verbinden, zodat daaruit een nieuw concept voor mijn klinische
dramatherapiegroep ontstaat? Als uitgangspunt nam ik de
hypothese, dat dramatherapie als expressieve therapievorm enorm verrijkt zou kunnen worden door de reflectieve
mogelijkheden van het creatieve schrijven. Het doel voor
de patiënten was dat ze zich door deze nieuwe werkwijze
intensiever zouden verbinden met de therapie, waardoor
er bij hen meer inzicht in zichzelf en meer reflectie op het
eigen handelen zouden ontstaan en tegelijk meer moed om
spel- en levenservaringen aan te gaan. Voor dit onderzoek
heb ik de kwalitatieve methode van de ethnografie gebruikt
(Lüders, 2012).
Mijn dramatherapiegroep is een open groep, met tussen
de vier en acht patiënten, die in de kliniek zijn opgenomen.
Zij worden door hun behandelaars bij mij aangemeld. Dat
betekent dat de therapie verplicht is voor de deelnemers. Er
zijn twee sessies per week van anderhalf uur. De patiënten
blijven meestal zes weken op de afdeling. De overgrote
meerheid van de patiënten is vrouw. Er is eenmaal per week
een kunsttherapiebespreking op de afdeling, waarin alle patiënten en hun therapieverloop en -doel besproken worden
door de behandelaars en de verschillende kunsttherapeuten
(schilderen, boetseren, euritmie, muziek, spraakvorming en
drama).
Het verloop van het onderzoek in drie stappen
Aan het begin van dit masterproject stond mijn conceptidee dat het expressieve spelen op ideale wijze verrijkt zou
kunnen worden door het reflectieve schrijven. De ontwikkeling van de verschillende concepten die volgden, ontstond
door mijn analyse en reflectie van de therapiesessies en het
bespreken daarvan met collega’s en met mijn mentrix. Mijn
criteria en terugkerende vragen daarbij waren: Kunnen de
patiënten zich verbinden met het therapieaanbod, of blijven
ze innerlijk op distantie? Helpt het concept hen, met hun
eigen therapiedoelen aan de gang te gaan (sich auseinander zu setzen)? Lukt het me een organische synergie tussen
de verschillende oefeningen tot stand te brengen? En krijg
ik het met dit concept voor elkaar dat de patiënten voor
zichzelf een deurtje naar hun toekomst openen?
Terugblikkend kan ik de ontwikkeling van het project in de
hierna volgende drie stappen beschrijven.
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Stap 1: Vallen en opstaan van de onderzoekster aan het
begin van het proces
Het eerste concept had het thema ‘Grenzen’ (een vaak terugkerend thema bij mijn clientèle). Het omvatte een variatie
aan speloefeningen met zich leren af te grenzen én over zijn
grens wagen te gaan en zich daarbij bewust te worden van
de verschillende ervaringen en gevoelens. Aan het einde
van de therapiesessies deden we reflecterende schrijfoefeningen (Heimes, 2011).
Maar het ging helemaal niet goed. De patiënten hadden
zeer weinig motivatie om te schrijven. Voor mijn mentrix
maakte dat niet zo veel uit: “Ook een negatief resultaat van
een onderzoek kan men zeer interessant wetenschappelijk
uitwerken!” Ik vond het echter teleurstellend en wilde het
oplossen. Een hele sessie heb ik gebruikt om met de patiënten over hun schrijfblokkades te spreken en hen erover
te laten schrijven. Het resultaat vond ik zeer schokkend: bij
vrijwel iedereen was de oorzaak van de weerzin tegen het
schrijven, het feit dat de leraren vroeger op school altijd al
hadden gezegd: “Jantje, jij kan niet schrijven.”
Na intervisie met een collega-student van de opleiding,
heb ik toen mijn concept veranderd en de patiënten veelal
reih-um laten schrijven: ieder zit aan tafel met een blad
papier, waarop hij en zij naar aanleiding van een thema, een
reflectie, of een schrijfvorm, één regel schrijft. Daarna wordt
het blad naar rechts of links doorgegeven. Men leest wat
de voorganger heeft geschreven en voegt er een regel aan
toe. Deze vorm was enorm bevrijdend voor de patiënten,
omdat ze niet meer alleen verantwoordelijk waren voor
een misschien fout geschreven tekst. Er waren enkele zeer
vrolijke sessies, waarin de patiënten reih-um wilde verhalen
schreven, die we dan uitspeelden. Het delen van de verantwoording voor de tekst bemoedigde ze zeer.
Maar mijn onderzoeksconcept verloor daardoor zijn oorspronkelijke hypothese van de wederzijdse verrijking door
het expressieve spelen en het reflectieve schrijven.
Stap 2: Meer structuur in het concept aanbrengen
De ontwikkeling van de conceptontwerpen ging verder met
spelvormen waarin ik standbeelden naar Boal (1989) introduceerde. Daarmee kwamen zowel een nieuwe vorm van
reflectie, als een zoeken naar toekomststappen in het dramatische spelen: vanuit thema’s die de patiënten individueel
voorstelden en op schrift brachten, werden standbeelden
neergezet. Daarop vroeg ik een ieder hoe hij of zij wenste
dat hun standbeeld zich zou metamorfoseren. Nadat dat
uitgeprobeerd was, werden de fases tussen de beide
beelden improviserend uitgespeeld. Daarna liet ik de patiënten in volgende sessies zeer persoonlijke standbeelden
neerzetten, waarin ze de gevoelens, die ze op dat moment
hadden, tot uitdrukking brachten. Ook bij deze beelden
vroeg ik de deelnemers een ‘toekomstbeeld’ als wens voor
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zichzelf te ontwerpen. Hierbij werden de tussenliggende
scènes soms gespeeld en soms door de patiënten als
‘huiswerk’ geschreven. De reflecties vonden mondeling en
schriftelijk plaats. De schriftelijke vorm had de structuur van
schrijfspelen (bijvoorbeeld het ‘elfje’, een dichtvorm waarbij
slechts elf woorden worden gebruikt, en de ‘zevenaar’, een
schrijfvorm met zeven regels die één thema betreffen: in de
eerste regel moet een plaats worden bepaald, in de tweede

Actief en open schreven ze
hun persoonlijke teksten
en speelden elkaars verhalen
regel een zin met ‘ik’ of ‘mij’ of ‘mijn’ en een werkwoord
verschijnen, in de derde regel komt een vraag of wens, in de
vierde wordt op een detail van het thema ingezoomd, in de
vijfde regel wordt een detail van het detail waargenomen, de
zesde regel is een herhaling van de eerste en de zevende is
identiek aan de tweede).
Van de patiënten die in Stap 2 in de dramatherapiegroep
waren, beleefden enkelen dit concept als zeer zwaar en
moeilijk, omdat het zo persoonlijk was, terwijl anderen zeer
tevreden waren, juist omdat ze hun eigen biografische materiaal in het spel konden brengen.
Ik ging nu op zoek naar een vorm, die voor niemand te
zwaar en te moeilijk zou zijn, die genoeg steun zou geven
aan de schuchtere mensen en die de fantasie zou stimuleren van allen om hun eigen toekomstige levensrollen op te
schrijven en die dan uit te spelen.
Stap 3: Het succesvolle concept gevonden
In deze fase maakte ik het laatste concept. Daarin wilde ik
de synergie tussen het spelen en het schrijven zo verkrijgen, dat het biografische schrijven en ensceneren beide
in expressieve vorm gebruikt zouden worden. Om ook
de meest terughoudende patiënt te ondersteunen in het
optreden, bracht ik een zeer duidelijk kader aan, dat als
bescherming dienst deed en een gevoel van geborgenheid moest geven. Het reflectieve schrijven kreeg een klein
plaatsje als deel van de cooldown-fase aan het einde van
de sessie.
Het concept was als volgt opgebouwd: Na de warming-upoefeningen las ik het begin van een sprookje voor waarin
een paar figuren een reis gaan maken (bijvoorbeeld van
Grimm: de Bremer stadsmuzikanten, of de Bijenkoningin). Ik
vroeg wie welke figuur wilde spelen en we speelden het begin van het sprookje direct improviserend uit. Daarna vroeg
ik de patiënten voor hun individuele figuur het verhaal verder
te schrijven, en daarbij hun eigen biografische wensen en
doelen in te bouwen.
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In de volgende sessie werden die verhalen voorgelezen.
Een verhaal werd gekozen om uit te spelen. De auteur
maakte een begin- en eindstandbeeld met diegenen uit de
groep die het verhaal zouden gaan spelen. De rollen werden
snel verdeeld en vanuit het beginstandbeeld begonnen de
spelers het verhaal na te improviseren tot ze eindigden met
het eindstandbeeld. De auteur speelde niet mee, maar keek
toe. Er volgde een uitgebreide mondelinge reflectie. Zowel
van de spelers: hoe hadden ze hun rol, het spel en het
samenspel ervaren; als van de auteur: hoe had hij zijn eigen
verhaal ‘van buiten’ als toeschouwer beleefd?
Bij de volgende stap werd het verhaal nog een keer
gespeeld, nu met de auteur in de rol van de figuur, wiens
verhaal hij verder had geschreven. Ook daarop werd achteraf gereflecteerd. De hele derde stap werd ook nog door
middel van een open vragenlijst gereflecteerd.
Dit concept werd door de patiënten zeer gewaardeerd. Ze
voelden zich gedragen door de duidelijke vorm. Actief en
open schreven ze hun persoonlijke teksten en speelden
elkaars verhalen zeer betrokken. Er was bij vrijwel iedereen
sprake van een sterke verbinding met spel en schrijven.
Voor de meesten was het toeschouwen bij ‘hun’ verhaal
een intensievere ervaring dan het spelen ervan. Juist de afstand gaf hen meer inzicht in eigen handelen en gewoontes
en prikkelde hen om zich veranderingen voor te nemen. In
het spelen van de verhalen van de medepatiënten ontstonden vaak projecties: spelers erkenden eigen problemen in
de rol van de medepatiënt, of ze brachten veel persoonlijk
materiaal in de rol van de collega. Dit leidde er soms toe,
dat het uitgespeelde verhaal een andere wending nam en
ik het spel moest coachen. Soms leidde het er toe, dat een
speler zich herkende in de figuur zoals die door een medepatiënt was geschreven. Dit leidde er bij één man toe, dat
hij in zijn rol heel sterk met zichzelf werd geconfronteerd. Hij
kon het uithouden door de bescherming van rol en verhaal,
maar in de reflectie was hij zeer getroffen.

Haan
handig, helder
en een beetje
gezelligheid met de hennen:
heimwee!
Elfje van een patiënt naar aanleiding van
De Bremer stadsmuzikanten.

Conclusie
Het zoeken naar een nieuw therapieconcept, waarin ik een
synergie tot stand wilde brengen tussen dramatherapie en
creatief schrijven, en het onderzoeken van de effectiviteit

daarvan voor mijn volwassen patiënten, was een intensief
proces. Al snel was namelijk duidelijk dat de patiënten zeer
geblokkeerd waren bij het schrijven en dus niet gemotiveerd om het te doen. Ik was er niet op voorbereid dat de
patiënten, waarmee ik toch al vele jaren ervaring heb, het
zo moeilijk zouden hebben met het schrijven. Door hun
blokkades en mijn nadenken en overleg daarover met hen
en met collega’s, heb ik geleerd om mijn oorspronkelijke
onderzoeksplannen te veranderen en mijn project nieuw
aan te pakken. Drama is primarily about change, nietwaar?
Zo werd het voor mij een spannende speurtocht op zoek
naar de juiste voorwaarden voor de patiënten en de passende technieken, methodes en schrijfvormen voor de
wetenschappelijkheid van mijn project. Gevonden werd de
structuur met de vertrouwde vorm van een sprookje. En
daarmee konden de patiënten zich min of meer ontspannen verbinden, zodat een synergie van dramatherapie met
creatief schrijven op een mooie wijze tot stand kwam. In het
laatste en succesvolle concept ontstond er een vloeiende
verbinding van expressief schrijven, expressief spelen en
het eigen, biografische verhaal van de patiënten. Het begin
van het sprookje gaf het raamwerk, waardoor de patiënten
zich geborgen voelden, wat hen de moed gaf zich sterk
met zich en met de therapeutische sessies te verbinden.
Daardoor kon hun zelfbewustzijn en hun inzicht in zichzelf
groeien. Zichtbaar en merkbaar was dit aan het intensieve
engagement van de deelnemers en aan hun schriftelijke en
mondelinge reflectie achteraf.
Nawoord
Toen ik met mijn masterproject begon, dacht ik dat het een
proces zou worden met een eenvoudige, duidelijke lijn.
Het leek me vanzelfsprekend dat uitdrukkingsvol spelen
en terugblikkend schrijven elkaar zouden versterken en
verdiepen. Niets was minder waar. In de praktijk van het uitproberen en analyseren van verschillende concepten, bleek
dat het voor mijn patiënten de beste manier was om zich te
verbinden met een samenspel van drama en schrijven als
beide in een expressieve variante werden gebruikt. Bovendien hielp het hen zeer toen het uiteindelijke concept hun
een duidelijke structuur bood, waarin ze ook met hun eigen
biografische materiaal aan de slag durfden te gaan. Dit
masteronderzoeksproject was voor mij een enorm leerrijke
ontwikkelingsweg.
Ik kan het de collega’s zeer aanbevelen creatief schrijven
eerst zelf te leren kennen en uit te proberen, om het dan in
jullie vaktherapeutische werk synergetisch in te bouwen.
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Samenvatting
Dit artikel beschrijft het proces van mijn masteronderzoek,
waarbij het doel was een synergetisch therapieconcept te
ontwerpen en uit te proberen met een klinische dramatherapiegroep. De synergie bracht technieken van dramatherapie en therapeutisch creatief schrijven samen. Het proces
werd een zoektocht, zowel inhoudelijk: hoe een synergetisch concept te ontwerpen, als persoonlijk: hoe motiveer ik
mijn onwillige patiënten? Inhoudelijk probeerde ik een serie
van verschillende concepten, en persoonlijk leerde ik door
discussies met patiënten en collega’s dat ik mijn plannen
moest veranderen. Zo kwam uiteindelijk een succesvol
concept met een heldere structuur en een effectieve verbinding van expressief schrijven en spelen tot stand. <
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ontspannen en
GGaan
groeien samen?
Vijf technieken om inzichtgevend te werken in
ontspanningstherapie
Dit praktijkgerichte artikel heeft tot doel om alle vaktherapeuten die
werken of willen gaan werken met ontspanning, aan te moedigen dit meer
inzichtgevend te gaan gebruiken, daar waar mogelijk. Aan de hand van
duidelijke uitleg en praktijkvoorbeelden zal de lezer een goed beeld krijgen
van de verschillende mogelijkheden.

In dit artikel …
… uitleg over inzichtgevende ontspanningstherapie;
… vijf technieken om inzichtgevend te werken;
… diverse voorbeelden uit de praktijk.

Inleiding
In de praktijk wordt ontspanningstherapie vaak alleen
gebruikt om lichamelijke en geestelijke ontspanning bij de
cliënt te bereiken. Cliënten, vaktherapeuten en andere behandelaars zijn vaak onwetend van de uitgebreide mogelijkheden en kansen die ontspanningstherapie nog meer biedt.
Dit artikel gaat over één aspect van ontspanningstherapie,
namelijk het inzichtgevend werken.
Dit artikel richt zich vooral op de praktijk, opdat er een
breed beeld ontstaat hoe de lezer binnen ontspanningstherapie inzichtgevend zou kunnen werken. De begrippen
inzichtgevend werken en ontspanningstherapie worden
eerst verkend, voordat er naar de praktijk wordt gegaan.
Vervolgens behandelt het praktijkgedeelte van dit artikel vijf
verschillende technieken om inzichtgevend te werken. Er
zal uitgelegd worden wat de mogelijkheden zijn en dit wordt
verduidelijkt aan de hand van praktijkvoorbeelden. Omwille
van de lengte van het artikel zal de focus liggen op het
vormen van een globaal beeld van de praktische mogelijkheden.
In een volgend artikel zal een van de technieken, namelijk
verbeelding, verder uitgediept en theoretisch onderbouwd
worden. Diverse methoden van verbeelding zullen aan bod
komen en er zullen diverse praktijkvoorbeelden zijn.

Tijdschrift voor vaktherapie 2015/3, jaargang 11, © FVB | 9

Wat is inzichtgevende ontspanningstherapie?
Bij de term ontspanning kunnen de meeste mensen zich
wel een beeld vormen. Ontspanning is simpel gezegd het
tot rust komen van lichaam en geest. Bij een ontspanningsoefening wordt de aandacht gevestigd op het lichaam om
dit te bereiken, meestal met aandacht voor elk deel van het
lichaam. Uit vele onderzoeken blijkt het gunstige effect van
spierontspanningsoefeningen, onder andere wat betreft
angst en stress (Dixhoorn, White & Ernst, 2005), psychiatrische symptomen (Chen et al., 2009; Vancampfort et al.,
2011; Vandereycken, 2002) en slapeloosheid (Morin et al.,
1999; Verbeek, 2010).
Ontspanningstherapie is meer dan alleen spierontspanning.
Het is een therapievorm waarbij lichamelijke en geestelijke
ontspanning (ook wel kortweg ontspanning genoemd) een
belangrijk terugkerend onderdeel is, maar ontspanning is
niet het enige onderdeel. Diverse inzichtgevende en bewustwordingstechnieken kunnen een onderdeel zijn.
Inzichtgevende therapie is die vorm van therapie die tot
doel heeft dat de cliënt meer inzicht in zichzelf dan wel in
zijn situatie krijgt. Inzichtgevende therapie richt zich op het
oplossen of hanteren van problemen, het vinden van antwoorden op vragen, het benutten van ongebruikte mogelijkheden, het ontwikkelen van inzichten uit het verleden en/of
heden, het ontwikkelen van kennis en vaardigheden en het
ontwikkelen van eigen redzaamheid (empowering) (‘Wat is
inzichtgevende therapie’, z.j.).
Lichamelijke en geestelijke ontspanning staat binnen
ontspanningstherapie vaak ten dienste van inzichtgevende
werkwijzen en bewustwording. In de praktijk blijkt lichamelijke en geestelijke ontspanning ervoor te zorgen dat men
minder in het denken zit en meer contact heeft met zijn gevoelens en met zijn lichaam, wat voor sommige werkwijzen
een voordeel of zelfs vereiste is. De deelnemer blijkt sneller
bij zijn gevoel te kunnen komen en bij wat er werkelijk in
hem of haar leeft. Contact met de eigen binnenwereld kan
leiden tot meer inzicht en dit inzicht kan ondersteund en
vergroot worden door het gelijktijdig gebruik van inzichtgevende technieken. Meer inzicht kan leiden tot het anders
omgaan met problemen en situaties of het beter benutten
van de eigen mogelijkheden en kracht en zo tot persoonlijke
groei aanzetten. Als in dit artikel over ontspanningstherapie
wordt gesproken, wordt het geheel aan mogelijkheden en
inzichtgevende en bewustwordingstechnieken bedoeld en
niet slechts spierontspanning.
Inzichtgevende ontspanningstherapie in de
ggz-praktijk
Ontspanningstherapie zoals die binnen GGZ Oost Brabant wordt gegeven, wordt gedaan in groepen en heeft de
volgende opbouw: introspectie-oefening of andere korte
vooroefening, openingsrondje, lichaamsbewustwordingsoe-

feningen, lichamelijke en geestelijke ontspanning, inzichtgevende of andere therapeutische elementen binnen deze
ontspanning, ademoefeningen, inzichtgevende oefening,
terugkeer van de introspectie-oefening, eindrondje.
Niet alle onderdelen zijn altijd aanwezig, de samenstelling
van de therapie kan wisselen. Wel altijd aanwezig zijn het
openingsrondje, het eindrondje, de ontspanning en de therapeutische elementen binnen de ontspanning. Aangezien
het openingsrondje belangrijk is, krijgt dat veel ruimte. Ieder

Ontspanningstherapie is meer
dan alleen spierontspanning:
het is bewustwording en inzicht
krijgt een aantal minuten de tijd om te vertellen hoe hij of zij
er op dit moment bij zit en wat er leeft en speelt. Bij ambulante groepen is daarnaast kort de tijd te vertellen wat er
de afgelopen week is gebeurd. Binnen het openingsrondje
kan psycho-educatie gegeven worden, mensen kunnen op
elkaar reageren en er kan het thema van de dag bepaald
worden. Vaak is er wel een overkoepelend thema te vinden
waarmee gewerkt kan worden en dat aansluit bij de individuele doelen en het doel van de groep. Als er aangesloten
wordt bij het thema dat op het moment leeft, blijken de
oefeningen in de praktijk het meeste effect te hebben.
Tijdens het eindrondje kan ieder aangeven wat hij ervaren
heeft en wat er van de therapie is opgestoken. Ook is er
ruimte voor vragen naar aanleiding van de oefeningen en
kan psycho-educatie gegeven worden.
Tijdens de lichamelijke en geestelijke ontspanning liggen
of zitten de deelnemers in een prettige houding naar eigen
keuze. Ze sluiten de ogen of kijken naar een vast punt.
Eerst wordt de aandacht op het lichaam gericht, bijvoorbeeld op de ademhaling of op lichaamssensaties (bijvoorbeeld contact met de ondergrond, kou/warmte, spanning/
ontspanning, pijn, jeuk en gevoelens). Vaak wordt hierbij het
lichaam per lichaamsdeel gescand. Nadat het lichaam is
verkend en lichaam en geest meer ontspannen is, worden
binnen de ontspanningsoefening inzichtgevende technieken
ingezet.
Vijf technieken om inzichtgevend te werken
Techniek 1: Introspectie
Introspectie is letterlijk ‘het naar binnen kijken’. Tijdens
introspectie onderzoekt men het eigen innerlijk en brengt
het in kaart.
Aan het begin van de therapie kan door middel van een
oefening gekeken worden naar innerlijke processen, naar
wat er leeft bij iemand en hoe men zich voelt. Bijvoorbeeld
onrust, verzet, zorgen die men zich maakt, verwachtingen

10 | Van Wijk en Siepe: Gaan ontspannen en groeien samen? Vijf technieken om inzichtgevend te werken in ontspanningstherapie.

of behoeften. Aan het eind van de therapie kan hier op
teruggekeken worden. De deelnemers kijken naar verschillen, of het beeld realistisch was, of het in iemands eigen
invloedssfeer ligt, wat de gevoelens zijn als het anders is
gelopen en of dit acceptabel is.
Zo kan door stil te staan in het moment, ervaren worden
wat er leeft en hoe iemand zich werkelijk voelt. Dat is niet
altijd gemakkelijk. Als mensen in het dagelijks leven iets niet
willen voelen, zullen ze geneigd zijn voortdurend bezig te
zijn. Door even niet door te rennen, maar stil te staan, kan
men ervaren wat men tot nu toe liever wilde vermijden. Ook
kan het zijn dat iemand vooral aan het denken is en niet aan
het voelen.
Ook kan er stilgestaan worden bij de processen die bij de
deelnemers spelen. Dit kan bekend zijn, of uit het openingsrondje naar voren zijn gekomen. Bijvoorbeeld verwachtingen: iedereen heeft deze wel en vaak zijn ze onbewust.
Men heeft een beeld van wat er zal gaan gebeuren. Als de
praktijk niet blijkt te kloppen met de verwachtingen, kan dat
tot teleurstelling, verwarring, onzekerheid of vertwijfeling leiden. En als de verwachtingen op de persoon zelf betrekking
hadden, kan hij kan het gevoel krijgen gefaald te hebben.
Een andere mogelijkheid is om aan het begin van het
therapie-uur te kijken wat iemand werkelijk wil of waar
een behoefte ligt. Daarna kan de deelnemer bewust een
intentie uitspreken, waardoor hij een gewoontepatroon kan
doorbreken.
Mara heeft reuma en stelt in het dagelijks leven hoge
eisen aan zichzelf. Binnen de therapie moet ze van zichzelf alles meedoen, ook al doet het pijn. Ze is zich hier
de vorige ontspanningstherapie bewust van geworden.
Vandaag merkt Mara dat ze eigenlijk helemaal geen zin
meer heeft om altijd op haar tenen te lopen. Mara neemt
zich voor beter naar haar lichaam te luisteren en minder
te moeten van zichzelf. Door het zich heel bewust voor
te nemen binnen een oefening en uit te spreken in de
groep, lukt het Mara inderdaad om milder voor zichzelf te
zijn. Ze doet niet alles mee en kan zich beter ontspannen,
omdat ze niet zo ingespannen bezig is om te ontspannen. Aan het eind van de therapie wordt opnieuw stilgestaan bij de intentie. Het voelt nog onwennig voor Mara,
maar ze is aan de andere kant ook trots op zichzelf.
Soms zit iemand heel erg ‘in het hoofd’. Hij werpt allemaal
mitsen en maren op vanuit het denken, waardoor hij in de
knoop kan raken. Door eerst op ontspannen wijze contact
te maken met het lichaam, kan het malen in het hoofd tot
rust gebracht worden. Door daarna bewust stil te staan en
naar de eigen gevoelens en innerlijke processen te kijken,
kan er inzicht ontstaan en een gewoontepatroon worden
doorbroken.

Techniek 2: Suggestie, autosuggestie en affirmaties
Tijdens een ontspanning zijn mensen ontvankelijker. De
therapeut kan suggesties geven of dit doen in de vorm van
autosuggesties. Een autosuggestie is een suggestie in de
ik-vorm, denk bijvoorbeeld aan de autogene training van
Schultz (2003), waarbij de cliënt de suggesties van de therapeut voor zichzelf in gedachten herhaalt: “Ik ben helemaal
rustig.”
Een suggestie is in de jij-vorm. Een voorbeeld uit de praktijk
kan dit verduidelijken.
Jan is pas begonnen met de ontspanningstherapie.
Nadat elk deel van het lichaam is gevoeld, vraagt de therapeut de groep zich voor te stellen dat de mondhoeken
vanzelf een beetje verder uit elkaar gaan. Ook de beide
buitenste ooghoeken gaan vanzelf een beetje uit elkaar.
De therapeut vervolgt: “Je kijkt vriendelijk en zacht naar
jezelf toe. Je mag zijn zoals je bent. Je bent goed zoals
je bent. Met vriendelijkheid en genegenheid kijk je naar
jezelf.” Het raakt Jan en tranen stromen over zijn wangen.
Hij is nog nooit vriendelijk naar zichzelf geweest. Hij is
opgevoed met het idee dat je streng moest zijn voor jezelf
en ook zijn ouders waren streng naar hem toe. Door de
suggesties van brede ogen en mond krijgt hij een glimlach
op zijn gezicht, wat een gevoel van zachtheid en vriendelijkheid geeft. Als daarna die vriendelijkheid naar hemzelf
wordt gericht, voelt hij hoezeer hij dit altijd heeft gemist.
Een speciale vorm van (auto)suggestie zijn affirmaties.
Affirmaties zijn korte positieve zinnetjes die een gewenste
situatie of eigenschap beschrijven en die men over langere
tijd voor zichzelf herhaalt. Door de bewuste en langdurige
herhaling kan er een verandering bewerkstelligd worden.
Voorbeelden zijn: ik luister naar mezelf, ik weet dat mijn

Als je jezelf accepteert zoals je bent,
ontstaat er innerlijke rust
lichaam perfect is zoals het is, ik accepteer al mijn gevoelens, ik ben vol zelfvertrouwen, ik mag zijn zoals ik ben.
Een andere manier is het gebruik van affirmatiekaarten. De
affirmatie op de kaart wordt gelezen en men gaat na of het
klopt bij hoe het nu is, bijvoorbeeld ‘ik vind dat ik inderdaad
altijd goed voor mezelf zorg’, of dat het een gewenste situatie is, bijvoorbeeld ‘ik wil graag goed voor mezelf zorgen’.
Er zijn kaartensets te koop met affirmaties en het is de
bedoeling dat je blind een kaart trekt. Er wordt bij deze sets
vanuit gegaan dat je juist die kaart trekt die past bij wat de
gewenste situatie is. We vinden die sets niet altijd aansluiten
bij de doelgroep waar we mee werken. We hebben daarom
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zelf een set van 240 verschillende affirmaties gemaakt, allemaal in de ik-vorm gesteld (wat niet bij alle kant-en-klare
sets het geval is). Het voordeel hiervan is bovendien dat
mensen de kaartjes mee naar huis mogen nemen, omdat
we nieuwe bij kunnen maken. Vaak worden de kaarten als
heel waardevol ervaren en worden ze dankbaar in de portemonnee gestopt, op de spiegel gehangen of op een plek
gelegd waar het goed zichtbaar is.
Suggestie, autosuggestie en affirmaties kunnen een gewenste verandering versterken en bestendigen en kunnen
inzicht geven in dat wat goed gaat en datgene waar nog
aan gewerkt kan worden. Het kan een behoefte duidelijk
maken en het zelfbeeld in positieve zin bijstellen (Lange,
Richard, Kiestra & Van Oostendorp, 1997; Lange, Richard,
Gest, De Vries & Lodder, 1998).
Wanneer men ontspannen is, is men ontvankelijker en staat
men meer open voor de invloed van suggestie en autosuggestie. Ontspanning kan de positieve invloed van suggestie
en autosuggestie versterken.
Techniek 3: Het lichaam als ingang
Emoties komen tot uiting in het lichaam en kunnen gekend worden via het lichaam, denk aan het gevoel van een
dichtgesnoerde keel bij verdriet of de kaken die men op
elkaar klemt bij boosheid. Door zich bewust te worden van
wat er zich afspeelt in het lichaam, kan men ervaren wat er
werkelijk leeft in iemand. Binnen ontspanningstherapie kan
aan de deelnemers gevraagd worden op te merken wat er

Als mensen in het dagelijks leven
iets niet willen voelen, zullen ze
geneigd zijn voortdurend bezig te zijn
in het lichaam te voelen is, ook in de kleine details. Daarna
kan men nagaan wat dit gevoel te vertellen heeft. Lichaamsbewustwordingsoefeningen kunnen hiertoe bijdragen:
Anke is een teruggetrokken getraumatiseerde vrouw.
Op een gegeven moment wordt er binnen de ontspanningstherapie met open en gesloten lichaamshoudingen
gewerkt, waarbij de aandacht wordt gevestigd op wat
de houdingen oproepen. Als Anke een gesloten houding
aanneemt, voelt ze zich veilig, beschermd, maar ook
wat opgesloten. Ze heeft het gevoel dat ze meer naar
buiten wil treden. Ze was zich daar niet van bewust en
het verbaast haar. Als er daarna een open lichaamshouding wordt aangenomen, voelt ze zich kwetsbaar en
onbeschermd, maar ook hoopvol. In de periode erna
gaat ze er mee aan de slag. Als Anke daarna de oefening
opnieuw doet, voelt ze zich in de open houding steviger

en blij. Het veranderde gevoel in de open houding doet
haar beseffen dat ze veranderd is. Het is voor haar een
duidelijk teken dat ze op de goede weg is.
Door de aandacht op het lichaam te richten en zich bewust
te worden van lichamelijke signalen en gevoelens, kan men
inzicht krijgen in de eigen gevoelens en eigen processen
(Korrelboom, 2000).
Techniek 4: Contact maken met het innerlijk weten
Vaak weten mensen heel goed wat ze willen of wat goed
zou zijn. Er zitten alleen zoveel gedachten omheen die het
zicht vertroebelen. Er zijn verschillende manieren om bij het
innerlijk weten te komen. Jezelf een vraag stellen en je openstellen voor het antwoord is er één van. Dit antwoord kan
komen in de vorm van een eerste ingeving: een gedachte,
een gevoel of een beeld dat opwelt. Dit werkt alleen als
men niet in het denken zit, want alle mitsen en maren die bedacht kunnen worden, vertroebelen het juist. Daarom wordt
meestal eerst een ontspanningsoefening gedaan waarbij de
aandacht op het lichaam en het voelen wordt gericht.
De vrouw van Henk is in een dronken bui vreemdgegaan.
Henk tobt al een tijd: moet hij nou scheiden of niet. Het
bezorgt hem stress en slapeloze nachten en voedt zijn
depressie. Aan de ene kant tobt hij over wat er allemaal
bij komt kijken als hij zou kiezen om te gaan scheiden: de
financiën, de verkoop van het huis, de kinderen. Aan de
andere kant vraagt hij zich af wat zijn vrienden wel van
hem zullen denken als hij zou kiezen bij zijn vrouw te blijven. Zou hij niet voor watje uitgemaakt worden? Hij weet
niet wat hij moet doen. Binnen de ontspanningstherapie
vraagt Henk in ontspannen toestand aan zichzelf wat hij
nog voor zijn vrouw voelt en of hij wil scheiden. Een warm
gevoel stroomt door zijn borstkas, hij voelt veel liefde voor
haar. En hij voelt dat hij haar kan vergeven. Op de vraag
aan zichzelf of hij wil scheiden komt er een duidelijk en
krachtig antwoord in de vorm van een woord dat naar
boven komt: een schreeuwend ‘nee’.
Door in ontspannen toestand contact te maken met het
innerlijk weten, kan inzicht ontstaan in wat iemand werkelijk wil en wat werkelijk belangrijk voor hem is. Ook kan er
antwoord komen op vragen krijgen die men heeft.
Techniek 5: Verbeelding
In plaats van verbeelding worden ook wel de termen visualisatie en imaginatie gebruikt. De term visualisatie houdt
het maken van een voorstelling in je hoofd in en dit kan
een essentieel onderdeel zijn van het leerproces (Rompu,
2010). Denk hierbij aan het woord ‘voorbeeld’ of aan het
bekende praatje-plaatje-daadje: er wordt eerst verteld wat
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de bedoeling is, daarna wordt het getoond, wat zorgt voor
verduidelijking en integratie, daarna kan men het zelf gaan
doen (Sousa, 2011).
Er zijn verschillende technieken om met verbeelding te
werken, bijvoorbeeld concentratievormen, het innerlijke
beeld aanpassen, via lichaamssensaties en het meegaan
in een geleide fantasie. In een volgend artikel zullen deze
verschillende technieken nader uitgewerkt worden. Geleide
fantasie is een vorm van verbeelding die door therapeuten
nog het meest gebruikt wordt binnen ontspanningstherapie,
hoewel over het algemeen niet op inzichtgevende wijze.
De therapeut roept een beeld op dat mensen meeneemt
in een fantasie. Een bekend voorbeeld is dat men zich
voorstelt dan men aan het strand ligt. Voorafgaand aan
een geleide fantasie vindt doorgaans een oefening plaats
om het lichaam te ontspannen. Omdat ook de geest mee
ontspant, staat de deelnemer meer open voor suggesties
en is hij minder geneigd met het verstand beelden te willen
oproepen, iets wat meestal niet goed lukt (Smucker, Dancu,
Foa & Niederee, 1995).
Harma kan zich levendig voorstellen dat ze aan het strand
ligt, ze komt er graag. Ze kan de zon op zich voelen
schijnen en merkt dat ze bij het idee aan de warmte
van de zon nog meer ontspant. De therapeut vertelt dat
er een koffer naast haar staat, waar ze al haar zorgen,
plannen, lijstjes, moeten en al het andere wat ze voor nu
los wil laten, in kan stoppen. Aan het eind zal ze alles er
weer uit gaan halen. Harma stopt er alles in waar ze zich
het komende half uur even niet mee bezig wil houden en
doet een stevig slot op de koffer. De geleide fantasie gaat
verder en aan het eind komt Harma inderdaad weer bij
de koffer terug. De therapeut vertelt dat ze er alles weer
uit kan halen. Alles wat belangrijk is en alles wat nou eenmaal moet. Alleen die dingen die bij nader inzien helemaal
niet belangrijk zijn en ook niet nodig zijn, kan ze in de kist
laten. Harma heeft helemaal geen zin om alle zorgen weer
op zich te laden, maar beseft dat ze bij haar leven op dit
moment horen. Ze accepteert ze. Er is ook een aantal
dingen waarover Harma zich al een aantal weken druk
maakt, maar die bij nader inzien eigenlijk helemaal niet
belangrijk zijn. Harma beseft dat ze zich uit gewoonte onnodig druk heeft gemaakt en laat deze zaken in de koffer
achter. Het voelt goed ze voorgoed los te laten.
Door voorafgaand aan een verbeelding een ontspanningsoefening te doen, ontspant de geest en ziet men gemakkelijker de opgeroepen beelden voor zich. Deze beelden
geven informatie, bijvoorbeeld over wat men voelt, wat men
wil, wat er speelt of waar men in vast zit (Wijdeven, 2000).
Het kan antwoord geven op vragen die er zijn. Ook kunnen
innerlijke beelden bewust veranderd worden om daarmee

overtuigingen en gewoonten te veranderen (Arntz & Weertman, 1999; Robertson, 2002). Verbeelding heeft invloed op
het lichaam en lichamelijke sensaties (onder andere Gonzales et al., 2012; Janssen & Hoogduin, 1994) en verbeelding
kan mensen ook helpen anders met situaties om te gaan
(Yoo, Ahn, Kim, Kim & Han, 2005). Over deze onderwerpen
wordt in een volgend artikel meer uitgelegd.
Conclusie
Er zijn veel mogelijkheden om binnen ontspanningstherapie
inzichtgevend te werken. Door aan te sluiten bij het thema
dat leeft in de groep en af te stemmen op de personen die
in de groep zitten en hun problematiek, kan ontspanningstherapie tot een krachtig therapeutisch middel worden.
Wij hopen dat therapeuten die werken met ontspanningstherapie of dat willen gaan doen, een stap kunnen zetten
naar meer inzichtgevend werken met de populatie die dat
toelaat, om een innerlijk groeiproces in werking te zetten. Zo
wordt het belang van onze cliënten nog beter gediend.
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Samenvatting
Dit artikel heeft tot doel om iedereen die werkt of wil gaan
werken met ontspanning, aan te moedigen dit meer inzichtgevend te gaan gebruiken, binnen de mogelijkheden van de
therapeut en de cliënt. Er is in het artikel vooral op de praktijk
ingegaan, opdat de lezer zich een breed beeld kan vormen
hoe binnen ontspanningstherapie inzichtgevend kan worden gewerkt. Er zijn vijf inzichtgevende technieken binnen
ontspanningstherapie behandeld: introspectie, suggestie en
autosuggestie, het lichaam als ingang, contact maken met
het innerlijk weten en verbeelding. De verschillende technieken zijn verduidelijkt aan de hand van praktijkvoorbeelden. <
Omwille van de privacy zijn gegevens geanonimiseerd.
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#Rendementsdenken
Rendementsdenken en vaktherapie: een beetje
ontwetenschappelijken kan geen kwaad voor de patiënt
De afgelopen tijd verschijnen er steeds vaker berichten in de media over de negatieve gevolgen
van het zogenaamde rendementsdenken. Met rendementsdenken wordt meestal gedoeld op
de ontwikkeling dat inhoudelijke besluiten voornamelijk financieel gemotiveerd zijn. Soms wordt
ook bedoeld dat alles wat in tijdspanne X (liefst zo kort mogelijk) een concreet meetbaar resultaat
oplevert, de voorkeur verdient. Lastig hieraan is dat zowel in het onderwijs als in de zorg moeilijk
meetbare zaken soms toch een prominente rol spelen, zoals het kennismakingsproces met de
patiënt, de interactie tussen therapeut en patiënt, et cetera. De ene patiënt is de andere niet en de
ene therapeut is de andere niet. Kwantiteit gaat voor kwaliteit is een veelgehoorde slogan.
Vertaald naar de zorgsector betekent dit dat de intensiteit en duur van het behandelaanbod
steeds vaker bepaald wordt door financiële mogelijkheden en minder door de aard en zwaarte
van de (psychiatrische) problematiek. Iedere patiënt krijgt bijvoorbeeld standaard tien sessies in dit
denken, ongeacht of de ene patiënt baat heeft bij misschien slechts drie sessies en een andere
bij twintig sessies. Deze standaardisering van het behandelaanbod op basis van evidence-based
behandelingen gaat blijkbaar uit van gestandaardiseerde patiënten. En die bestaan niet.
Een gevolg van dit rendementsdenken in de zorg is dat behandelingen als effectief en doelmatig
gezien worden indien er methodologisch verantwoord wetenschappelijk onderzoek naar gedaan
is. Meten is immers weten. In de wetenschappelijke literatuur en ook onder zorgfinanciers is er
consensus dat effectonderzoek met behulp van een randomized controlled trial (RCT)-design de
hoogste wetenschappelijke kwaliteit aan onderzoeksgegevens over de effectiviteit van behandelingen oplevert. Kort door de bocht wordt in een RCT-design een groep patiënten die een interventie
ondergaat vergeleken met een soortgelijke groep patiënten die ofwel een andere of geen behandeling ondergaat. De rationale dat alle behandelingen evidence-based moeten zijn in de toekomst
is een strevenswaardige, want patiënten hebben recht op de meest effectieve behandeling of
therapie.
De vele vaktherapeutische interventies die voorradig zijn in Nederland dienen zich in lijn met deze
trend in het kader van het rendementsdenken te verantwoorden. Men zou ook kunnen stellen dat
de vaktherapie dient te ‘verwetenschappelijken’. Volgens de regels van wetenschappelijk onderzoek dient dan het volgende te gebeuren. Stel dat een bepaalde vaktherapeutische interventie
reeds jaren naar tevredenheid van zowel de therapeut als de cliënt toegepast wordt, dan dient
een RCT uitgevoerd te worden om de effecten aan te tonen van deze tot dusver practice-based
interventie. Stel dat dit lukt, dat de interventie inderdaad iets unieks toevoegt aan de vermindering
van hetgeen waarop de interventie zich richt, bijvoorbeeld klachtenreductie. Dat is dan een mooi
resultaat voor de vaktherapie, want een vaktherapeutische interventie die reeds jaren toegepast
werd, promoveert van practice-based naar evidence-based! Het vervelende is dat deze geschetste
ideale situatie bijna niet voorkomt. De praktijk is helaas weerbarstiger dan de theorie. De laatste
tijd zijn er steeds meer initiatieven van vaktherapeuten om onderzoek te doen naar de effecten van
hun therapieën. Vaak levert dit problemen op, doordat bijvoorbeeld managers zeggen dat zij in hun
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instelling zijn aangenomen voor het geven van therapie en niet voor het doen van onderzoek. Deze
managers hebben wat mij betreft een punt. Vaktherapeuten hoeven zelf geen onderzoek te doen
naar de effectiviteit van hun behandelingen, zij moeten datgene behandelen waarvoor ze opgeleid
zijn. Behandelingen dienen onderzocht te worden door interne onderzoekers van de instellingen
of externe onderzoekers van universiteiten of hogescholen. Er is echter geen onderzoekstraditie
in het hoger onderwijs naar vaktherapie. Er bestaan helaas geen universitaire vakgroepen op dit
gebied. Op het hbo is vaktherapie slechts een kleine studie met weinig mankracht. Wat kan de
beroepsgroep vaktherapie dan doen om toch tegenwicht te bieden aan het rendementsdenken?
Ik stel voor het onderzoek naar de effectiviteit van vaktherapeutische interventies een beetje te
‘ontwetenschappelijken’.
Wat bedoel ik met ontwetenschappelijken? Zoals ik heb uitgelegd, dient de effectiviteit van een
therapie via een RCT-design te worden aangetoond. Dit aantonen middels een RCT noemde ik het
verwetenschappelijken van practice-based therapieën. Voor vaktherapeuten is het haast onmogelijk om zich zodanig te organiseren dat grootschalige RCT’s mogelijk worden. Het verwetenschappelijken van de practice-based kennis is dus een probleem. Het een beetje ontwetenschappelijken
van deze trend tot verwetenschappelijken niet. Dit kan door gebruik te maken van evidence-based
inzichten uit andere beroepsgroepen, zoals de pedagogen, psychologen, psychiaters, verpleegkundigen, et cetera. Indien een vaktherapeutische interventie elementen in zich heeft die in eerder
onderzoek evidence-based is bevonden door andere beroepsgroepen, dan zijn er plausibele
redenen om aan te nemen dat zo’n vaktherapeutische interventie op zijn minst enige effectiviteit
zal opleveren. Vanwege deze plausibiliteit kun je erop vertrouwen dat testen met behulp van een
RCT een paardenmiddel is. In dit geval is kleinschalig kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar effectiviteit, zoals de systemische N=1-benadering, praktischer en goedkoper. Dit kan gecoördineerd
gedaan worden door studenten of vaktherapeuten.
In het artikel Treating offenders with mental illness: A research synthesis van Morgan et al. (2012),
gepubliceerd in Law and Human Behavior, stellen de auteurs dat er zes algemene evidence-based
behandelstrategieën zijn voor de behandeling van psychiatrische problematiek. Vrij vertaald zijn dit:
behandeling met medicatie, behandelen van mensen in hun eigen omgeving (ACT), psycho-educatie en ondersteunend systeemgericht werken, het actief ondersteunen van werk en dagbesteding,
het activeren van de eigen regie in het herstelproces van de patiënt en het integraal behandelen
van de diverse problematiek. Hoe kun je deze strategieën nu van waarde laten zijn voor het aantonen van de effectiviteit van vaktherapeutische interventies? Ik stel het volgende voor. Breid de
vaktherapeutische interventies uit met evidence-based deelelementen zoals psycho-educatie, het
betrekken van het systeem bij de behandeling en het laten doen van huiswerkopdrachten in de eigen omgeving. Hierdoor zal kleinschalig onderzoek, zoals N=1-onderzoeken, voldoende plausibele
informatie opleveren voor het bepalen van de effecten. Een bijkomend voordeel is dan dat iedere
patiënt op zijn eigen situatie gestandaardiseerd wordt en volgens mij draait de zorg daar om. Dus:
laten we de verwetenschappelijking een beetje ontwetenschappelijken.
Marinus Spreen
Lector Social Work and Arts Therapies aan Stenden Hogeschool, Leeuwarden
Lid redactieraad Tijdschrift voor vaktherapie
E: www.stenden.com
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Tineke Schoot en Susan van Hooren

in het
VVaktherapie
jongerenwerk
Een positieve ontwikkeling
“Als ik speel over mezelf, dan hoop ik dat er iemand is die denkt: ik ben niet
alleen” – jongere uit het project.
Vaktherapeuten, jongerenwerkers en relevante betrokkenen zochten
gezamenlijk naar invulling van de transitie in de Jeugdzorg. Het RAAKonderzoek ‘Vaktherapie in het Jongerenwerk’ bood een kans om na te gaan
hoe community arts therapy preventief kan worden ingezet bij kwetsbare
jongeren met externaliserend gedrag.

In dit artikel …
… interprofessionele samenwerking van vaktherapeuten en jongerenwerkers vanuit Communities of
Practice;
… laagdrempelige preventieve interventies voor
kwetsbare jongeren met externaliserend gedrag
gericht op empowerment;
… aanwijzingen dat het sociaal functioneren en het
zelfbeeld van kwetsbare jongeren bevorderd kunnen worden.

Inleiding
Er is waarschijnlijk geen levensfase waarin zulke grote veranderingen plaats vinden als de adolescentie. Het gedrag
van jongeren dat hiermee gepaard gaat is een uiting van de
ontwikkeling van de eigen identiteit richting volwassenheid
(Crone 2008; 2012). Een grootschalig Nederlands onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van jongeren laat
een aantal trends over de jaren heen zien (De Looze et al.,
2013; Ter Bogt, Van Dorsselaer & Vollebergh, 2002). Ten
eerste verloopt bij circa één op de vijf jongeren hun ontwikkeling niet vlekkeloos en is er sprake van problemen. Ten
tweede neemt externaliserend probleemgedrag toe met
de leeftijd en doet dit zich vaker voor bij jongens dan bij
meisjes. De grootste risico’s lopen jongeren met de laagste
opleidingsniveaus, jongeren uit gezinnen met een lagere
sociaal economische status en jongeren die niet met beide
biologische ouders wonen. In de literatuur wordt ook wel
gesproken van risicojongeren, overbelaste jongeren, kansarme jongeren of kwetsbare jongeren (Van Hoorik, 2011;
WRR, 2009). Een definitie van deze groep, waar draagvlak
voor bestaat, is de definitie van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI, 2013). Volgens het NJI zijn risicojongeren ‘jongeren, bij wie zich problemen voordoen, waardoor de psychische, sociale of cognitieve ontwikkeling wordt bedreigd
waardoor zij een gevaar voor zichzelf of hun omgeving zijn,
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of zelf gevaar lopen, of (vroegtijdig) buiten de maatschappij
dreigen te vallen.’
Meestal is er niet één oorzaak van problemen bij deze jongeren aan te wijzen, maar gaat het om een samenspel van
verschillende factoren. Factoren die een bedreiging vormen
voor een goede ontwikkeling zijn risicofactoren. Bieden ze
jongeren juist bescherming, dan noemen we ze beschermende of protectieve factoren. De term ‘risicofactor’ verwijst naar een gebeurtenis, omstandigheid of eigenschap,
waarvan bekend is dat er een statistisch grotere kans is op
een (soms veel later optredend) probleem in de ontwikkeling van een kind waarmee het risico geassocieerd is (Van
Hoorik, 2011). Sommige risico’s zijn in de jongeren zelf gelegen, zoals een laag intelligentieniveau of gebrekkige zelfbeheersing, andere zijn buiten henzelf gelegen, zoals beperkte
opvoedingskracht van de ouder(s), armoede, of delinquente
vrienden (Weerman & Van der Laan, 2006; Heiden-Attema
& Van der Bol, 2000). Voorbeelden van beschermende
factoren zijn goede communicatieve vaardigheden, opvoedingsvaardigheden van ouders en sociale betrokkenheid
in de buurt (Gleser et al., 1981; Plaisier, 2007). Ook het
ontwikkelen van talenten en vaardigheden en het hebben
van dromen en ambities kunnen worden beschouwd als beschermende factoren (Kooimans, 2009). In dit kader wordt
steeds vaker ook de term empowerment gebruikt.
Empowerment
Empowerment wordt gezien als een proces van versterking,
waarbij individuen, organisaties of gemeenschappen grip
krijgen op de eigen situatie en hun omgeving en dit bereiken via het verwerven van controle, het aanscherpen van
kritisch bewustzijn en het stimuleren van participatie (Van
Regenmortel, 2009). Ontwikkeling op sociaal gebied en
op het gebied van de identiteit sluit hierbij aan. Het proces

Een versterking
van beschermende factoren
draagt bij aan de preventie
van delinquent gedrag
van empowerment heeft betrekking op de versterking van
beschermende factoren van jongeren en van hun omgeving.
De verwachting is dat de versterking van deze beschermende factoren bijdraagt aan preventie van delinquent
gedrag door resistance en desistance (Abdallah, Kooimans
& Raven, 2013; Kooijmans, 2009; Van Hoorik, 2011). Met
resistance to crime wordt bedoeld het kunnen weerstaan
van criminaliteit, terwijl desistance from crime het afzien
van criminaliteit betekent. De literatuur maakt inzichtelijk
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dat er bewijs is waaruit blijkt dat inzetten op beschermende
factoren effectief is om probleemgedrag tegen te gaan en
het zelfbeeld te vergroten (Van Hoorik, 2011; Donnellan,
Trzesniewski, Robins, Moffitt & Caspi, 2005).
Transitie
De transitie van de jeugdzorg betekent dat er vroegtijdige
ondersteuning wordt geboden dicht bij de jongere in zijn
directe leefomgeving. De verwachting is dat hierdoor de
kans verkleint dat er bij kwetsbare jongeren problemen
optreden dan wel verergeren, waardoor er mogelijk gevaar
ontstaat voor overlastgevend of delinquent gedrag en
specialistische zorg nodig is. De transitie vereist competenties van betrokken professionals om interprofessioneel te
kunnen samenwerken en jongeren adequaat en vroegtijdig
te ondersteunen. Professionals die zich met name richten
op deze risicojongeren zijn jongerenwerkers. Zij komen in
toenemende mate in aanraking met deze groep. Jongerenwerkers ervaren het als een knelpunt dat zij niet voldoende
geëquipeerd zijn om de soms heftige problematiek in een
complexe context te hanteren (Schoot & Van den Broek,
2013). Dit biedt kansen voor vaktherapeuten, daar zij beschikken over de competenties om psychische, sociale en/
of emotionele problemen in een complexe context adequaat
te hanteren.
Door vaktherapeuten en jongerenwerkers interprofessioneel
in de wijk (outreachend) te laten werken, kan er op een
laagdrempelige wijze worden gewerkt aan psychische problemen van jongeren. Vanuit deze context is de verwachting dat vaktherapeuten de zorg voor kwetsbare jongeren
in de wijk kunnen verbeteren door methodische inzet van
beeldende, dans en beweging-, drama-, muzikale interventies gericht op therapeutische doelen. Versterking van de
eigen kracht van jongeren en van het probleemoplossend
vermogen van hun opvoeders en sociale omgeving kan
hierbij een belangrijke insteek zijn (NJI, 2013; Van Yperen &
Stam, 2010; Van Yperen & Westering, 2010; Van Yperen &
Woudenberg, 2011; Cardol, 2012; Van Regenmortel, 2002;
2009).
Community Arts Therapy
Het outreachend werken met inzet van creatieve middelen
is in het buitenland al langer een trend onder vaktherapeuten. Het staat bekend onder de term Community Arts
Therapies (Pavlicevic & Ansdell, 2004). Dit is een recente
ontwikkeling waarbij vaktherapie in de ambulante setting
(gezinnen, scholen, jongerencentra en wijken) wordt toegepast om gedragsveranderingen bij probleemjongeren te bewerkstelligen. Hierbij maken vaktherapeuten, docenten en
jongerenwerkers gebruik van uitgangspunten van beeldende therapie, dans- en bewegingstherapie, dramatherapie,
muziektherapie en psychomotorische therapie. In Nederland

is deze vorm van vaktherapie nog onvoldoende ontwikkeld
en onderzocht (Schoot & Van den Broek, 2013). Er is hier
wel in toenemende mate sprake van sociaal-agogische
interventies, waarbij kunstdisciplines, zoals muziek, dans en
beweging, beeldend en drama worden ingezet. Veelal wordt
dit uitgevoerd door jongerenwerkers, al dan niet in samenwerking met community artists (Kooimans, 2009; Nielen,
2013). Vaktherapie wordt daar niet of nauwelijks bij ingezet,
terwijl deze bijdrage op basis van internationale literatuur
wel potentie lijkt te hebben.

Jongerenwerkers adviseerden:
“Presenteer je niet als professor of therapeut
want dan ben je ze kwijt.”
Om dit nader uit te zoeken werd nagegaan hoe vaktherapeuten en jongerenwerkers hun krachten kunnen bundelen
en aansprekende, laagdrempelige en effectieve interventies
voor kwetsbare jongeren kunnen afstemmen op een brede
groep van kwetsbare jongeren in de wijk, zodat beschermende factoren van deze jongeren (en hun omgeving)
bevorderd worden.
Onderzoeksmethode
Het onderzoeksproject startte met het vormen van Communities of Practice (CoP). Een CoP is een groep die bestaat
uit leden die een gedeelde belangstelling of passie hebben
en een gezamenlijk doel om die belangstelling of passie
verder te ontwikkelen (Wenger, 2002). Binnen deze CoP’s
werden interventies in co-creatie ontwikkeld en vond een
evaluatie van het proces en van het ervaren effect plaats.
Er werden zes CoP’s opgestart rond groepen kwetsbare
jongeren volgens de principes van de World Health Organization (2010). De projectleiders oriënteerden zich op
bestaande initiatieven en zochten contact met de betrokken
jongerenwerkers om de samenwerkingsmogelijkheden te
verkennen. Een CoP bestond uit een projectleider (docentonderzoeker van het lectoraat KenVak), een jongerenwerker,
een vaktherapeut dans en beweging, drama, muziek of
beeldend en een groep kwetsbare jongeren. In totaal betrof
het 5 projectleiders, 4 vaktherapeuten, 6 jongerenwerkers
en 56 jongeren. In de specifieke context werd dit nog
aangevuld met een mentor, een leerkracht, een gedrags
wetenschapper, een kinderwerker en een community artist.
Bij enkele CoP’s was sprake van overlap van rollen.
De doelgroep betrof een groep jongeren (jongens en
meisjes) van 6 tot 21 jaar, met aanwezige externaliserende
problemen of met aanwezigheid van meerdere risicofactoren hiervoor. De betrokken jongerenwerkers benaderden de
jongeren voor deelname en beoordeelden of de jongeren

voldeden aan de in- en exclusiecriteria. Jongeren die behoren tot de harde kern van criminele jongeren werden van
deelname uitgesloten. Bij de hanggroepjongeren was geen
sprake van selectie. De grootte van de zes benaderde groepen varieerde van 7 tot 15 jongeren, tussen 6 en 21 jaar.
Per project was de leeftijdsrange smaller. Met uitzondering
van één groep meisjes (dans en beweging), bevatten alle
groepen zowel jongens als meisjes. Allen hadden affiniteit
met de desbetreffende kunstdiscipline. De projecten vonden
plaats in aandachtswijken (met uitzondering van het project
dans en beweging).
De ontwikkeling van de interventies
Per CoP werd gestuurd op de ontwikkeling van een
laagdrempelige interventie die aansloot bij de doelstelling
van het project en bij de interesses en behoeften van de
jongeren. Gezien de essentiële bijdrage van alle betrokken
partijen werd voor de ontwikkeling en afstemming van de
interventies gekozen voor een Participerend Actiegericht
Onderzoek (PAR). Het actiegerichte element werd gevormd
door directe en specifieke aanwijzingen die uit het onderzoek naar voren kwamen voor afstemming op de jongeren
(De Boer & Smaling, 2011). Vanwege het participerend karakter van dit ontwikkeldeel van het onderzoek werd tevens
gekozen voor de uitgangspunten van responsief onderzoek
(Abma & Widdershoven, 2006). Bij deze benadering wordt
onderzoek opgevat als een gezamenlijk, interactief zoekproces met belanghebbenden, in dit geval de leden van de
CoP. De interventies werden op deze manier ontwikkeld
vanuit co-creatie, vanuit gezamenlijke kennis en inzichten
(De Boer & Smaling, 2011). Bij responsief onderzoek vindt
uitwisseling plaats van perspectieven, hetgeen leidt tot bewustwording en wederzijds begrip (Abma & Widdershoven,
2006). De uitwisseling van perspectieven vond plaats tijdens
het gehele proces.
Er werden uiteindelijk in totaal vijf interventies uitgevoerd
(zie Tabel 1 en kadertekst voor een typering). De hoeveelheid sessies varieerde van vier tot twaalf bijeenkomsten.
In één geval was er sprake van een kick-off-bijeenkomst
gecombineerd met een compleet weekend. De interventies
hadden enkele gemeenschappelijke kenmerken. Ten eerste
opereerden de interventies op het snijvlak van welzijn en
(preventieve) psychosociale gezondheidszorg. Ten tweede
waren ze samengesteld uit enerzijds activiteiten rond het
creatieve proces en anderzijds activiteiten gericht op het
psychosociale ontwikkelingsproces van de jongeren. Verder
hadden de interventies een positieve benadering gericht op
sterke kanten en actieve participatie door jongeren.
Dataverzameling
Om het proces en de ervaren effecten van de interventies
te meten werden kwalitatieve en kwantitatieve gegevens
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verzameld gedurende de uitvoering van de interventies. Dit
vond plaats bij alle partijen van de CoP en op meerdere
momenten (zie Tabel 2).
(Responsieve) Procesevaluatie
Om uitwisseling van perspectieven en ervaringen te
realiseren én om na te gaan of de interventie verliep zoals

gezamenlijk gepland (behandelintegriteit) werd na afloop van
elke bijeenkomst een procesevaluatie met alle betrokkenen
gehouden aan de hand van enkele vooraf geformuleerde
topics (verwachtingen, verloop en de ervaren bevorderende
en belemmerende factoren). De vaktherapeuten verzamelden deze informatie. Aanvullend werden er semi-gestructureerde interviews gehouden door onafhankelijke studenten

Tabel 1: Kenmerken van de oorspronkelijke zes Communities of Practice en van de interventies
Locatie

Centrale betrokkenen bij de evaluaties

Naam interventie

Sessies

Leeftijdsrange
jongeren

Drama
Maastricht, Mariaberg

Projectleider
Vaktherapeut
Jongerenwerker
Jongeren (N=7)
Community artist

Masterclass Mariaberg

1x kick-off
Dag 1
Dag 2
Dag 2 finale

12-19 jaar

Beeldend
Maastricht, Bazuinstraat

Projectleider
Vaktherapeut
Kinderwerker
Jongeren (N=9)

Het Bazuinatelier

12 sessies
Zomercarrousel

6-12 jaar

Muziek
Sittard, Eysenhegge

Projectleider
Vaktherapeut
Jongerenwerker/vakleerkracht
Jongeren (N=8)

Vindplaats School

5 sessies

12-18 jaar

Muziek
Stein, Hangplekken

Projectleider
Vaktherapeut
Jongerenwerker
Jongeren (N=circa 15)

Project Kofferbak

Kennismaking1

Onbekend

Dans en beweging
Cadier en Keer, Keerpunt

Projectleider
Vaktherapeut
Jongerenwerker/gedragswetenschapper
Jongeren (N=8)

Dansproject Stichting
Jeugdzorg Sint Jozeph

6 sessies

12-17 jaar

Dans en beweging
Kerkrade, Impuls

Projectleider
Vaktherapeut
Jongerenwerker/gedragswetenschapper
Jongeren N=9 (meiden)

Dansproject Jongerenwerk
Impuls

4 sessies

15-21 jaar

1 De muziek-interventie ‘Project Kofferbak’ werd na de kennismaking gestaakt. Door lange tijd tussen de kennismaking en de eerste
bijeenkomst bleken de jongeren niet langer gemotiveerd.
Tabel 2: Toegepaste dataverzamelingsmethoden, meetmomenten en participanten
Methoden

Meetmomenten

Participanten

Proces-evaluatie per bijeenkomst
Verloop interventie volgens uitgangspunten
bevorderende en belemmerende factoren

Na afloop elke sessie

Vaktherapeut met jongeren
(en incidenteel jongerenwerker)

Programma-evaluatie inhoud per bijeenkomst
Ervaren effecten

Na afloop elke sessie

Vaktherapeut met jongeren
(en incidenteel jongerenwerker)

Aanvullende interviews
Gestuurd door topiclijst bij alle betrokken
professionals CoP

Op afspraak

Doelgerichte selectie van
betrokkenen CoP

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)
versie jongeren

Voorafgaand aan de eerste sessie; na afloop
van de laatste sessie

Jongeren

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)
versie professional

Voorafgaand aan de eerste sessie; na afloop
van de laatste sessie

Professional (jongerenwerker/
kinderwerker/mentor)

Rosenberg Self Esteem Scale (RSE)

Voorafgaand aan de eerste sessie; na afloop
van de laatste sessie

Jongeren
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bij de professionals van elke CoP. Deze interviews werden
gestuurd door een topiclijst. Gezien de aard van de doelgroep hadden alle gehanteerde kwalitatieve methoden een
informeel karakter (Ten Haaft, 2011).
Evaluatie van ervaren effecten
Na afloop van elke bijeenkomst was er een programmaevaluatie in dialoog met de betrokkenen om na te gaan
welke effecten werden ervaren. Topics hiervoor werden ontleend aan de Helpful Aspects of Therapy Form (Elliott, 2001),
te weten ‘positieve en negatieve ervaringen en leerervaringen’. Verder werden kwantitatieve gegevens verzameld met
de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) en met de
Rosenberg Self Esteem Scale (RSE) (Roosenberg, 1965).
De SDQ is bedoeld om jongeren met een hoog risico op
psychosociale problemen te signaleren en tegelijkertijd
sterke kanten van een kind in kaart te brengen. Er werd
gekozen voor de vragenlijsten versie jongeren en versie
professional/ouders (Van Widenfelt et al., 2003). Beide vragenlijsten bevatten in totaal 25 items, die zijn geformuleerd
aan de hand van stellingen. Elk item bevat drie antwoordca-

Het Bazuinatelier
Schoolgaande kinderen, behorend tot het netwerk van
een kinderwerker in een aandachtsbuurt in Maastricht,
werden uitgenodigd om naar ‘Het Bazuinatelier’ te komen.
Samen met een leerkracht van de basisschool werden
zij geselecteerd. De kinderen werd gevraagd hoe zij hun
buurt leuker en vrolijker konden maken. Zij werden gestimuleerd om hun ideeën te ontwikkelen en uit te werken.
Gedurende een periode van vijf maanden werkten de
kinderen in het buurtcentrum aan een ontwerp voor een
muurschildering. Er werd toegewerkt naar een feestelijke
opening met behulp van de buurt.
Dansprojecten SJSJ en Jongerenwerk Impuls
Aan jongeren die in de eindfase van hun behandeling
verkeerden uit diverse groepen van een Justitiële Jeugdinrichting in Cadier en Keer, werd een aantal dansworkshops aangeboden. De jongeren werden geselecteerd
door een gedragswetenschapper en de groepsleiders.
Er was een introductiebijeenkomst, zes bijeenkomsten en
een evaluatie. De bijeenkomsten vonden plaats na schooltijd in de gymzaal van het instituut. Er werd toegewerkt
naar de opname van een dans-videoclip die na afloop
werd gepresenteerd aan de betrokkenen.
Op basis van de ervaringen in voorgaand project werd in
een jongerencentrum van Impuls te Kerkrade een nieuwe
dansgroep samengesteld voor jongeren die extra on-

tegorieën (‘niet waar’, ‘beetje waar’, ‘zeker waar’). Er zijn vijf
subschalen van elk vijf items, namelijk ‘emotionele problemen’, ‘gedragsproblemen’, ‘hyperactiviteit/aandachtstekort’, ‘problemen met leeftijdsgenoten’ en ‘pro-sociaal
gedrag’. Een totale probleemscore kan worden berekend
door de scores op de subschalen op te tellen (met uitzondering van subschaal ‘pro-sociaal gedrag’). Psychometrische kwaliteiten van deze lijst zijn voldoende (Goedhart et
al., 2003; Muris et al., 2003). In het kader van het huidige

Bij een op de vijf jongeren
verloopt de ontwikkeling niet vlekkeloos
en is er sprake van problemen
onderzoek werd ervoor gekozen om enkel de subschalen
op te nemen die passen bij de externaliserende problemen
van de doelgroep en de focus op het bevorderen van de
sterke krachten van de interventies. Dit leidde tot een keuze
voor de subschalen ‘gedragsproblemen’, ‘hyperactiviteit’

dersteuning konden gebruiken. Een groep meiden werd
geselecteerd door de jongerenwerker. Er waren vier bijeenkomsten. Ook hier werd toegewerkt naar de opname
van een dans-videoclip.
Vindplaats School
Gebaseerd op de aanname dat jongeren beter te benaderen zijn via school werd contact opgenomen met het Leerweg Ondersteunend Onderwijs te Sittard. De selectie van
jongeren gebeurde door de mentor en de leerkracht muziek. De geselecteerde jongeren namen na schooltijd deel
aan vijf muzieksessies in het muzieklokaal van de school.
De jongeren speelden in bandformatie en werkten naar een
eigen rap of lied met als eindproduct een opname.
Masterclass drama
Voor deze interventie werd aansluiting gezocht bij het
buurttheater van een aandachtswijk te Maastricht. De
participerende jongeren waren allen al betrokken bij het
buurttheater. Naast het jongerenwerk was ook een community artist (regisseur) betrokken bij de interventie. De
masterclass drama is een kortdurende maar intensieve
interventie die zich afspeelde in een weekend. Na een
introducerende en voorbereidende kick-off bijeenkomst
werd toegewerkt naar een terugspeeltheatervoorstelling
voor de buutbewoners. De bijeenkomsten vonden plaats
in het buurtcentrum.
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en ‘pro-sociaal gedrag’. Een hoge score betekent meer gedragsproblemen, meer hyperactiviteit en minder pro-sociaal
gedrag.
De RSES (Rosenberg, 1965) is een zelfevaluatieschaal
om het zelfbeeld in kaart te brengen. Het invullen duurt vijf
minuten. De beoordeling per item gebeurt op een 4-puntsschaal, van ‘helemaal mee eens’ tot ‘helemaal niet mee
eens’. De twaalf items worden opgeteld tot een totaalscore.
Een hoge score duidt op een laag zelfbeeld. De schaal heeft
goede klinimetrische kwaliteiten (Blascovich & Tomaka,
1993).
Analyse van de data
Kwalitatieve data werden geanalyseerd volgens enkele
principes van de Grounded Theory Methodology (Strauss
& Corbin, 1998). Hiertoe werden data op niveau van de
projectgroepen inductief voorzien van open codes, die zo
dicht mogelijk bij de ervaring van de respondent lagen.
Vervolgens werden codes geordend tot categorieën. Hierbij
werd deductief gebruikgemaakt van de bij de dataverzameling gehanteerde (topic)lijsten. Om op generiek niveau
uitspraken te kunnen doen, werden de resultaten van de
projectgroepen op basis van constant comparison verder
geordend tot projectgroep overstijgende, generieke categorieën.
De kwantitatieve gegevens werden beschrijvend geanalyseerd. Allereerst werden gemiddelden en standaarddeviaties berekend voor elke meting. Vervolgens werd per
jongere de verschilscore per (sub)schaal tussen de voor- en
de nameting in kaart gebracht om zodoende een beeld te
krijgen van het profiel. Vanwege het geringe aantal jongeren
dat de vragenlijsten had ingevuld, werden er geen toetsen
toegepast. Het risico zou anders groter zijn dat er foutief
geconcludeerd zou worden dat de interventie geen effect
laat zien.
Kwaliteitseisen en ethische overwegingen
Om de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek te
verhogen (Guba & Lincoln, 1995) werd gebruikgemaakt van
triangulatie van onderzoekers, onderzoeksmethoden en
databronnen. Er werd een member check gedaan bij de betrokken professionals. Er werd een peer-debriefing gedaan
door het voorleggen van (tussentijdse) resultaten aan leden
van de CoP en aan het projectleidersoverleg.
Deelname aan het onderzoek was geheel vrijwillig en vond
plaats in het kader van de vrije tijd. Ethische aspecten
werden besproken met een lector, tevens kinderrechter.
Op zijn advies werd vanwege de verwaarloosbare risico’s
afgezien van een aanvullende medisch-ethische toetsing
van het project. Reguliere ethische maatregelen werden in
acht genomen. Ouders werden geïnformeerd (schriftelijk en/
of mondeling) over de interventie en het onderzoek. Niet
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willen deelnemen aan het onderzoek had geen gevolg voor
deelname aan de interventie. Alle onderzoeksgegevens
werden geanonimiseerd en vertrouwelijk behandeld. In de
rapportages werd de anonimiteit en privacy van de jongeren
volledig beschermd. De verkregen informatie is niet herleidbaar tot individuen.
Resultaten van de (responsieve) procesevaluatie
De kwalitatieve data gaven inzicht in het participerend
proces van ontwikkeling, afstemming en uitvoering van
de interventies en in de daarbij ervaren bevorderende en
belemmerende factoren. De ervaringen konden worden
geordend tot drie groepen beïnvloedende factoren, namelijk
de (interdisciplinaire) samenwerking in dialoog met de jongeren, het laagdrempelig karakter van de interventie en tot
slot organisatorische en maatschappelijke factoren.
De responsieve evaluaties boden gelegenheid voor bewustwording en erkenning van elkaars wensen en voorkeuren,
sterke kanten en beperkingen, verwachtingen, mogelijkheden en werkwijzen. Een relatie gekenmerkt door wederzijds
vertrouwen, gelijkwaardigheid, respect en betrokkenheid
bleek daarbij cruciaal.
Jongerenwerkers droegen met name bij aan het bereiken
en afstemmen op de (zorgmijdende) jongeren door hun
vertrouwensrelatie en presentie. Jongerenwerkers adviseerden de vaktherapeuten: “Presenteer je niet als professor of
therapeut want dat schrikt af. Dan ben je ze kwijt.”
Vaktherapeuten presenteerden zich daarom in eerste
instantie als kunstvakdocenten. Ze droegen met name bij
door hun deskundigheid in de kunstdiscipline, door hun
ongedwongen, maar toch methodische aanpak van de

Vaktherapeuten en jongerenwerkers
werken interprofessioneel en laagdrempelig
in de wijk om de zorg voor
kwetsbare jongeren te verbeteren
bijeenkomsten, door hun competenties rond psychosociale
problematiek en door de methodische inzet van de vaktherapeutische discipline als non-verbaal communicatiemiddel
via supportieve en re-educatieve werkwijzen. Jongeren voelden zich uitgenodigd om hun mening te geven en bijdrage
te leveren en ervoeren erkenning voor hun bijdrage.
De betrokkenen waren van mening dat het werken aan
het kunstproduct werkte als een laagdrempelig, veilig en
motiverend aangrijpingspunt voor de ontwikkeling van de
jongeren. Een jongere verwoordde dat als volgt: “Ik vond
het leuk, er zat veel actie in (...) jullie waren gewoon heel
leuk, gezellig en zonder slijmen. Fantastisch.”

De positieve benadering, het kortdurend karakter van de
interventie, het enthousiasme van de betrokken professionals en het creëren van gelegenheid tot succeservaringen
bevorderden dit proces.
Minder positieve en negatieve ervaringen deden zich met
name voor in de randvoorwaardelijke sfeer. Een organisatorische belemmerende factor bleek de (geografische) afstand
van betrokkenen evenals de (afgebakende) inzet op projectbasis van de vaktherapeuten en projectleiders, discontinuï
teit door vakanties en vrije dagen bij de jongerenwerkers
en gebrek aan de (flexibele) beschikbaarheid van adequate
ruimte. De samenwerking met de gemeente kwam onvoldoende van de grond waardoor de tentoonstelling van het
atelier geen doorgang vond. Maatschappelijke onrust in
relatie tot transitie in de jeugdzorg bleek een belemmerende
factor op maatschappelijk niveau.
Resultaten van de evaluatie van ervaren effecten
Kwalitatief
Uit de kwalitatieve analyses kwamen twee centrale categorieën van ervaren effecten naar voren: sociale ontwikkeling
(subcategorieën: interactie, verbinding en samenwerking)
en ontwikkeling van de eigen identiteit (subcategorieën:
autonomie en zelfbeeld).
De categorie ‘sociale ontwikkeling’ beschrijft een proces
van toenemende samenwerking en interactie van de jongeren in relatie tot de groepsgenoten, professionals en tot de
buurt. Wat opvalt is dat deze effectcategorie bij de jongeren
van alle projectgroepen naar voren kwam. De subcategorieën omvatten uitingen van luisteren naar elkaar, betrokkenheid, verbondenheid, zeggenschap bij de onderlinge
samenwerking en uitbreiding van het gedragsrepertoire en
van het probleemoplossend vermogen. Alleen bij de interventies ‘Masterclass Mariaberg’ (drama) en ‘Het Bazuinatelier’ (beeldend) betroffen de ervaren effecten ook sociale
interactie in relatie tot de buurt. Hier werd een toenemende
betrokkenheid en zeggenschap bij de onderlinge samenwerking en bij de leefsituatie in de buurt geuit, evenals een
positieve bijdrage aan de leefsituatie in de buurt. Er werden
diverse voorbeelden gegeven van wederzijds toenemend
begrip, verdraagzaamheid en verantwoordelijkheid.
Enkele uitspraken van jongeren en medewerkers ter illustratie van de sociale ontwikkeling:
“Je kunt van toneel leren om socialer te zijn enzo,
omdat je in een groep bent enzo. Je leert eigenlijk
best wel veel, alleen al door naar toneel te gaan.”
Jongere van de Masterclass Mariaberg (drama).
“Er is een lijn te zien van afwachtend/aftastend naar
grenzen opzoeken/uitproberen naar coöperatief
gedrag. (…) Tijdens het opnemen van de videoclip

(laatste sessie) heerst er een positieve dynamiek. De
meiden stimuleren en motiveren elkaar. Komen met
constructieve ideeën en ideeën die uitvoerbaar zijn.”
Vaktherapeut dans en beweging van Dansproject Stichting Jeugdzorg Sint Joseph.
“De jongeren ondersteunden elkaar in het medium,
of waren bijvoorbeeld bereid hun plaats af te staan
aan een ander.”
Vaktherapeut muziek van Vindplaats School.
“De kinderen hebben inmiddels veel ideeën, bedenken de meeste belangrijke dingen uit zichzelf,
werken vandaag goed samen. Schieten soms door
in ideeën, maar zijn wel enthousiast, vooral om zo
veel verantwoordelijkheid te mogen nemen en mee
te denken.”
Vaktherapeut beeldend van Het Bazuinatelier.
De categorie ‘ontwikkeling van identiteit’ beschrijft de
ontwikkeling van de persoonlijkheid van de jongere. De
ontwikkelde subcategorieën tonen positieve veranderingen in het zelfbeeld (trots, zelfvertrouwen en gevoel van
eigenwaarde) en in autonomie (bewustwording, reflectie op
en verantwoordelijkheid voor eigen gedrag, regie over eigen
keuzes en uitbreiding van gedragsmogelijkheden). Over het
algemeen kan worden gesteld dat de actieve participatie
door jongeren in de uitvoering als ook de evaluatie van de
interventie, en het feit dat hun mening en ervaringen serieus
werden genomen, bijdroegen aan gevoelens van erkenning
en eigenwaarde.
Identiteitsontwikkeling werd expliciet gekoppeld aan talentontwikkeling en aan de ontwikkeling van creatieve inbreng
tot talent. Het creatief proces en de ontwikkeling van talent
bood aanknopingspunten voor succeservaringen.
Enkele uitspraken van jongeren en medewerkers ter illustratie van de identiteitsontwikkeling:
“Ik moest mijn tekening heel groot op een houten
plaat zetten. Dat was best wel moeilijk. Ik heb nog
nooit zo’n groot schilderij gemaakt. Maar het is wel
mooi geworden en ik vind het te gek, dat het hier
straks wordt opgehangen.”
Jongere van Het Bazuinatelier (beeldend).
“Inzet van danselementen bij het structureren van de
bewegingen die de jongeren laten zien, zorgt voor
concentratie en motivatie. Door het oppikken van
bewegingsimpulsen en deze in de choreografie te
verwerken voelen jongeren zich gezien.”
Vaktherapeut dans-beweging van Dansproject Stichting
Jeuzgdzorg Sint Joseph.
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“Je merkt dat mensen het leuk vinden en dan wil je
een stapje hoger, kijken wat de mensen er dan van
denken … Ik wist niet dat ik dat kon.”
Jongere van de Masterclass Mariaberg (drama).
“Er zijn diverse aanwijzingen van de jongeren zelf
dat zij meer zichzelf durven zijn en trots zijn op hun
deelname.”
Vaktherapeut muziek Vindplaats School.
Kwantitatief
Er waren acht jongeren die zowel bij de voor- als de nameting vragenlijsten hadden ingevuld (zeven vanuit Masterclass
Mariaberg (drama) en één vanuit Het Bazuinatelier (beeldend). Door ontbrekende waarden kon er voor één persoon
geen score worden bepaald voor de subschaal ‘gedragsproblemen’. De gemiddelde scores en de standaarddeviaties op de SDQ en RSE zijn te zien in Tabel 3. Hieruit valt
op te maken dat de SDQ-scores van de jongerenversie een
verwachte richting vertonen, namelijk dat de gemiddelde
scores na afloop van de interventie lager lijken te zijn in vergelijking met voor de interventie. Dat lijkt erop te wijzen dan
er sprake is van minder gedragsproblemen en hyperactiviteit en meer pro-sociaal gedrag na afloop van de interventie.
De RSE totaalscore liet eenzelfde verandering zien in de
verwachte richting, hetgeen zou betekenen dat er na afloop
van de interventie een hoger zelfbeeld lijkt te worden ervaren door de jongere dan voor de interventie. Dit was echter
niet zichtbaar bij de SDQ-scores van de professional-versie.
Bij de professionals is de SDQ-score na de interventie hoger, wat zou betekenen dat de professionals na de interventie meer gedragsproblemen ervaren bij de jongeren.
De verschilscores per jongere worden getoond in Figuur 1.
Wanneer er sprake was van een verandering, dan betrof
dit in de meeste gevallen een verandering in de verwachte
richting, namelijk een afname van gedragsproblemen (bij
drie van de vier jongeren) een afname van hyperactiviteit (bij

zes van de acht jongeren), een toename van pro-sociaal
gedrag (bij twee van de drie jongeren) en een toename van
de zelfwaardering (bij vier van de vijf jongeren). Verder wordt
zichtbaar dat de veranderingen in positieve richting (daling
in scores, behalve bij de subschaal pro-sociaal gedrag)

SDQ Gedragsproblemen
2
1
0
-1

Meetinstrument

Voormeting
Gem. (SD)

Nameting
Gem. (SD)

SDQ-versie Jongeren
Gedragsproblemen
Hyperactiviteit
Pro-sociaal gedrag

2,7 (1,7)
5,4 (1,6)
7,9 (1,7)

1,6 (1,3)
4,5 (1,6)
8,3 (1,4)

SDQ-versie Professional
Gedragsproblemen
Hyperactiviteit
Pro-sociaal gedrag

1,9 (2,3)
5,4 (1,6)
8,4 (1,5)

2,3 (3,0)
5,5 (1,8)
8,5 (1,7)

RSE

20,6 (6,0)

17,5 (5,0)
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Tabel 3: Gemiddelde scores en standaarddeviatie van SDQ versie
Jongeren, SDQ versie professional en RSE
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Figuur 1: Verschilscores per jongere voor de SDQ subschalen en
de RSE totaalscore.
Noot: Een afname op de scores van de subschalen SDQ gedragsproblemen, SDQ Hyperactiviteit en RSE betekent minder gedragsproblemen, minder hyperactiviteit en een hoger zelfbeeld. Voor de
subschaal SDQ prosociaal gedrag geldt dat een toename in score
een verbetering betekent wat betreft het pro-sociaal functioneren.

meer uitgesproken waren dan de veranderingen in negatieve richting. De grootste veranderingen zijn zichtbaar voor
de subschaal hyperactiviteit en de RSE totaalscore.
Discussie
Vaktherapeuten bleken samen met jongerenwerkers in staat
om elkaar te versterken in hun werkwijzen en in co-creatie
laagdrempelige interventies af te kunnen stemmen op de
jongeren. De relatie met de jongeren, de erkenning van hun
bijdrage en het gezamenlijk werken aan een kunstproduct
bleken belangrijke succesfactoren bij de ontwikkeling van
beschermende factoren bij de jongeren.
Via de CoP traden de betrokken partijen, elk met inzet
van hun sterke kanten, gezamenlijk op als change agents.
Versterking en mobilisering van een goed functionerend netwerk worden ook door Hermans (2010) genoemd als een
beschermende factor voor de ontwikkeling van kwetsbare
jongeren. Alle geïnventariseerde bevorderende en belemmerende factoren werden aan het eind van dit onderzoeksproject verwerkt tot een checklist ‘Do’s en Don’ts voor
Vaktherapie in het Jongerenwerk’. Deze is te beschouwen
als een leidraad voor het succesvol uitvoeren van dergelijke
interventies in de toekomst door andere vaktherapeuten en
jongerenwerkers met vergelijkbare doelgroepen en situaties
(Van den Broek & Schoot, 2013).
De met diverse meetinstrumenten en methoden verkregen
kwalitatieve en kwantitatieve resultaten versterken elkaar als
het gaat om datgene wat jongeren zelf ervoeren. Het geheel
toont een ontwikkeling in de verwachte richting zoals ervaren door de jongeren, namelijk een hoger zelfbeeld, meer
ervaren sterke kanten en minder problemen. Met andere
woorden, de resultaten lijken te duiden op versterking van
beschermende factoren bij de jongeren en hun omgeving,
te weten sociale ontwikkeling (individu en buurt) en ontwikkeling van identiteit (zelfbeeld en autonomie).
De ervaringen van de professionals bij de kwalitatieve
analyses tonen een ontwikkeling bij de jongeren in het
sociaal functioneren en in hun identiteit. Dit kwam niet tot
uiting in de kwantitatieve resultaten, waarin de professionals
gevraagd werd of en in hoeverre ze vonden dat er sprake
was van gedragsproblemen of pro-sociaal gedrag. Een
mogelijke verklaring hiervoor is dat de betrokken professionals zich gaandeweg meer bewust zijn geworden van
de gedragingen die benoemd werden in de items van het
meetinstrument in relatie tot het gedrag van de jongeren.
Hierdoor zou het tweede meetmoment een realistischer
beeld kunnen geven van het gedrag en kan er geen adequate vergelijking gemaakt worden tussen het eerste en
tweede meetmoment.
Een belangrijk element van de interventie was de ontwikkeling van de sterke kanten van de jongeren. Risicojongeren
beschikken doorgaans al over sterkten, maar ontlenen deze

veelal aan de straatcultuur. Bovendien werkt dit met name
in de eigen (peer)kring en minder in andere sociale verbanden. Het breder inzetbaar maken van de sterke kanten
van jongeren in andere sociale verbanden is een doel van
talentontwikkeling, waarbij het kunstproces fungeert als een
geschikt medium (Van Hoorik, 2011; Metz, 2013).
Doordat er binnen de ontwikkelde interventie de succeservaringen als uitgangspunt worden genomen en er in co-creatie wordt samengewerkt, kan er een veilige basis ontstaan
van wederzijds respect en erkenning, waardoor het mogelijk
wordt om identiteit, zelfbeeld en sociaal functioneren te
laten ontwikkelen en een proces van empowerment in gang
te zetten. Het kunstproces was binnen de ontwikkelde interventie een belangrijk middel om dit teweeg te brengen.
Methodologische reflectie
Het participatief en responsief karakter van het onderzoek
met de jongeren bood optimaal gelegenheid voor aansluiting bij de jongeren en voor erkenning van hun inbreng.
De sterkte van aansluiting bij de natuurlijke sociale context
van dit praktijkgerichte onderzoek ging echter gepaard met

De meningen en ervaringen
werden serieus genomen,
wat bijdroeg aan het gevoel
van erkenning en eigenwaarde
onderzoek bij kleine, heterogeen samengestelde groepen.
Dit staat op gespannen voet met enkele methodologische
wetmatigheden zoals het realiseren van voldoende aantal
deelnemers en het streven naar een homogene doelgroep
(Hutschemaekers, 2009). Door het geringe aantal ingevulde
lijsten was het niet mogelijk om te toetsen of er daadwerkelijk verandering zichtbaar was over de tijd over de gehele
groep. Daarom werd de verandering in de tijd per jongere
onderzocht. De kwantitatieve resultaten moeten daarom
met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. De
relatie tussen de ontwikkeling van beschermende factoren enerzijds en criminaliteit en overlastgevend gedrag
anderzijds is in theorie aanwezig, maar kon met dit type
onderzoek verder niet worden onderzocht. Ondanks de
beperking van de onderzoeksgroep maakte de triangulatie
van methoden, instrumenten en databronnen inzichtelijk dat
vergelijkbare resultaten naar voren kwamen als het gaat om
de ervaringen van de jongeren.
Conclusie
Op meerdere fronten blijkt vaktherapie in het jongerenwerk een positieve ontwikkeling. Dit project laat zien
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hoe vaktherapie kan worden ingezet in lerende gemeenschappen met jongerenwerkers en kwetsbare jongeren.
Succesfactoren hierbij waren de samenwerkingsrelatie, het
gezamenlijk werken aan een kunstproduct, de positieve
benadering en de participatie op basis van sterke kanten
van alle betrokkenen. De evaluaties leveren aanwijzingen
op van een positieve ontwikkeling bij jongeren: minder
problemen en een beter zelfbeeld. Daarnaast zijn er signalen uit de buurt betreffende de ontwikkeling van sociaal
en cultureel kapitaal, te weten actieve participatie bij de
interventie, toenemende tolerantie en verantwoordelijkheid
voor de jeugd en trots bij de uitvoering.
De ontwikkelde interventies zijn concrete voorbeelden van
hoe jongerenwerkers en vaktherapeuten hun krachten
kunnen bundelen binnen de transitie van de jeugdzorg. De
ontwikkelde interventies lijken een veelbelovend perspectief
om het proces van empowerment van kwetsbare jongeren
te bevorderen.

•

Aanbevelingen
Vanuit dit onderzoeksproject kunnen er vier aanbevelingen
worden gedaan. Ten eerste wordt bij verdere implementatie
aanbevolen om de buurtbewoners een explicietere rol toe te
bedelen bij de uitvoering en presentatie. Verder is het wenselijk om vervolgonderzoek te verrichten naar de effecten
van de ontwikkelde interventies bij kwetsbare jongeren op
desistance en resistance van delinquent gedrag. Ten derde
wordt aanbevolen om alternatieve kwantitatieve onderzoeksmogelijkheden te verkennen rekening houdend met
het zorgmijdend karakter van de doelgroep. Tot slot zou
in vervolgonderzoek gedifferentieerd moeten worden naar
vaktherapeutische discipline, geslacht en leeftijd van de
doelgroep, daar dit factoren zijn die beïnvloeden waarom de
interventie wel of niet slaagt.

•
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Bericht uit de cockpit
Door Albert Berman

Als we achttien worden zijn we volwassen,
maar daar klopt natuurlijk helemaal niets van.
Tot ons dertigste levensjaar zijn de hersenen
nog niet uitontwikkeld, hoorde ik laatst. In de
prefrontale cortex, oftewel de cockpit, zit nog lange tijd
een co-piloot die er zomaar depressief de brui aan kan geven. Heel herkenbaar voor veel van onze patiënten. Ik was
zelf op mijn dertigste ook pas toe aan een eerste baan als
vaktherapeut. Daarvoor rommelde ik maar wat rond, dat
durf ik nu wel te bekennen. Nou ja, dat deed mijn onvolgroeide brein eigenlijk. Daarna doen onze hersens het
ongeveer twintig jaar lang best goed, op het kopen van
aandelen, een te duur huis, trouwen met de verkeerde en
teveel kinderen krijgen na. En dan wordt de daling alweer
ingezet. Er zijn gelukkig allerlei apps, automatische piloten,
die het in de cockpit even kunnen overnemen. Ik zweer bij
Wunderlist, waardoor het lijkt alsof ik niks vergeet. Maar
het allermooiste is, dat ondanks het onvermijdelijke verval,
je juist vanaf je vijftigste gelukkiger blijkt te worden! Je
kunt dan namelijk pas echt genieten van kleine dingen,
omdat je de grote dingen toch niet meer durft of kunt. Het
geluk zit in kleine dingen, zeg ik als ervaringsdeskundige,
bijvoorbeeld in een reisje naar New York of in een patiënt
die voor het eerst weer lacht.
Bovendien kan het je zo rond de vijftig niet veel meer
schelen als mensen jou een wat sneu figuur vinden. Hier
komt onze beroepsgroep toch even scherper in beeld.
Sorry, maar helaas, als vaktherapeut heb je de boot, of
het vliegtuig, volgens menigeen behoorlijk gemist. Je
krabbelt je inkomen wat bij elkaar, ik ken vaktherapeuten
met vier minibaantjes, je mag fluiten naar de BIG-status
en btw-voordeel, en natuurlijk lig je er als eerste uit bij
de komende bezuiniging. Maar kop op: succes is ook
niet alles! Wij hebben geen Ferrari’s die heel vaak naar
de garage moeten. Wij zijn er altijd, want congressen
worden bij ons toch niet vergoed. En wij komen niet met
klinkende onderzoeksresultaten die achteraf gemanipuleerd blijken te zijn door de farmaceutische industrie.
De meeste patiënten zijn blij met ons, want we doen zo
gewóón. Hoewel we best ietsje beter gekleed mogen
verschijnen, hebben patiënten verder weinig op ons aan
te merken. Een vaktherapeut verzint het waar je bijzit,
is soms even de weg kwijt, net als iedereen (dan is de
cockpit, tegen alle regels in, even verlaten) en helemaal
goed: hij kan daarmee omgaan. Dat inspireert, of zoals
een patiënt laatst tegen me zei: “Als ik jou zie voel ik me
meteen een stuk beter, want dan weet ik weer dat het
nog erger kan.” Dat was natuurlijk een grap, althans dat
hoop ik, en ik zei terug: “Ik ben ook zo blij jou te zien, dat
scheelt weer twee verwarde personen op straat. Ik hou
de stuurknuppel wel vast, dan mag jij zeggen waar we
naartoe gaan.”
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Karin Hilderink

nieuw perspectief
EEen
voor het zelfbeeld
De dramatherapeutische zelfbeeldmodule
De dramatherapeutische zelfbeeldmodule heeft als doel het ontwikkelen
van een realistisch-positief zelfbeeld. In dit artikel wordt beschreven wat een
zelfbeeld is en hoe het zelfbeeld wint aan geloofwaardigheid door drama-,
en cognitief gedragstherapeutische technieken. De dramatherapeutische
interventies worden tevens ingezet om het leren wisselen van perspectief
te verbeteren. De module is ontwikkeld als protocol en onderzocht middels
uitkomstonderzoek.

In dit artikel …
… wordt beschreven wat een zelfbeeld is;
… wordt een module beschreven hoe je het zelfbeeld
positief beïnvloedt;
… wordt een model gepresenteerd hoe de fasen in
perspectiefname binnen dramatherapie geïntegreerd kunnen worden in het vijffasenmodel van
Emunah.

Inleiding
De dramatherapeutische zelfbeeldmodule (DZM) is een
aanvullend onderdeel op de behandeling van angststoornissen op Kliniek Overwaal, onderdeel van Pro Persona. De
zelfbeeldmodule is een klachtgerichte module, die binnen
een beperkte tijd van zes weken een volwaardig behandelproduct vormt. In editie 4 van dit tijdschrift leest u de
resultaten van de effectmeting over 2012-2015.
Binnen dramatherapie is het werken met perspectiefname
één van de werkzame bestanddelen.
In dit artikel wordt beschreven hoe het kunnen innemen van
verschillende perspectieven het mentaliserend en empathisch vermogen verbetert. Dit leidt mede tot een verbetering
van het zelfbeeld. “Mentaliseren is jezelf van buitenaf en
anderen van binnenuit kunnen zien. Bij mentaliseren gaat het
er niet alleen om dat je naar jezelf leert kijken, maar ook naar
jezelf in interactie met anderen” (Rakeman, 2012, p 20).
Rakeman refereert hier aan de verschillende posities die ingenomen worden als voorwaarde om te komen tot inleving
en empathisch gedrag. Selman (1980) heeft in zijn sociale
rolontwikkelingstheorie op basis van wetenschappelijk
onderzoek de fasen beschreven, waarin mensen leren een
verschillend perspectief in te nemen: van egocentrisch naar
uiteindelijk een wederzijds perspectief. In dit artikel wordt
een model gepresenteerd waarin inzichtelijk wordt gemaakt
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hoe de fasen in perspectiefname binnen dramatherapie
geïntegreerd kunnen worden in het vijffasenmodel van Emunah (1996). Uit concensus-based onderzoek van Doomen
(2010) komt naar voren dat het vijffasenmodel een bruikbare
richtlijn is in het werken met angststoornissen.
Wat is een Zelfbeeld?
Doomen (2010) beschrijft het zelfbeeld als een conceptueel observerend zelf; het beschrijvende verhaal van je
leven. Het zelfbeeld volgens Verhofstadt (1995) bestaat uit
een zestal constructen waarmee we onszelf, de ander en
de relatie daartussen definiëren. Het zijn mentale beelden
gevormd door persoonskenmerken, waarbij cognities,
gevoelens, gedrag, karaktereigenschappen en het fysieke
lichaamsbeeld en -conditie een rol spelen. Hieronder zijn de
zes constructen schematisch weergegeven.
Het zelfbeeld opvatten als een mentaal construct sluit nauw
aan bij de theorie van Fonagy et al (2002) over het mentalisatieproces. Door te mentaliseren maken we beelden van
onszelf en de ander, die, als we opgroeien in een veilige
hechtingsrelatie, respect, geborgenheid en waardering
weerspiegelen. Het zelfbeeld is dus het beeld van wie je
bent en wat je in meer of mindere mate aan anderen laat
zien. Een positief zelfbeeld is een realistische inschatting
van je kwaliteiten en acceptatie van je mindere kanten. Het
stelt je in staat je gewaardeerd en gerespecteerd te voelen
zodat je je doelen en waarden in je leven tot uitdrukking kan
brengen.
Negatief zelfbeeld en gedrag
Wanneer er sprake is van een negatief zelfbeeld zal dit het
gedrag gaan bepalen, waardoor er geen andersoortige
ervaringen meer worden opgedaan. Denk aan het kind dat
buitengesloten wordt, het gaat zich terugtrekken en onopvallend gedragen en wordt over het hoofd gezien, waardoor
het opnieuw de ervaring opdoet van er niet bij horen. Mensen met een negatief zelfbeeld hebben zichzelf aangeleerd
delen van hun zelfbeeld te verbergen uit angst voor afwijzing
en/of afkeuring. Ze kunnen zich vaak niet voorstellen dat
een ander hen anders waardeert dan zij zichzelf waardeTabel 1: Zes zelfconstructen, uit: Zelfreflectie en
persoonsontwikkeling door Verhofstadt-Denève, 1995.
Hoofdvraag

Zelfconstruct

1. Wie ben ik?

Zelf-Beeld

2. Wie zou ik willen zijn?

Ideaal-Zelf

3. Hoe zijn de anderen?

Alter-Beeld

4. Hoe zouden anderen moeten zijn?

Ideaal-Alter

5. Welk beeld hebben anderen van mij?

Meta-Zelf

6. Welk beeld zouden de anderen van mij
moeten hebben?

Ideaal-Meta-Zelf
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ren. Het verschil tussen hoe iemand zich naar buiten toe
presenteert en hoe hij zichzelf ervaart, kan leiden tot het
spelen van een ‘rol’. Wanneer het verschil tussen het interne
zelfbeeld en het externe zelfbeeld te groot wordt, kan dit
spanningen en angsten veroorzaken. Sommige mensen zijn
zeer bedreven in het verbergen van hun innerlijke zelf. Met
name patiënten met (sociale) angststoornissen zijn sterk
gericht op het vermijden van afkeuring of afwijzing en zijn
voortdurend gericht op het verbergen van (delen) van hun
innerlijke zelf. (Toonen & Versluijs, 2010; Korrelboom & Ten
Broeke, 2013).
Gevolgen van een negatief zelfbeeld
Uit onderzoek komt naar voren dat het hebben van een negatief zelfbeeld kan leiden tot het ontwikkelen van klachten
of stoornissen. Ook is er een verhoogd risico op terugval
en kan het soms tot suïcidale ideaties leiden (Korrelboom,
2009, 2011, 2012). Een negatief zelfbeeld is geen aparte
stoornis, maar maakt wel onderdeel uit van diverse stoornissen in de DSM IV. Tevens blijkt uit genoemde onderzoeken dat klachtgerichte behandelingen nauwelijks effect
sorteren op het verbeteren van het zelfbeeld. Dit wegblijven
van het effect werd gevonden bij de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen, depressie en nu
ook bij angststoornissen.
Instandhoudende factoren: selectieve aandacht en
interpretatie
Iemand met een negatief zelfbeeld zal informatie die niet
overeenkomt met het zelfbeeld negeren ten gunste van
het negatieve zelfbeeld. Onderzoek heeft aangetoond dat
angststoornissen gepaard gaan met selectieve aandacht
en selectieve interpretatie (Bogels, 1999; Van Heycop,
2013). Positieve informatie die niet bij het zelfbeeld past,
wordt geweerd door de mening van de ander te devalueren
als niet volledig, sociaal aangepast, of te beschouwen als
toevalstreffer. Positieve informatie of complimenten veranderen daarom weinig aan het negatieve zelfbeeld. Dit betekent
voor de rationale van de DZM dat de patiënt zelf bereid
moet zijn het zelfbeeld te veranderen.
De dramatherapeutische zelfbeeldmodule (DZM)
De module is een protocollaire behandeling van zes sessies.
Het protocol DZM verschijnt in het najaar van 2015 en is
ontwikkeld voor een groep van maximaal zes personen die
wekelijks 75 minuten bij elkaar komen. De module beoogt
twee doelen. Het eerste doel is het bijstellen van negatieve
cognities in positieve cognities over het zelfbeeld en die
aan geloofwaardigheid laten winnen. Het tweede doel is
het leren hanteren van verschillende perspectieven om het
empathisch vermogen te ontwikkelen. Dramatherapie is,
door haar gerichtheid op spel- en rolontwikkeling, voort-

durend een oefenveld voor het ontwikkelen van perspectiefname. Hoewel niet elke deelnemer zich in dezelfde fase
van perspectiefname bevindt, is de module wel langs deze
ontwikkelingslijn opgebouwd. Individuele aanpassingen zijn
altijd mogelijk, vooral als het gaat om het toepassen van
fictief, realistisch rollenspel of rescripting.
Dit artikel beschrijft elke sessie met de kenmerken: construct van het Zelf-Beeld, perspectiefname en de interventies op basis van het vijffasenmodel Dramatherapie.

tussen zichzelf en de ander wordt ontwikkeld. In de DZM
wordt dit weerspiegeld door de vraag ‘Wie ben ik?’ centraal
te stellen en te werken met symbolische oefeningen zoals
symbolisch een positieve boodschap aan jezelf geven.
Deelnemers worden verder uitgenodigd hun verhaal te
vertellen over het ontstaan van hun negatieve zelfbeeld. De
negatieve ervaringen en/of de te weinig positieve ervaringen
worden belicht. Uiteindelijk resulteert dit in het vaststellen
van het negatieve zelfbeeld.

Sessie 1, het Zelf-Beeld: Wie ben ik?
De vraag ‘Wie ben ik?’, zoals Verhofstadt die stelt, staat
centraal in de eerste sessie. Hoe denk ik over mezelf, hoe
voel ik mij, hoe waardeer ik mijzelf?

Sessie 2, het Zelf-Beeld en het Alter-Beeld: Wie ben ik
en wie is de ander?
In deze sessie staat het onderscheid tussen het ik en de
ander centraal. Wat hoort bij mij en wat hoort bij de ander?
Mag een ander een ander idee hebben over mij dan ik heb?

Perspectiefname: de egocentrische fase (3-6 jaar)
Kenmerkend voor de egocentrische fase is het niet of
weinig onderscheid kunnen maken tussen het eigen
perspectief en het perspectief van de ander, en daarnaast
het verwarren van het eigen perspectief met dat van de
ander. Ofwel “egocentrisme - het toeschrijven van de eigen
mentale toestanden aan anderen” (Allen, Fonagy & Bateman (2008), p. 113). Een voorbeeld van een egocentrisch
perspectief is de opmerking: “Iedereen weet dat ik een mislukkeling ben”; er wordt geen onderscheid gemaakt tussen
zichzelf en de wereld. Ik denk het, dus zo is het.
De theorie van Fonagy (2002) over affectregulatie, mentalisatie en de ontwikkeling van het Zelf, sluit hier op aan.
Fonagy heeft drie ervaringsmodi centraal gezet. De eerste,
de psychisch-equivalente modus is de staat waarin de innerlijke en de externe wereld als eenheid wordt ervaren en
waarin er nog geen psychologisch verschil wordt gemaakt
tussen het ik en de ander. De ander wordt vooral onderscheiden op uiterlijke kenmerken. Een diepgaand besef dat
de ander een eigen persoon is met eigen opvattingen is nog
onontwikkeld. Zowel Selman (1980) als Fonagy bieden een
psychologisch kader om te begrijpen hoe iemand vanuit
het egocentrisch perspectief de wereld beleeft, vooral als
deze wereld overwegend bestond uit negatieve ervaringen.
Door het ontbreken of verwarren van eigen opvattingen met
die van de ander, zit een patiënt als het ware gevangen in
de eigen overtuiging en vult hij vooral in voor een ander. De
eerste fase is gericht op het herstellen of aanbrengen van
de grenzen tussen het ik en de ander.
Dramatherapeutische fase I: Dramatisch Spel
In de fase ‘Dramatisch Spel’ zijn de dramatherapeutische
oefeningen gericht op verhulde symboliek, spelvaardigheden en structuur. Doel in deze fase is zelfvertrouwen en
zelfwaardering ontwikkelen, opbouwen van ik-sterkte, vertrouwen krijgen in de therapie en groep. Deze fase sluit aan
bij het egocentrisch perspectief, waarin het onderscheid

Perspectiefname: Subjectief perspectief (6-8 jaar)
In het subjectieve perspectief erken je dat een ander een
verschillend perspectief kan hebben, maar je denkt dat dit
alleen maar kan op basis van andere informatie. Uitspraak
van een deelnemer die dit illustreert: “Als ze me echt
leren kennen, hoeven ze me niet meer.” Dus als de ander
dezelfde informatie heeft als ik, denkt hij hetzelfde over mij.
Fonagy beschrijft het prachtige voorbeeld van het kind aan
wie een smartiedoosje getoond wordt met de vraag wat
daar in zit. “Snoepjes,” zegt het. Dan laten ze zien wat er in
zit: potloodjes. Het jongetje is teleurgesteld. Dan wordt aan
hem gevraagd wat zijn vriendje denkt dat er in het smartiedoosje zit. “Potloodjes, natuurlijk.” Dit is een voorbeeld van
de denkwijze dat dezelfde informatie leidt tot dezelfde conclusies. Wat dit jongetje (door zijn ontwikkelingsleeftijd) en
deelnemers in deze fase niet zien is, dat iemand anders tot
een andere waardering van gedrag of karaktereigenschappen kan komen op basis van dezelfde informatie.
Door cognities over zichzelf niet meer te toetsen aan de realiteit blijven opmerkingen en ervaringen onveranderd in het
geheugen bestaan. Hierdoor vinden bijstellingen niet meer
plaats en blijft het negatieve zelfbeeld in stand.
Dramatherapeutische fase II: Scènewerk
De oefeningen zijn gericht op het verzamelen van informatie over verschillen tussen hoe je denkt over jezelf en
wat anderen zien aan jou en denken over jou middels het
uitspelen van fictieve situaties. Het uitspelen van fictieve
situaties biedt een hoge mate van emotionele distantie,
het gaat immers nog niet over jou zelf. Hierdoor kan bewust gemaakt worden wat het effect is van het negatieve
zelfbeeld op je leven (Toonen & Versluijs, 2010). Fictieve
situaties helpen ook om het onderscheid tussen fictie en
realiteit aan te brengen zoals in de doen-alsof-modus
volgens Fonagy. In deze modus kunnen kinderen nog geen
onderscheid maken tussen enerzijds de fantasie, gedach-
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ten, dromen en anderzijds de realiteit. Door te spelen met
doen-alsof raken fantasie en realiteit strikt gescheiden; het
observeerbare, het objectieve gedrag en de ander, wordt
de buitenwereld; mijn gevoelens, gedachten, dromen en
verlangens worden de binnenwereld. Binnen- en buitenwereld worden gescheiden. Scènewerk sluit aan bij het
subjectieve perspectief omdat voortdurend onderzocht
wordt door fictieve rollen en feedback van anderen hoe
je op basis van dezelfde informatie toch tot verschillende
conclusies of spel kan komen.
Sessie 3, het Alter-beeld en het Ideaal-Zelf: Wie is de
ander? Wie zou ik willen zijn?
In deze fase keren we het negatieve zelfbeeld om in een
positief-realistisch zelfbeeld.
Perspectiefname: Zelf-reflectief perspectief (8-10 jaar)
Het omkeren van het negatieve in het positieve zelfbeeld
doet actief een beroep op het zelf-reflectief perspectief.
Voor de groep is vaak het positieve zelfbeeld van de ander
vrij herkenbaar en logisch, terwijl het nieuw ontworpen positieve zelfbeeld voor de deelnemer zelf hilarisch, arrogant of
belachelijk is. Het zelf-reflectief perspectief is de vaardigheid
om zich te kunnen verplaatsen in de ander. Door de inleving
in de ander wordt het gedrag van de ander voorspelbaar en
begrijpelijk. Door vanuit het perspectief van de ander naar
zichzelf te kunnen kijken, kan men eigen gedrag objectiever
bekijken, waardoor bijstellen van negatieve opvattingen mogelijk wordt. “Ik weet dat anderen positief over mij denken,
alleen denk ik nog steeds negatief over mezelf.” Dit is een
voorbeeld van een zelf-reflectief perspectief waarbij iemand
verschil kan maken tussen opvattingen van een ander en
zichzelf.
Dramatherapeutische fase II: Scènewerk
Het nieuwe positief-realistische zelfbeeld is vastgesteld en
dat roept vaak veel interne kritiek of afwijzing op. Daarom
werken we ook in deze sessie met fictieve situaties. Het is
een veilige manier om gedrag uit te proberen of te ervaren
zonder dat de realiteit te dichtbij komt en de emotionele
betrokkenheid te groot wordt. De scheiding tussen fantasie/denken en de realiteit wordt ontwikkeld of verstevigd.
Het adresseren – wie gaf de negatieve kritiek? – helpt om
nog meer afstand te kunnen nemen van de inhoud van het
negatieve zelfbeeld.
Sessie 4, Ideaal-Zelf en Ideaal-Alter: Wie zou ik willen
zijn? Hoe zouden anderen moeten zijn?
Het nieuwe positieve zelfbeeld wordt geïntroduceerd als
een nieuwe rol die geleerd moet gaan worden en patiënten
actief gaan oefenen. De perspectiefname is hetzelfde als in
sessie 3; het Zelf-Reflectief perspectief.
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Dramatherapeutische fase III: Rollenspel
Het doel in deze fase is een andere kijk op zichzelf te ontwikkelen door de inleving te stimuleren via rollenspel. Leren
kijken naar jezelf van buitenaf.
Rollenspel of interactiedrama is volgens Cuvelier (1993, p.
286) “een probleemoplossende exploratie (…) en deze kan
door roltraining worden uitgeprobeerd en ingetraind”. Het
richt zich vooral op het experimenteren met nieuw gedrag
door realistische situaties als uitgangspunt te nemen. Er
wordt actief geoefend met het wisselen van perspectief,
betrokkenheid versus distantie, confrontatie versus herkenning. Afhankelijk van het zelf-reflectief vermogen van
de deelnemer kan er geoefend worden met realistische
situaties waarin de patiënt leert reageren vanuit het positieve
zelfbeeld. De mate van zelfreflectie is bepalend voor de
interventies die kunnen worden ingezet. Het zelf-reflectief
perspectief wordt door rollenspel actief gestimuleerd door
vanuit de ander naar zichzelf te leren kijken.
Vignet Roos
Roos brengt in dat ze haar schoonvader te eten had.
Ze was aan het koken en voelde zich genoodzaakt haar
schoonvader tegelijkertijd te woord te staan. Haar man
las de krant. Zou ze niet koken en praten dan zou ze zich
slecht voelen over zichzelf en haar negatieve zelfbeeld
bevestigen namelijk: ik ben slecht / ik ben een slechte
gastvrouw. Roos kiest spelers uit voor haar man en
schoonvader en we spelen de situatie uit. Roos voelt hoe
verantwoordelijk ze zich voelt en hoe angstig ze is om
fouten te maken.
Op de vraag hoe ze zou kunnen reageren vanuit haar
nieuwe positieve zelfbeeld, heeft ze geen idee. Ik vraag
een rolwissel voor Roos en ze bekijkt de situatie van
buitenaf. Pas dan ziet ze haar man zitten en valt het haar
op dat hij de krant leest. Desgevraagd beaamt de speler
dat hij het heel vreemd vindt de krant te lezen terwijl zijn
vader op bezoek is en zijn vrouw alle honneurs waarneemt.
Dit sterkt Roos, en ze neemt zich voor te reageren vanuit
haar positieve zelfbeeld (‘anderen zorgen voor zichzelf,
ik mag fouten maken en dan ben ik nog steeds oké’) en
bedenkt dat ze haar man om hulp kan vragen. Eenmaal
terug in spel, krijgt Roos het niet voor elkaar haar man
om hulp te vragen. Ze voelt zichzelf een aansteller, belachelijk en zo slecht dat ze begint te huilen. Uiteindelijk
durft Roos het aan dat haar rolwissel de positieve actie
uitspeelt en dat zij het observeert.
In dit vignet wordt een emotieregulerende techniek gebruikt: je bent toeschouwer van je eigen scène. Jezelf terug
zien vanuit het hier-en-nu betekent een afstand creëren
tussen hoe het toen was en het er nu uit ziet. Hierdoor

wordt de emotionele betrokkenheid verminderd en kan
er een nieuw perspectief worden ontwikkeld (Notermans,
2010, Cuvelier, 1993).
Ph. Jones (1996) beschrijft het hanteren van distantie en
betrokkenheid als volgt: “Empathy encourages emotional
resonance, identification and high emotional involvement
within any work. Distancing encourages an involvement
which is more orientated towards thought, reflection and
perspective. The level of response, of empathy and distance, within an enactment or dramatic activity can be utilized
as a tool in the assessment of client’s relationship with the
material they present” (p. 106).
Eenmaal terug in de scène neemt de emotionele betrokkenheid zodanig toe dat Roos niet vanuit de positieve cognitie
kan handelen. Gebruikmaken van een rolwissel is dan een
tussenstap om wel exposure aan de emotie te laten plaatsvinden en nieuwe inhouden toegankelijk te maken.
Sessie 5, Meta-Zelf en Ideaal-Meta-Zelf: Welk beeld
hebben anderen van mij en Welk beeld zouden
anderen van mij moeten hebben?
In deze sessie staan die situaties centraal die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het negatieve zelfbeeld.
Het werk in deze sessie is vanuit empathie kunnen kijken
naar jezelf in de oude situatie en daarop reageren vanuit je
nieuwe opvattingen over jezelf in het hier-en-nu, gesteund
door de groep.
Perspectiefname: Wederzijds perspectief (10-12 jaar)
De ontwikkeling van het Meta-Zelf en het Ideaal-MetaZelf loopt parallel aan de ontwikkeling van het wederzijds
perspectief. De interactie tussen zichzelf en de ander kan
beschouwd en beoordeeld worden vanuit het nieuwe positieve zelfbeeld. Dit vraagt veel oefening omdat meerdere
perspectieven gelijktijdig gehanteerd moeten worden. Het
oude negatieve zelfbeeld is vaak onverminderd aanwezig en
het nieuwe positief-realistische zelfbeeld voelt nog als een
rol die gespeeld wordt en nog niet eigen is.
Wanneer de psychisch-equivalente modus en de doenalsof-modus geïntegreerd raken, ontwikkelt iemand het
vermogen tot mentaliseren (Allen, Fonagy & Bateman,
2008). Ieder mens kan in meer of mindere mate reflecteren
op zichzelf en op de ander. In de mentaliserende modus
kan men meerdere gezichtspunten genereren ten aanzien
van een en dezelfde interpersoonlijke situatie. De mentale
toestanden representeren de werkelijkheid, maar worden
niet gelijkgesteld met de werkelijkheid. De innerlijke en de
uiterlijke wereld zijn van elkaar gescheiden, maar worden
wel met elkaar in verband gebracht (Allen, Fonagy & Bateman, 2008). Fonagy beschrijft het zich begrepen voelen
als de ervaring dat de ander contact kan hebben met wat
jij denkt en voelt. Een veilige hechtingsrelatie is voorwaarde

voor de vorming van een positief zelfbeeld en het ontwikkelen van het mentaliserend vermogen. Wanneer een patiënt
opschuift richting het wederzijds perspectief is het steeds
moeilijker vol te houden dat het negatieve zelfbeeld realistisch is. Men kan immers door de bril van de ander(en) naar
zichzelf kijken en dit in een bredere context van verschillende tijdsperspectieven, mentale en emotionele toestanden
plaatsen (Allen, Fonagy & Bateman, 2008).
Dramatherapeutische fase IV: Psychodrama
Psychodrama is een methode die ingezet wordt door de
dramatherapeut op het moment dat de patiënt in staat is
zichzelf en de klacht te onderzoeken middels realistische,
echt gebeurde situaties, (Rakeman, 2012; Verhofstadt
1995). Psychodrama stimuleert de zelfreflectie, de emotieregulatie en de empathische inleving door het inzetten van de
rolwisseling waarbij de persoon de rol van de ander inneemt
om door diens ogen naar de situatie en zichzelf te kijken.
Het (Ideaal-)Meta-Zelf wordt door psychodrama geactiveerd en de persoon krijgt naast het eigen perspectief het
perspectief van de ander aangereikt.
Situaties die hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van
het negatieve zelfbeeld worden uitgespeeld. Door zichzelf
en anderen te zien, maar ook het maatschappelijk en toeschouwersperspectief te betrekken, kunnen patiënten corrigerende emotionele ervaringen opdoen en meer helpende
cognities en gedrag ontwikkelen richting het positieve
zelfbeeld. Aan patiënten wordt gevraagd in het neergezette beeld in te grijpen en het beeld, de herinnering te
herschrijven ofwel te rescripten. Rescripting is een techniek
die vooral wordt toegepast bij het herevalueren van pijnlijke
herinneringen bij patiënten met persoonlijkheidsproblema-

Beperkingen in perspectiefname
vormen een belemmering in de
ontwikkeling van het empathisch vermogen
en het observerend zelf
tiek. (Korrelboom & Ten Broeke, 2014). Wild & Clark (2011)
hebben onderzoek verricht naar imaginaire rescripting bij
sociale angst. Tijdens (imaginaire) rescripting wordt de traumatische herinnering geactiveerd en de opgeroepen scène
actief veranderd. Vanzelfsprekend doet de dramatherapeut
dit niet imaginair maar worden deze drie scènes uitgespeeld
(hoe het was, dezelfde scène vanuit het toeschouwersperspectief en tot slot de gewenste situatie).
Rescripting biedt, in tegenstelling tot een psychodrama,
meer mogelijkheden tot distantietechnieken door de eerste
scène te laten vervallen als een patiënt nog in de egocen-
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trische of subjectieve fase is. Rescripting wordt dan alleen
ingezet als interventie om een ander perspectief op eigen
ervaringen aan te reiken. Beperkte tijdsduur per patiënt is
een andere overweging.
Sessie 6, Zelf-Beeld: Wie ben ik? Zelfstandigheid,
afscheid en het Zelf-Beeld in relatie tot
maatschappelijke rollen
Perspectiefname: Maatschappelijk perspectief
Wanneer we Fonagy en Selman naast elkaar leggen, kan
een negatief zelfbeeld worden opgevat als het onvoldoende
hebben ontwikkeld van het mentaliserende vermogen en
daarmee een onvoldoende vermogen om te wisselen van
perspectief. Selman beschrijft de laatste ontwikkelingsfase
als het ontwikkelen van een maatschappelijk perspectief
(12-15 jaar). Het zich kunnen realiseren dat de sociale
omgeving en culturele aspecten van invloed zijn op het
perspectief van een persoon.
Dramatherapeutische fase: Dramaritueel/afronding
In deze afrondende fase van dramatherapie staan de inter-

venties gericht op de zelfstandigheid centraal. Hoe verhoud
ik me tot mijn omgeving, wat wordt er van mij gevraagd in
verschillende contexten? Hoe ga ik verder, wat is voor mij
van waarde en wat wil ik bereiken?
De laatste oefening in de DZM is een imaginaire oefening
waarin je je voorstelt dat je handelt vanuit het positief-realistische zelfbeeld. De nadruk ligt op het individuele werk en
de zelfstandigheid om het nieuwe zelfbeeld eigen te maken.
De oefening wordt gedaan op grond van een lijst met triggers die het negatieve zelfbeeld activeren.
Conclusie en aanbevelingen
In het ontwikkelen van de dramatherapeutische zelfbeeldmodule (DZM) zijn werkzame bestanddelen vanuit de dramatherapie, de cognitieve gedragstherapie en de ontwikkelingspsychologie gecombineerd.
Uit concensus-based onderzoek van Doomen (2010) komt
naar voren dat het vijffasenmodel een bruikbare richtlijn is
in het werken met angststoornissen. Dit betekent dat de
module bestaat uit dramatherapeutische oefeningen waarbij
het ontwikkelen van het vermogen om van perspectief te

Tabel 2: Overzicht Zelfbeeld – Perspectief – Dramafase
Construct van Zelf-Beeld

Perspectiefname

Vijffasenmodel Dramatherapie

Sessie 1.
(Negatief) Zelf-Beeld
Wie ben ik?

Egocentrisch perspectief
Onderscheid op uiterlijke kenmerken. Nog
geen onderscheid in psychologisch opzicht
tussen zichzelf en de ander.

Fase 1. Dramatisch spel
Symbolisch, verhuld spel, spelvaardigheden en
-plezier, structuur.
Gericht op opbouw ik-sterkte en vertrouwen in
zichzelf en therapie(groep).

Sessie 2.
(Negatief) Zelf-Beeld en Alter-Beeld
Wie ben ik? Wie is de ander?

Subjectief perspectief
Verschillend perspectief ontstaat op basis
van informatie. Toenemende differentiatie
tussen zichzelf en de ander.

Fase 2. Scènewerk
Fictieve situaties. Doen-alsof wordt geactiveerd.
Scheiding tussen innerlijke wereld en buitenwereld / de ander wordt ontwikkeld en verstevigd.
Fictieve situaties om te durven oefenen met de
nieuwe rol: het positieve zelfbeeld.
Wisselen van rol is mogelijk.

Sessie 3.
(Positief) Ideaal-Zelf en Alter-Beeld
Hoe zou ik willen zijn?
Wie is de ander?

Zelf-reflectief perspectief
Inleving in de ander: het gedrag van de
ander wordt voorspelbaar.

Fase 3. Rollenspel
Realistische, echt gebeurde situaties worden
uitgespeeld. Interactie wordt onderzocht middels
rolwisselingen. Observerend zelf ontwikkelt zich.

Sessie 4.
(Positief) Ideaal-Zelf en Ideaal-Alter
Wie zou ik willen zijn? Hoe zou de
ander moeten zijn?
Kan vanuit perspectief van de ander naar
zichzelf kijken.
Sessie 5
Meta-Zelf en (positief) Ideaal-Meta-Zelf
Welk beeld heeft de ander van mij?
Welk beeld zou de ander van mij
moeten hebben?

Wederzijds perspectief
De interactie kan worden beschouwd en
beoordeeld vanuit meerdere perspectieven.

Fase 4. Psychodrama
Verdiepende enscenering van gebeurtenissen uit
het heden en verleden.
Herschrijven van gebeurtenissen (rescripten).

Sessie 6
Positief Zelf-Beeld
Wie ben ik in relatie tot maatschappelijke rollen?

Maatschappelijk perspectief
Invloed van normen cultuur en waarden.

Fase 5. Dramaritueel en afronding
Zelfstandigheid en afscheid.
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wisselen en te oefenen met het positieve zelfbeeld centraal
staan. De elementen uit de cognitieve gedragstherapie
omvatten het vaststellen van het negatief zelfbeeld en het
ontwikkelen van een tegenbeeld dat niet overeenkomt met
het negatief zelfbeeld.
In de literatuurstudie naar het Zelf-Beeld komt naar voren
dat een negatief zelfbeeld ernstige klachten tot gevolg kan
hebben. Wanneer de ontwikkeling van het perspectief naast
de constructen van het zelfbeeld wordt gelegd, valt op
dat beperkingen in perspectiefname een belemmering zijn
in het ontwikkelen van het empathisch en mentaliserend
vermogen. Er zijn aanwijzingen in de literatuur gevonden
dat het bevorderen van de perspectiefname bijdraagt aan
het kunnen bijstellen van een negatief zelfbeeld. Immers,
men kan door van perspectief te wisselen of een situatie
vanuit meerdere perspectieven te beschouwen, beoordelen
of cognities realistisch zijn of waren en deze in een andere
context plaatsen.
De conclusie is dat het zinvol is aandacht te besteden aan
het ontwikkelen van perspectiefname in de zelfbeeldmodule. Nader onderzoek zou uitsluitsel kunnen geven of de
mate van perspectiefname bepalend is voor de mate waarin
een deelnemer profiteert van de DZM. Het schema (Tabel 2)
laat zien dat het vijffasenmodel van dramatherapie aansluit
bij zowel de verschillende constructen van het zelfbeeld
als de ontwikkeling van de perspectiefname. De mate van
perspectiefname kan worden bevorderd door aan te sluiten
bij en te werken vanuit het vijffasenmodel.
De resultaten van het onderzoek op de vraag of de DZM
effectief is, zullen gepubliceerd worden in een vervolgartikel.
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Samenvatting
De dramatherapeutische zelfbeeldmodule (DZM) heeft als
doel het ontwikkelen van een realistisch-positief zelfbeeld.
Naast cognitief gedragstherapeutische technieken, wordt
er in de module systematisch aandacht besteed aan het
kunnen wisselen van perspectiefname. In dit artikel wordt
beschreven dat het kunnen innemen van verschillende perspectieven het mentaliserend en empathisch vermogen verbetert en mede leidt tot een verbetering van het zelfbeeld.
In dit artikel wordt betoogd dat de mate waarin perspectiefname is ontwikkeld in drama te observeren is en daardoor
directe interventiemogelijkheden uit het vijffasenmodel van
Emunah biedt voor de dramatherapeut. <
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Wellicht is dit tijdschrift voor u de meest voor de hand liggende bron
voor nieuwe kennis over vaktherapie. Artikelen over vaktherapie worden
echter ook elders gepubliceerd. De redactie wil u daarmee graag laten
kennismaken. Ditmaal presenteren wij u een Engelstalig onderzoeksartikel
uit het tijdschrift Body, Movement and Dance in Psychotherapy, waarin
het lichaamsbewustzijn vergeleken wordt van kinderen met een licht
verstandelijke beperking met en zonder externaliserende stoornissen.

In dit artikel …
… wordt uiteengezet hoe lichaamsbewustzijn van
invloed is op de ontwikkeling van emotieregulatievaardigheden;
… beschrijven de auteurs het onderzoek naar verschillen in lichaamsbewustzijn van kinderen met
een licht verstandelijke beperking (LVB) met en
zonder externaliserende stoornissen;
… worden de resultaten gepresenteerd, gemeten met
de PsyMot, een psychomotorisch meetinstrument
voor kinderen en de lichaamsbelevingslijst (LBK).

Introduction
Children with intellectual disabilities (ID) are by definition
significantly impaired in their intellectual functioning. Besides
cognitive impairments, they often show emotional and
behavioural problems and their practical and social skills are
underdeveloped (Dekker, Koot, Van der Ende & Verhulst,
2002; McClure, Halpern,Wolper & Donahue, 2009). Children
with ID have three to seven times higher prevalences of psychopathology compared to the normal population; prevalence rates vary between 30% and 60% (Gresham & MacMillan, 1997; Taggart, Taylor & McCrum-Gardner, 2010).
According to Emerson (2003), children with ID are more
likely to have a conduct disorder, anxiety disorder, attention
deficit/hyperactivity disorders, and pervasive developmental
disorders, but depressive disorders and eating disorders are
also reported (Taggart et al., 2010).
In a Dutch special school sample, 25% of the children with
ID met the DSM-IV criteria for disruptive behaviour disorders, such as oppositional behaviour disorder and conduct
disorder (Dekker & Koot, 2003). Children with these types
of disorders are characterised by externalising problem
behaviour, such as aggressive and rule-breaking behaviour, representing conflicts with other people and with their
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expectations of the children’s behaviour (Achenbach &
Rescorla, 2001). Children with ID and externalising problem
behaviour are typically impaired in their ability to regulate
their affect and emotions and to control their behaviour
(Embregts, 2006; Janssen, 2007; Koolhof, Loeber & Collot
d’Escury, 2007), and as such they often fail to act independently and according to rules and regulations of other
people and society. As a consequence, these vulnerable
children strongly depend on a holding environment and
supportive limit-setting caretakers. However, children with
ID and externalising behaviour are not the easiest to handle,
and their caretakers are often put to the proof which makes
it difficult to stay calm and supportive.
Regulating affect and emotions is based on the ability to recognise them. Thompson (1994) defined affect regulation as
“the processes responsible for monitoring, evaluating, and
modifying emotional reactions, especially their intensive and
temporal features, to accomplish one’s goals” (p. 27).
Emotional responses include subjective experience, physiological activity, and behaviour (Frijda, 1986; McClure et al.,
2009). Recent studies on emotion recognition in children generally focus on the ability of children with autism spectrum
disorders (Konstantareas & Steward, 2006; Kuusikko et al.,
2010) and children with Down syndrome (Kasari, Freeman &
Hughes, 2001; Williams, Wishart, Pitcairn & Willis, 2005) to
recognise emotions of other people. Studies on the ability to
perceive and interpret one’s own affective or emotional state
predominantly address children with internalising disorders,
especially anxiety (Suveg & Zeman, 2004; Zeman, Cassano, Perry-Parish & Stegall, 2006). Furthermore, research
on people with intellectual disabilities indicate that in general
they are able to identify their own emotions as well as those
of others, although labelling of specific emotions can be
difficult and the regulation of anger and aggression is often
problematic (McClure et al., 2009; Taylor, 2002).
Developing adaptive responses to emotional experiences
is an important process that begins in early childhood,
when children become aware of their own emotional states
(Bradley, 2000; Saarni, 1999; Zeman et al., 2006). As emotional states are largely associated with bodily phenomena
(Frijda, 1986), being aware of these bodily phenomena is a
key element for emotion regulation and for the sense of self
(Mehling et al., 2009). That is, several psychophysiological
reactions are related to emotions, such as increasing heart
rate, sweating, and rapid breathing, which all are associated with sympathetic arousal and the fight-flight response
first described by Canon (1929). Muscle tension is also a
well-known bodily phenomenon associated with emotional
states (Frijda, 1986). Thus, bodily experiences and body
awareness are essential for children to build upon during
their further development and to achieve age appropriate
abilities of emotion regulation.

Bodily experiences in childhood are very heterogeneous in
nature, stemming from physiological states such as hunger
or thirst, psychophysiological reactions as mentioned
above, sensory impressions, and exploratory movement
behaviour. That is, young children learn to know their bodies
by moving around in time and space and enlarging their
action radius during middle childhood (Simons, Leitschuh,
Raymakers & Vandenbussche, 2011; Slaughter & Heron,
2004; Thelen, 2000). According to Simons et al. (2011)
body awareness begins early in life and is unconscious
and considered involuntary. Furthermore, language development – especially body-related vocabulary – seems to
be related to the development of body awareness (Simons
et al., 2011). In a broader perspective, it is mentioned that
language and cognition are profoundly embodied (Garbarini
& Adenzato, 2004; Iverson & Thelen, 1999).
Since children with intellectual disabilities and externalising
behaviour seem to be impaired in their ability to regulate
emotions, and given the importance of bodily experiences
with respect to develop emotion regulation abilities, studies
on body experience of children with ID and externalising
behaviour are warranted. In this study, we focussed on
possible differences in body experience, body awareness,
and body acceptance in children with ID with or without
externalising behaviour.
Method
Data were collected as part of a research project investigating gross motor problems and body awareness in children
with and without developmental disorders (Emck, 2011).
The study was approved by the local research committee of
‘Yulius’ and ‘Ipse de Bruggen’. Data collection took place in
between August 2011 and December 2011.
Participants
Children, aged eight to twelve years (M=9.9, SD=1.3), from
three sources participated in this study. Children with ID and
externalising disorders came from two treatment centres in
the Netherlands. All children were tested by a child psychologist with the Dutch version of the Wechsler Intelligence
Scale for Children (WISC-IIINL) (Kort et al., 2002). According
to DSM-IV-TR criteria (American Psychiatric Association,
2000), the sample consisted of children with mild mental
retardation (IQ 50 through 70) and children with borderline
intellectual functioning (IQ 71 through 84).
Children with ID without externalising disorders came from
a special school for children with learning disabilities. The
presence or absence of externalising disorders was determined by a registered child psychologist or child psychiatrist
according to DSM-IV-TR criteria for Attention Deficit/Hyperactivity Disorders, Conduct Disorder, or Oppositional Defiant
Disorder.
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Of the available 37 children, 33 (89%) were willing to participate. In two cases the diagnosis was changed during
the period of data collection, therefore these data were not
used in the final analysis. Of the remaining 31 children, 15
children had externalising disorders (11 Attention Deficit/
Hyperactivity Disorder, 4 Oppositional Defiant Disorder).
Table 1 shows the details of the samples.
Of the available 37 children, 33 (89%) were willing to participate. In two cases the diagnosis was changed during
the period of data collection, therefore these data were not
used in the final analysis. Of the remaining 31 children, 15
children had externalising disorders (11 Attention Deficit/
Hyperactivity Disorder, 4 Oppositional Defiant Disorder).
Measures
ASEBA measures: Child Behavior Checklist (CBCL) and
Teachers Report Form (TRF)
The ASEBA system consists of several measures for adaptive and maladaptive functioning of children, to be completed by child, parents or teachers (Achenbach & Rescorla,
2001). We have used the parent questionnaire (CBCL) and
the teacher’s questionnaire (TRF) for children aged four to
twelve years.
The CBCL is a commonly used instrument that assesses
emotional and behavioural problems in children aged four
to twelve years by asking parents to indicate which of 118
behaviours has been shown during the last six months by
their child. We used the broad band scale ‘externalising’,
consisting of the narrow band scales ‘rule breaking behaviour’ and ‘aggressive behaviour’. Scores on the syndrome
scales are converted to T-scores and classified as falling in
the normal, borderline, or clinical range.
When parents were not able to complete the CBCL, we
asked the teacher to complete the TRF instead (N=17). The
TRF has a similar structure as the CBCL, and range and
cut-off points are also the same. Also for TRF we used the
T-scores of the broad band scale ‘externalising’. The testretest reliability and the internal consistency of the CBCL and
TRF scales are satisfactory for the general population and for
children with intellectual disabilities (Embregts, 2000; Evers,
van Vliet-Mulder & Groot, 2000; Koot & Dekker, 2001).
In general, cross-informant scores correlate only moderate
Table 1: Sample characteristics
ID-only

ID+ext

16

15

Boy

10

13

Girl

6

2

Number
Gender
Age

Range 8-12

M (SD)

9.69 (0.95)

10.13 (1.60)

IQ

Range 55-85

M (SD)

73.00 (8.46)

74.71 (8.61)

M (SD)

53.88 (6.98)

68.07 (7.65)

ASEBA ext

on the level of the total problem score. However, Verhulst,
Koot, Akkerhuis and Veerman (1990) reported that the
broad band scale ‘externalising’, which was used here,
displayed the highest cross-informant correlation of the
subscales. Therefore, we used this combined continuous
measure in addition to the dichotomous classification based
on the DSM-IV-TR criteria.
Body Experience Questionnaire for Children – BEQC
The BEQC is a recently developed instrument in Dutch to
measure three aspects of body experience in children: body

Children are more capable
of regulating their emotions
if they can express them
awareness, body image, and body attitude (Lichaamsbelevingslijst voor kinderen, Emck, Damen, Dop, Dries &
Timmermans, 2011). The format and part of the items are
based on Harter’s self-perceived competency scales (Harter,
1982). Other items were based on questionnaires for adults,
that were adapted and rephrased to match the abilities and
experiences of children aged six to twelve years (i.e. Somatic
Awareness Questionnaire, Shields, Mallory & Simon, 1989;
Body Sensations Questionnaire, Chambless, Caputo Bright
& Gallagher, 1984; Revised Body-Esteem Scale, Mendelson,
White & Mendelson, 1996). The BEQC consists of 36 statements; for each statement a child had to choose between
‘true’, ‘a little bit true’, ‘a little bit untrue’, and ‘untrue’, which
corresponds with 1-4 points. By summing the scores of the
items, subscale scores and total scores can be calculated
(minimum 36, maximum 144), with high scores indicating
highly problematic body experience. Internal consistency
was proven adequate (Cronbach’s alpha .71) for schoolaged children aged eight to twelve years (Damen & Dries,
2011). Norms for the population are not yet available.
PsyMot
The PsyMot is a systematic tool for psychomotor assessment and diagnosis of children, based on the children’s
version of the international classification of functioning
(ICF) (World Health Organization, 2002) (Emck & Bosscher,
2010; Emck, Hammink & Bosscher, 2007). The PsyMot
consists of a set of standardised movement activities and
assessment instructions. Items are scored on a 5-point
Likert scale (0-4), leading to seven cluster scores: (1) body
acceptance, (2) participation and enjoyment, (3) self-perceived physical and motor competence, (4) motor performance, (5) self-control, (6) self-confidence and self-expression, and (7) playing and interacting with peers. Higher
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cluster scores indicate more problematic behaviour and for
each cluster cut-off scores are given to decide if a child has
no, light, mild, moderate, severe, or extreme problems. For
this study, only subscale ‘body acceptance’ was used. This
subscale consists of thirteen items measuring the ability
of the child to attend to bodily sensations, perceive and
become aware of bodily feelings, and accept and interpret
bodily signals. Therefore, the children were observed and
questioned during and after four movement activities: ‘Free
running’, ‘Hindrance track’, ‘Get hold of the treasure’,
‘Steely Stan and Loosy Floosy’ (Emck & Bosscher, 2010;
Emck et al., 2007).
In two Dutch studies, the internal consistency, reliability,
and validity have been proven adequate for children with
intellectual disabilities and psychiatric disorders (Ritbergen
& Coenen, 2010; Sterk, 2011). Interrater reliability of the
subscale ‘body acceptance’ as determined with the DOMENIC method (Cicchetti & Showalter, 1997) was excellent for
this group (490 in a group of 14 observers). Cluster scores
can be transformed to five possible category scores, with
cutoff points defined as follows: 0–2 no problem, 3–13 light
problems, 14–27 mild problems, 28–53 severe problems,
54–56 extreme problems. According to the manual, (psychomotor) treatment aimed at improving body experience
must be considered for children who score above 13 and
below 54 (categories ‘mild problems’ and ‘severe problems’).
Procedure
All measurements were individually administered. First, the
PsyMot assessment procedure took place in a gym by the
psychomotor therapist (MP or ML). The PsyMot was videotaped to monitor if the protocol was followed adequately
and to check for differences in interpretation. No deviations
from procedures or differences in interpretation were found.
After the PsyMot assessment, the child was asked to
complete the questionnaires in the same room. If necessary,
because of reading problems, the questions were read out
loud by the psychomotor therapist. The ASEBA questionnaires were handed out to the parents or teachers and they
were returned within two weeks.
Statistical analysis
For group differences on gender, Chi-square χ2 was used.
After it was confirmed that the data were normally distributed (ShapiroWilks tests), independent T-tests were used
to test for group differences on IQ, age, ASEBA T-scores
‘externalising’, PsyMot cluster scores ‘body acceptance’,
and BEQC total scores. For both groups, number and
percentage of the PsyMot category score are given and a
χ2 test was done to test for associations between externalising disorders and PsyMot category scores. Furthermore,

Pearson correlation coefficients between ASEBA T-scores
‘externalising’, BEQC total scores, and PsyMot cluster
scores were calculated.
Results
No differences were found between the groups regarding
age, IQ, or gender. In line with the classification, ASEBA
T-scores on externalisation differed between groups (t=5.32,
p<0.001). Mean scores on the PsyMot cluster body acceptance for children with ODD (N=4) was 20.75 (SD=2.27), for
children with ADHD (N=11) was 17.73 (SD=9.08), and for
children without externalising disorders (N=16) was 10.13
(SD=3.14). According to the PsyMot manual, mean scores
of children with ID-only fell in the category ‘mild problems’
and those of children with ID and externalising disorders
fell in the category ‘moderate problems’. There was a
significant association between externalising disorders and
PsyMot category scores (χ2 (2)=14.31, p=0.001). See Table
2 for numbers and percentages.
The group with externalising disorders (ID+Ext) (N=15) significantly differed from the group without externalising disorders (ID-only) (N=16) on the PsyMot cluster scores (ID+Ext
M=18.53, ID-only M=10.13, t=3.94, p<0.001). Moreover, for
the total group PsyMot cluster scores correlated significantly
with ASEBA T-scores ‘externalising’ (r=0.615, p<0.001).
Mean scores on the BEQC were 67.19 (SD=9.44) for the
whole group, 66.60 (SD=10.68) for children with ID+Ext,
and 67.75 (SD=9.52) for children with ID-only. No significant
difference on BEQC total scores were found between the
groups. BEQC total scores did not correlate with ASEBATscores ‘externalising’.
Discussion
In this study, we investigated body experience in children
with intellectual disabilities with and without externalising disorders by using two different measures: a psychomotor assessment procedure, the PsyMot, and a questionnaire, the
BEQC. According to the PsyMot measure, all participants
showed at least light problems on body acceptance and
body awareness, and 14 children (45.1%) were indicated for
Table 2: Number of children per category of the PsyMot subscale
‘body acceptance’
ID-only
N
No problems

0

ID+ext
%

N
0

0

Light problems

14

87.5

3

Mild problems

2

12.5

11

%
0
20
73.3

Severe problems

0

0

1

6.7

Extreme problems

0

0

0

0

16

100

15

100
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psychomotor treatment aimed at improving body acceptance and body awareness. Furthermore, children with ID
and externalising disorders (ADHD and/or ODD) significantly
showed more problems on this topic than children with IDonly. At least 12 children (81%) from the externalising group
had a category score indicating them for treatment. The
relation between body experience and externalising problem
behaviour in children with intellectual disabilities was further
confirmed by the significant correlation we found between
the PsyMot cluster scores and the scores on the ‘externalisation’ scale of the ASEBA measures. Altogether, the
findings indicate that in children with intellectual disabilities
body acceptance and body awareness can be problematic,
especially when externalising disorders are present.
However, in our study the findings on the BEQC were not

We have to offer opportunities
to practice the use of body language
and expressive movements in therapy
so convincing. Although no norms were available, a mean
total score of 67.19 on a range of 36-144 does not seem
very high. Moreover, the group with externalising disorders
did not differ from the group with ID-only on this measure.
How should we interpret these results? Here, we need to
reconsider the use of self-report measures in our population. When the BEQC was tested in children of the same
age as our sample, no difficulties in completing the questionnaire were documented. However, the BEQC was not
tested in children with intellectual disabilities. During our
test procedure, a lot of children had difficulties completing
the questionnaire. The children in our sample had marked
problems in reading and reasoning, which may have hampered their ability to fill in a self-report measure. This could
have resulted in feelings of incompetence, which might
have led to social desirable answering. That is, they might
have under-reported about problems in body acceptance.
Furthermore, it is known that children with ADHD show positive illusionary self-perceptions (see Hoza et al., 2004). Our
sample consisted of 11 children with ADHD that may have
overestimated their physical appearance, thereby underreporting problems in body acceptance for the externalising
subgroup.
The relationship between verbal abilities and body awareness is as such a topic in need of research. As stated by
Simons et al. (2011), language development is associated
with body awareness in preschool children. Also, passive
and active vocabulary of body parts are less developed
in preschool children with psychiatric disorders than in
typically developing children (Simons et al., 2011; Vallaey

& Vandroemme, 1999). How this relationship between
language development and body awareness influenced the
result of our study is hard to say. We can confirm that in our
sample both verbal and nonverbal IQ was below average,
but when additionally analysed no significant correlation was
found between IQ and PsyMot cluster scores.
When we take in account the problems of reading and reasoning in our sample, possibly associated with other delays
in language development, it seems just to rely on the results
of the PsyMot measurement of body experience – that is the
scores on the subscale ‘body acceptance’. The PsyMot is a
rather unique instrument, as it combines movement activities
in which the child can be observed with questioning the child
during these activities; hereby, the child is given the opportunity of experiencing his or her body in action. The therapist
can actually see (a part of) the eliciting bodily signals – such
as sweating, muscle tension, skin warmth – and question
the child at the same time. Thus, verbalisation of concrete
experiences by the child is stimulated, and a retrospective
account is not necessary. In fact, the PsyMot measures
bodily awareness right at the moment itself. Therefore, we
advocate for the use of such a measure in future clinical
practice and research in this population instead of the use
of written self-reports that depend on retrospection. For the
current study, it means that the findings that children with
ID – especially those with externalising disorders – show problems in body experience hold true.
Limitations
To our knowledge, this study was the first to investigate
body experience in children with ID with or without externalising disorders. Therefore, we cannot compare our results
to those of others and further research is necessary to be
able to come to more robust conclusions. Furthermore,
our sample size was limited and participants came from
one region in the Netherlands, which might militate against
generalisation. Finally, the measures used are relatively new
and limited information about norms and psychometric
qualities are available.
Clinical implications
In this study it was shown that children with ID and externalising disorders frequently show problems in body
experience. These problems go hand in hand with problems
in emotion regulation and behavioural control (Cole, Martin
& Dennis, 2004; Embregts, 2006; Janssen, 2007; Koolhof
et al., 2007). In the introduction we have explained how
important bodily experiences are in view of developing a coherent sense of self (Mehling et al., 2009) and to recognise
and act upon emotional states (Frijda, 1986). By all means,
emotional states are whole-body phenomena in which
subjective experience, behaviour, and central and peripheral
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physiology are involved (Frijda, 1986; Gross & Thompson,
2007). This close connection between bodily phenomena
and emotion regulation suggests that treatment aimed at
improving body experience – i.e. body awareness and body
acceptance – is beneficial for the development of emotion
regulation abilities. Being aware of and accepting bodily
experiences can provide a basis for conscious, effortful, and
controlled regulation of feelings and emotions, which can
evolve to a more automatic emotion regulation process in
the long run (see Gross & Thompson, 2007).
Furthermore, it is widely acknowledged that children are developing their sense of selves and others – and their brains
– by moving and actively exploring their world (Emck, 2011;
Thelen, 2000). In line with this notion, the awareness that
children with neurodevelopmental disorders can benefit from
movement and body oriented interventions is increasing
(Halperin & Healy, 2010). Here, we have to take in account
that children are more capable of regulating emotions if they
can express them (Gross & Thompson, 2007), subsequently
we have to offer opportunities to practice the use of body
language and expressive movements in therapy. Not only
physical activities such as games and play, but also the use
of expressive movements is of great importance in developmental perspective. Taken together, dance/movement
psychotherapy seems to be a promising intervention for
children with ID and externalising disorders, as it provides
opportunities for the children to gain new and positive bodily
experiences and enhance body acceptance, which contributes to develop their emotion regulation abilities.
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Summary
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Groeten uit Texas

Groeten uit Engeland

Door Monique van Bruggen-Rufi

Door Jorine Beck

Van netwerkende
muziektherapeut tot
trotse moeder

Reflectie op labels

Afgelopen maand mocht ik presenteren tijdens het SWAMTAcongres in Oklahoma: South West American Music Therapy
Association. Het was voor mij de tweede keer dat ik naar
een SWAMTA-congres ging, vorig jaar mocht ik al in Dallas
presenteren. Was ik toen nog de grote onbekende ‘buitenlander’, dit jaar werd ik hier en daar zowaar herkend als “die
Nederlandse muziektherapeute die een paar jaar in Texas
woont”...
Zoals overal is netwerken essentieel tijdens dergelijke
bijeenkomsten. Dat het ook zijn vruchten afwerpt, bleek een
paar weken na het congres. Een muziektherapeute met wie
ik in gesprek was geraakt en die uit hetzelfde stadje komt
als waar ik nu woon, kreeg een verzoek om een paar uur
per week muziektherapie aan te bieden in een plaatselijk
verpleeghuis. Zij had er geen tijd voor en herinnerde zich
ons gesprek. Ze stuurde het mailtje door, ik nam contact op
met het verpleeghuis en binnenkort mag ik beginnen. Ook
sprak ik tijdens het congres met een hoofd van de opleiding; ze woonde mijn presentatie bij en vervolgens nodigde
ze me uit om een aantal malen per jaar als gastdocent bij
hen op de opleiding te komen lesgeven. Ze zijn erg nieuwsgierig naar de positie van muziektherapie in Nederland. Ook
willen we gaan onderzoeken of er uitwisseling mogelijk is
tussen hen en mijn eigen opleidingsinstituut (ArtEZ Conservatorium).
Kortom, ik voel me steeds meer als een vis in het water hier
in Texas en dat terwijl we hier te kampen hebben met een
enorm watertekort doordat er te weinig regen valt. De meren
en rivieren liggen droog. Water is op rantsoen.
Een tweede highlight op het gebied van muziek de afgelopen
maand was het optreden van (de band van) mijn zoon in
Austin, hoofdstad van Texas. Hier wordt elk jaar een enorm
festival gehouden, wereldwijd bekend onder de naam ‘South
by Southwest’ (SXSW). De hele binnenstad staat in het teken
van muziek en film. De band waar mijn zoon deel van uitmaakt is een grote naam in Nederland, reden waarom ze een
uitnodiging hadden gekregen. En daar stond ik, de #1 fan,
op de derde rij midden voor het podium (hij had me uitdrukkelijk gevraagd NIET op de eerste rij te staan), te genieten. Ik
mocht uiteraard ook backstage en zo genoot ik een aantal
dagen als ‘groupie’ van zijn muziek en beleefde ik het evenement van heel nabij mee.
Met een knipoog naar het thema ‘meten is weten’ vraag ik
me af, terwijl ik dit opschrijf, of ‘trots zijn op’ te meten valt.
Zou een dergelijke meting bij mij zijn afgenomen tijdens zijn
optredens, dan had ik op alle items maximaal gescoord!

Vorige week mocht ik de eerste dramaworkshop geven voor mijn nieuwe
werkgever in Birmingham, een stichting die kunstprojecten produceert rondom grote maatschappelijke thema’s. Mijn uitdaging is om een zo breed
mogelijke maatschappelijke doelgroep te bereiken met
onze projecten. Daar sta ik dan in een islamitisch buurtcentrum voor een groep acht- tot achttienjarige jongens, met
mijn voorbereide workshopplan over ‘gewetensbezwaarden in de wereldoorlogen’. Opeens slaat de onzekerheid
toe: is dit onderwerp wel ‘cool’ genoeg voor deze groep
toch wel stoer ogende jongens? (“Oeh, dat is geen makkelijke doelgroep”, had iemand me gezegd). Of komt het
te dichtbij? (“Dat is moedig, om dat onderwerp in deze tijd
te behandelen.”). Was ik dan toch te naïef of overmoedig
geweest door de inhoud van de workshop geenszins aan
te passen aan het feit dat de jongens islamitisch waren?
Immers, mijn vermogen als dramatherapeut om met veel
verschillende doelgroepen te kunnen werken was geprezen
in mijn sollicitatiegesprek.
Maar wat betekent dat eigenlijk? In hoeverre zijn diagnoses
als ‘depressief’ of labels als ‘islamitisch’ bepalend in het
zogenaamde ‘afstemmen’ binnen mijn werk? Wellicht leidt
afstemmen wel tot beperken. Ik herinner me mijn masterstage in theater ‘Mind the Gap’, met professionele acteurs
met een verstandelijke beperking. Hoewel ik voorafgaand
aan de stage zelf jaren met deze doelgroep had gewerkt,
deed het werken met deze acteurs mijn ideeën op hun
grondvesten schudden. Basis van het theater was niet
dat er uitgegaan wordt van labels dat er iets mis is met
de acteurs (het medisch model), maar ook niet dat de
omgeving zich aan hun label aanpaste (het sociale model).
Integendeel; het uitgangspunt voor theatrale inspiratie was
de diversiteit op het brede ‘spectrum van de menselijke
ervaring’ die al deze labels en diagnoses met zich meebrachten. Ik ontkom er niet aan te stellen dat de huidige
gezondheidszorgprotocollen toch meer lijken uit te gaan
van het ‘defect’ in onze cliënt, dat gerepareerd moet
worden… Hoe nobel ook, vanuit het oogpunt van het willen
wegnemen van lijden, kan deze houding een beperking zijn
voor zowel therapeut als cliënt.
Terug naar afgelopen vrijdag. Als ‘grand finale’ van de workshop speelt de groep een verhit rechtbankproces uit tegen
een ‘gewetensbezwaarde’ in de tweede wereldoorlog.
Gepassioneerde en empatische voor- en tegenargumenten
vliegen door het lokaal: “If you fight, you do not reach your
full potential in society!” spreekt een jongen van nog geen
twaalf jaar oud. Wat kan een seculaire, blanke, vrouwelijke,
theatrale immigrant als ik daar nou aan toevoegen?
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Afbeelding 1: ‘Ik heb mijn eigen muren gecreëerd’

Renate Hoenselaar

MMijn hoofd leegdansen
Kim is een jonge vrouw van 23 jaar. Ze volgt
voor de tweede keer het laatste jaar van Animation Design aan de kunstacademie. Haar
studie wil niet vlotten. Ze is door haar decaan
verwezen naar BTSA (Begeleiding en Therapie
voor Studenten in Arnhem) en zo verwezen
naar dans- en bewegingstherapie. Binnen het
oriënterend gesprek geeft Kim aan geen zin te
hebben in zware gesprekken of medicijnen. In
2013 is ze bij een eerstelijnspsycholoog in behandeling geweest waar ze een dagboek moest
bijhouden. Aangezien haar dit goed lukte vond
de psycholoog voortzetting van de gesprekken
niet nodig. Kim geeft hierover aan dat ze cognitief wel weet waar ze moeite mee heeft, maar
in de praktijk moeilijk tot ‘anders’ handelen kan
komen. Kim licht haar problematiek toe middels
zelfgemaakte animatietekeningen en geeft als
hulpvraag: “Ik wil ontspannen en goed kunnen
slapen, minder denken, minder faalangstig en
perfectionistisch zijn.” In overleg wordt besloten om de behandeling te starten binnen mijn
praktijk zodat Kim leert om via haar beweging
en het lichaam aan bovengenoemde punten te
werken. Na het afronden van de therapie, vraag
ik haar een stukje te schrijven over haar ervaringen. Haar verhaal volgt hier.
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Een ervaring over dans- en bewegings
therapie
Ik zit al een tijd niet lekker in mijn vel. Ik voel me
verdrietig, afwezig, chaotisch, lusteloos en gespannen. Mijn concentratie en leefritme zijn zoek;
‘s nachts ben ik zoveel aan het denken dat ik niet
meer goed kan slapen. Uiteindelijk word ik door
mijn slaapgebrek en stress lichamelijk ziek en zo

Woorden dringen niet door,
dus erover praten
helpt me duidelijk niet meer.
Wat blijft er dan over?
is de cirkel rond. Ik blijf gespannen en schiet bij
de kleinste tegenslag al vol. Eerder had ik met
familieleden, vrienden en psychologen over mijn
gevoelens en problemen gepraat. Het werkte tot
op zekere hoogte, maar op een gegeven moment werkte het juist averechts. Blijkbaar lucht
praten mij niet op. Door opmerkingen en onbegrip omdat ik sociale contacten vermijd, voel ik
een druk om mijn situatie te verklaren wanneer
daar om gevraagd wordt. Ik herleef daardoor juist
van alles en denk er juist meer over na.

Woorden dringen niet door
Een periode later is er eigenlijk geen aanwijsbare reden
meer om me rot te voelen. Ik heb werk, ik heb mijn opleiding weer opgepakt en met mijn relatie en financiën gaat
ook alles goed. Waarom voel ik me dan nog steeds zo?
Ik weet in woorden wel uit te drukken wat er mis is, maar
werkelijk tot me doordringen doen de antwoorden op papier
niet. Als anderen zeggen: ‘Je weet nu toch wat er aan de
hand is, je kunt nu toch verder?’, probeer ik dat. Misschien
hebben ze wel gelijk en stel ik me gewoon aan. Ik word
overmoedig en werk door om vervolgens bij elke inspanning te voelen dat het steeds slechter gaat, tot ik lichamelijk
en mentaal weer instort en zelfs douchen een hele opgave
wordt.
Het voelt alsof ik leef in een droom. Alsof ik leef in mijn
gedachten en mijn lichaam er een beetje achteraan bungelt.
De balans is verstoord. Ik luister niet meer naar wat goed
voor mezelf is. Er volgt een lange periode waarin ik me
lusteloos en onproductief voel. Genieten lukt niet meer en
zelfs activiteiten die ontspannend en leuk zouden moeten
zijn, vreten mijn energie alleen maar op. Ik besef dat ik zo
niet langer door kan gaan. Maar wat moet ik dan precies
doen? Woorden dringen niet door, dus erover praten helpt
me duidelijk niet meer. Wat blijft er dan over?
Niet praten, maar doen
Op verzoek van mijn studentendecaan vraag ik een
oriëntatiegesprek aan bij BTSA (Begeleiding en Therapie voor Studenten in Arnhem) om te onderzoeken wat
de mogelijkheden zijn. Misschien levert het toch iets op.
Tijdens mijn bezoek licht ik mijn verhaal toe met een serie
tekeningen, waarin ik een proces van verschillende gevoelens, gedachtes en handelingen weergeef die op elkaar
inspelen.
Ik zie de problemen als muren. In het begin lukt het om eroverheen te klimmen, maar op een gegeven moment word
ik moe en zijn er zoveel muren dat ik niet meer weet waar ik
moet beginnen om ze af te breken.
Op die manier stapelen de problemen zich op, verlies ik
mijn concentratie en blijf ik tussen de muren hangen terwijl
ze door blijven groeien. Alleen in mijn gedachtes, omdat ik
problemen liever voor me hou en hulp niet accepteer, sluit ik
anderen uit. Uiteindelijk heb ik mijn eigen muren gecreëerd
en mezelf geïsoleerd, wat erg eenzaam en verwarrend is.
Mijn hoofd zit vast in mijn eigen negatieve spiraal zonder
enige andere invalshoek. Ik moet en wil er weer uit, maar
hoe?
Uit het oriëntatiegesprek komt het voorstel dans- en bewegingstherapie naar voren. Hoewel ik niet zo goed weet
wat ik me erbij moest voorstellen, lijkt het me toch wel wat.
Want dans en beweging betekent: niet praten, maar doen.
En daar gaat het allemaal om.

Het eerste doel van de sessies is dat ik weer beter kan slapen, een belangrijke factor om mijn cirkel te doorbreken. De
sessies worden per keer aangepast aan mijn tempo. Zodra
er iets opgemerkt wordt dat mij dwarszit in mijn proces,
wordt daar de volgende week weer meer aandacht aan besteed. Ik leer om bewust om te gaan met mijn lichaam, leer
waar mijn spanningen zitten en hoe ik met die spanningen
om kan gaan. Dat blijkt niet altijd makkelijk. Ik leer bewegingen kennen waarvan ik niet wist dat ze bestonden! Thuis
herhaal ik de oefeningen voor het slapen gaan.
Tijdens elke sessie merk ik dat mijn hoofd leger wordt en
elke week ga ik me een beetje anders voelen. Ik slaap beter
en mijn leefritme gaat er flink op vooruit. Het opbouwen
van mijn werkzaamheden gaat met de dag vlotter. Na een

Gevoelens uiten vond ik moeilijk,
het liefst lachte ik problemen
zo snel mogelijk weg
tijdje voel ik me wel héél anders. Ik kan het gevoel in het
begin niet zo goed omschrijven, in de avonden voel ik me
opeens zo leeg! Ik realiseer me dat ik rust ervaar. Wat heb
ik me lang niet zo ontspannen gevoeld! Ik heb voor het
slapen gaan opeens niet zoveel meer aan mijn hoofd. Dat is
wel weer even wennen na zo’n lange tijd chaos en stress.
Uiteindelijk kan ik niet alleen beter slapen, maar voel ik me
in veel meer opzichten beter en, ook niet minder belangrijk:
ik kan weer genieten.
Weer mezelf zijn
Ik ben erg blij dat ik kennis heb gemaakt met de dans- en
bewegingstherapie, want voor mij bleek dit de uitkomst. Ik
moest het alleen eerst ervaren voordat ik het wist. Door met
mijn problemen aan de slag te gaan in de therapie, hield ik
voor mijn gevoel meer ruimte over om daarnaast op een
rustige manier tijd te besteden aan andere dingen. Ik kan
weer energie halen uit mijn activiteiten in plaats van dat ik ze
altijd als vermoeiend ervaar.
Gevoelens uiten vond ik moeilijk, het liefst lachte ik problemen zo snel mogelijk weg en liet ik mijn zwakke kant niet
zien. Ik hield me stil als er niet naar mijn gevoelens gevraagd
werd en kropte het op omdat ik me schaamde. Nu weet
ik gelukkig dat het normale gevoelens zijn en dat je er mee
kunt leren omgaan.
Ik sta veel steviger in mijn schoenen, voel me zelfverzeker
der, relaxter en ik heb geleerd om alles één voor één af
te handelen. Ik kan met iets bezig zijn zonder afgeleid te
worden door andere gedachtes. Dat betekent niet dat ik
andere zaken negeer, maar dat ik alles doe binnen de eigen
tijd. Als ik weer ergens mee zit dan weet ik nu hoe ik het
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aan moet pakken, doordat ik veel bewuster ben geworden
van mijn handelingen en denken. Mijn gevaar was ook dat
ik voorheen al snel overmoedig raakte met gedachtes als ‘Ik
voel me weer goed, ik kan alles in één keer aan!’
Nu weet ik dat ik op zulke momenten wat gas terug
moet nemen voordat ik mezelf weer forceer en doodop
werk. Tegenwoordig durf ik ook sneller mijn grenzen aan
te geven, iets wat ik voorheen amper deed. Ik kan weer
mezelf zijn zonder me opgelaten of schuldig te voelen. De
conclusie: ‘Ik heb heerlijk al mijn zorgen van me af kunnen
dansen!’
Nawoord van de therapeut
Kim maakt aan het eind van haar therapieproces nog een
laatste tekening. Een prachtig dansend, shakend meisje
zonder muren, zonder spanning. Ik had haar verhaal niet
beter kunnen vertellen.
Wat me opvalt als Kim aan het bewegen en dansen is, is
dat ze al snel veel plezier heeft in het vrij dansen door de
ruimte, maar dat ze haar hoofd en nek nog vasthoudt. Zelf
geeft ze aan nu al veel minder te denken en meer ontspanning te voelen. Ervaringen en gevoelens kan ze naar
aanleiding van het dansen heel goed benoemen en laten
zien. Door haar de opdracht te geven ook haar hoofd los
te laten, hierop oefeningen aan te bieden waarmee ze dit
kan leren, lukt het haar nog beter het denken los te laten.
Het advies om voor het slapen gaan te ontspannen middels een douche, dansen of een ontspanningsoefening te
doen, maakt dat Kim al snel haar ‘oude’ slaapritme terug
heeft. Om nog meer vertrouwen in haar lichaam en zichzelf
te krijgen geef ik opdrachten waarin ze met de ogen dicht

Afbeelding 2: Het eindresultaat van de therapie.
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mag bewegen vanuit haar centrum (navel/buik) en de
beweging van daaruit mag volgen. Belangrijk daarbij is dat
het doorgaande bewegingen zijn zonder stop. Deze zorgen
ervoor dat Kim nog meer in het loslaten en de ontspanning
kan komen. Door zich deze beweging steeds meer eigen
te maken, zie ik ook dat Kim haar hoofd kan loslaten en
steeds meer zelfvertrouwen krijgt. De oefeningen past Kim
thuis regelmatig toe waardoor ze meer rust ervaart in haar
dagelijkse activiteiten. Na vijf sessies kan Kim haar eigen
weg weer gaan.
De cliënte heeft toestemming gegeven voor het publiceren
van haar tekst.
Omwille van de privacy zijn gegevens geanonimiseerd.

UIT DE PRAKTIJK

Marieke van Egmond

“ “Jij bent rotsig vandaag”
De afdeling Wier van Altrecht is een van de
vier erkende behandelcentra in Nederland voor
observatie, diagnostiek en behandeling van
mensen met een lichte verstandelijke beperking
en complexe problematiek (SGLVG). Ook forensische SGLVG-cliënten komen in aanmerking
voor behandeling (Wier +). Er worden cliënten
behandeld met een ernstige en complexe
problematiek, een IQ tussen de 50 en 75, in
enkele gevallen tot 85, en een leeftijd tussen de
18 en 55.
Het is de missie van Wier om behandeling, zorg
en ondersteuning te bieden aan mensen met
een (lichte) verstandelijke beperking die door
hun complexe probleemgedrag zijn vastgelopen en de grip op hun leven zijn kwijtgeraakt.
Het doel is dat cliënten de draad van hun leven
weer kunnen oppakken en op een humane en
volwaardige wijze deel kunnen uitmaken van de
maatschappij.
Tineke Nijssen werkt binnen afdeling Wier als
psychomotorisch therapeut en geeft daar met
een aantal collega’s de training Rots & Water.
Rots & Water is een psychofysieke training voor
jongens en meisjes in het basis- en voortgezet
onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie

en ggz. Het is een effectief evidence-based
programma dat grensoverschrijdend gedrag
vermindert, positieve attitudes bevordert en
zorgt voor een veilig, pestvrij leer- en leefklimaat. Het doel is het trainen van weerbaarheid
en het ontwikkelen van sociale vaardigheden.
Hierbij staat ‘Rots’ voor het opkomen voor
jezelf, het leren vertrouwen op je eigen kunnen

Met de allerlastigste
jongens voer je de
allermooiste gesprekken
en daarmee het denken aan jezelf. ‘Water’ is
gericht op hulpvaardig zijn, contact maken en
openstaan voor en denken aan de ander. Van
belang is dat cliënten vaardigheden aanleren
om zowel Rots als Water te kunnen zijn en
vervolgens een balans vinden tussen deze rotsen waterkeuzen.
Het normale programma van Rots & Water is te
hoog gegrepen voor deze doelgroep, daarom
is er een aangepast programma waarin het
tempo lager ligt en er meer herhaling is.
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Nadat Tineke de training Rots & Water een aantal jaren
alleen heeft geleid, is ze op Wier een succesvolle interdisciplinaire samenwerking gestart om zowel mannen- als
vrouwengroepen te trainen. De mannengroep draait zij
samen met arbeidstherapeut Arie Oudhof, de vrouwengroep afwisselend samen met behandelaren Sabine Groen
en Caroline Steman. Zij geven ook Mentalisation Based
Treatment (MBT) en nemen aspecten van deze therapie in
de training Rots & Water mee. Centraal staat: samen spelen
= samen leren = samen werken = samen leven.
De behandelaren hebben nu zowel de mannen- als vrouwengroep twee keer gedraaid. Ze starten met groepen van
gemiddeld elf deelnemers, waarvan na twaalf sessies een
vaste kern van ongeveer zeven cliënten overblijft. Tineke
stelt zich met name op als trainer en zorgt voor de structuur
en uitleg bij oefeningen. Ondertussen neemt ze automatisch
haar therapeutische vaardigheden mee. De andere begeleiders zetten zichzelf in als cliënt, doen mee met de groep
en stellen zich daarbij transparant op. Ze delen persoonlijke
angsten en successen met de cliënten en geven in die
rol een goed voorbeeld. Ook kunnen ze als co-therapeut
dingen die ze zien bij cliënten teruggeven en ook op andere
momenten dan de training met cliënten terugkomen op hun
ervaringen. Bijvoorbeeld tijdens een individueel contact, in
de groeps-MBT of tijdens de arbeidstherapie. Zo kun je op
Wier dus ook buiten de training behandelaren tegen cliënten
horen zeggen: “Zo, jij bent rotsig vandaag!”

De training Rots & Water
is veel meer dan alleen
het trainen van vaardigheden
Door de vele herhalingen, ook in andere settingen kan de
training veel meer inbedden bij de cliënten.
Duidelijkheid en structuur bieden is bij deze doelgroep van
essentieel belang, omdat dit zorgt voor veiligheid.
Dit gebeurt bijvoorbeeld door elke keer op dezelfde plaats
te starten in de zaal en de oefeningen en het thema dat aan
bod komt op het bord te schrijven.
Voor de daadwerkelijke start van de bijeenkomsten en
tijdens het klaarzetten van de materialen kunnen de cliënten
zelf hun gang gaan en zie je ze genieten van het spelen en
gaandeweg steeds losser worden.
Voor mensen die verbaal minder sterk zijn is de training
Rots & Water training een goede manier om meer zicht te
krijgen op zichzelf. De groep groeit naar elkaar toe, wordt
hechter en krijgt steeds meer vertrouwen in elkaar. Er wordt
meer gepraat en door de sterker wordende groepscohesie
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komen er steeds meer zelfonthullingen. Ze stimuleren en
motiveren elkaar en leren spelenderwijs van en met elkaar.
In de therapie wordt op een respectvolle manier met elkaar
omgegaan.
Bij aanvang van de training neigen cliënten nog wel eens af
te haken maar als ze een aantal keer geweest zijn wordt dit
steeds minder. Er blijft een trouwe kern over, die ondanks
dat ze blijven mopperen “Wat is hier nu weer het nut van?”,
wel steeds blijven komen.
De training Rots & Water wordt afgesloten met een gezamenlijke buitenactiviteit. Tijdens deze activiteit wordt geïntegreerd wat er steeds geoefend is en worden de cliënten
fysiek en mentaal op de proef gesteld.
De vrouwengroep heeft bijvoorbeeld een afstand van vijftig
kilometer gefietst en na een overnachting diezelfde afstand
weer teruggefietst. Veel vrouwen hebben een verminderd
gevoel van eigenwaarde, denken dat ze niets kunnen. Een
van de dames, met fors overgewicht, was na een dag fietsen helemaal opgebloeid en zat zingend bij het kampvuur.
Tijdens de fietstocht was een busje beschikbaar waarin
plaats was voor een beperkt aantal mensen. Een meisje
dat altijd vindt dat ze alles moet kunnen, lukte het om een
plekje in de bus op te eisen en zich te realiseren dat ze
daarmee geen zeurpiet was en niet gefaald had. Een mooie
rotsige actie.
Een eerdere eindactiviteit was een wandeltocht van achttien
kilometer, waarbij een meisje, voor wie alleen al het aanwezig zijn een hele prestatie was, meerdere keren over een
slootje sprong (ondanks natte voeten) en daarmee iedereen
verbaasde.
Tijdens de mannenactiviteit werd de Dom in Utrecht beklommen. Tineke had in het voorbereidend traject al aangegeven dat ze hoogtevrees had en dat ze het best spannend
vond. Een van de deelnemers, die stoer en nonchalant
binnenkwam en erg gemotiveerd moest worden, veranderde tijdens de training in een man die zich open durfde te
stellen. Tijdens de beklimming van de Dom gaf hij halverwege aan dat het te druk in zijn hoofd was en dat hij terug
wilde. Een hele prestatie voor iemand die altijd mee wil doen
met de rest en zich dan realiseert dat hij ook grenzen mag
stellen en rotsig mag zijn. Mede door de positieve reacties
van de groep en begeleiding werd dit een succeservaring
waar zijn ego een enorme opsteker door kreeg.
Het behalen van resultaten met deze doelgroep vraagt om
geduld van de hulpverlener. Herhaling is nodig om de stof
verwerkt te krijgen. Het opdoen van succeservaringen is
ook van groot belang, en juist het herkenningseffect van
dingen die al eerder behandeld zijn draagt hieraan bij.
Stilstaan bij de belevingskant is een ander belangrijk punt;
het is niet alleen maar het leren van vaardigheden, maar

veel meer dan dat. Het therapeutisch klimaat zorgt ervoor
dat er constant rekening gehouden wordt met wat elk
individu aankan.
Na afloop van de training gaat het er niet zozeer over dat
cliënten meer kunnen of beter zijn. De belangrijkste resultaten liggen in het bewust zijn van hun eigen grenzen en het
lef zich meer kwetsbaar op te stellen. Het gaat om het vergroten van de mogelijkheden binnen de coping, in plaats

Cliënten worden zich bewust
van hun eigen grenzen en krijgen het lef
zich kwetsbaar op te stellen.
van alleen maar hun vuisten te kunnen gebruiken, een
grote mond op te zetten of te bevriezen en te vermijden.
Het gaat over essentiële dingen, over verbetering van
het gevoel van eigenwaarde, waar ze altijd dommer zijn
geweest dan de rest. Ze ervaren dat hun eigen mening er
ook toe doet. Het resultaat kan zitten in iemand die opeens
meer oogcontact maakt, wat losser wordt, iets gaat doen
waarvan diegene was overtuigd het niet te kunnen.
Voor de therapeut is het dankbaar te merken dat je met
de allerlastigste jongens de allermooiste gesprekken kan
voeren, dat je ziet dat cliënten zichzelf en hun omgeving
verbazen en tot veel meer in staat zijn dan ze zelf dachten.
Binnen afdeling Wier is de training Rots & Water bij iedereen bekend, het wordt gedragen door het hele multidisciplinaire team en overal worden de resultaten gezien.
Inmiddels heeft Tineke diverse teams de training Rots &
Water ‘aan den lijve’ laten ervaren waardoor voor hen ook
duidelijk wordt waaraan cliënten werken en welke ‘taal’ er
gesproken wordt.
Binnen de ggz wordt de training Rots & Water wel toegepast, maar nog weinig beschreven. Dat is jammer, omdat
deze breed inzetbare evidence-based training niet alleen
geschikt is voor kinderen, maar ook voor volwassenen.
Deze Uit de Praktijk is geschreven op basis van een uitgebreid interview met Tineke Nijssen en co-behandelaren.
Omwille van de privacy zijn gegevens geanonimiseerd.

advertentie

Post hbo
vakverdiepende
modules
Volg een korte module van de Master
of Arts Therapies om jouw praktijk en
handelen te verdiepen:
- Beeldende therapie (Utrecht)
- Dans- bewegingstherapie
(‘s Hertogenbosch)
- Dramatherapie (Eindhoven)
- Muziektherapie (Enschede)

Voor meer informatie
www.kenvak.nl/vakverdiependemodules
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M

Meetinstrumenten
Marieke van Egmond

In deze rubriek worden vaktherapeutische en psychologische meetinstrumenten besproken. Het
kunnen nieuwe instrumenten zijn of instrumenten die al jaren verankerd zijn in de ggz.

Lichaamsbeleving bij kinderen
LichaamsBelevingslijst voor kinderen (LBK)
Doel | Deze vragenlijst is ontwikkeld voor het meten van lichaamsbeleving bij kinderen. Het model
van de LBK is gebaseerd op de Perceived Competence Scale for Children (PCSC).
Doelgroep | Kinderen tussen de 8 en 12 jaar.
Schalen | De vragenlijst bevat 36 items, onderverdeeld in 3 subschalen van elk 12 items, te weten
lichaamsbewustzijn, lichaamswaardering en lichaamsattitude.
Afname | Elke vraag bestaat uit twee stellingen, waarvan het kind er een kiest en vervolgens aangeeft of deze stelling ‘helemaal waar’ of ‘een beetje waar’ is. Bijvoorbeeld ‘ik stoei niet graag met
anderen’ of ‘ik stoei graag met anderen’. Er zijn per vraag 4 punten te behalen. De negatieve stellingen moeten bij scoring omgepoold worden, zodat de waarde 1 steeds correspondeert met het
meest positieve antwoord. Na het ompoolen van enkele vragen kunnen de 12 items per domein
worden opgeteld tot een totaalscore voor lichaamsattitude, lichaamswaardering en lichaamsbewustzijn. De score kan per domein variëren van 12 tot 48 punten. Het optellen van deze waardes
levert de LBK-totaal op, met een minimum van 36 en een maximum van 144 punten.
Kwaliteit | Er is nog weinig onderzoek gedaan naar deze vragenlijst, maar de LBK heeft een acceptabele betrouwbaarheid en validiteit met een Cronbach’s Alpha van 0.78.
Interessant | Deze vragenlijst is ontwikkeld door studenten (Damen, Dop, Dries & Timmermans,
2011) aan de Faculteit Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam,
omdat er nauwelijks vragenlijsten zijn die de lichaamsbeleving van jonge kinderen meten.

Algemene psychopathologie, werk en vitaliteit
Symptom Questionnaire 48 (SQ-48)
Doel | De SQ-48 is ontwikkeld als ondersteunend instrument bij diagnostiek en Routine Outcome
Monitoring. Het is een multidimensionale vragenlijst die naast de psychische klachten ook in gaat
op de vitaliteit en veerkracht van cliënten.
Doelgroep | Volwassenen
Schalen | De SQ-48 bestaat uit 48 vragen, die cliënten zelf scoren op een 5-puntsschaal lopend
van ‘nooit’ (0) tot ‘zeer vaak’ (5). De volgende 10 subschalen worden onderscheiden:
AGGR: Vijandigheid
AGOR: Agorafobie
ANXI:
Angst
COGN: Cognitieve klachten
MOOD: Depressie
SOMA: Somatische klachten
SOPH: Sociale fobie
VITA:
Vitaliteit/optimisme
WORK: Werk/studie
De score wordt bepaald door de antwoorden bij elkaar op te tellen. Bij de totaalscore worden de
subschalen VITA en WORK niet meegerekend.
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Afname | De cliënt kan door de heldere, korte en bondige vragen de lijst gemakkelijk zelf invullen,
dit duurt ongeveer 6 minuten.
Kwaliteit | Onderzoek wijst uit dat de interne consistentie en de convergente en divergente validiteit van de SQ-48 goed is.
Er zijn drie normgroepen beschikbaar, een algemene normgroep, een normgroep met mannen/
vrouwen uit de algemene populatie en een groep met mannelijke/vrouwelijke cliënten.
Interessant | Dit meetinstrument is vanaf juli 2014 gratis beschikbaar. De afdeling psychiatrie
van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft de SQ-48 ontwikkeld in opdracht van
SynQuest, een samenwerkingsverband van tien ggz-instellingen. De SQ-48 is zowel voor monitoring en benchmarking als voor onderzoeksdoeleinden in te zetten. Stichting Benchmark GGz
(SBG) gaat onderzoek doen naar drie lijsten: SQ48, OQ-45 en de BSI. Mogelijk komt daar uiteindelijk één vragenlijst uit.
Bronnen en meer informatie
•
•

Carlier, I. et al (2012). Development and validation of the 48 item Symptom Questionnaire (SQ-48) in patients with
depressive-, anxiety- and somatoform disorders. Psychiatry Research, 200(2-3), 904-910.
Carlier I. et al (2014). The Symptom Questionnaire-48 (SQ-48) as an outcome measure for psychological distress
in psychiatric outpatients: test-retest reliability and responsiveness to therapeutic change. Intern rapport LUMC
Psychiatrie (publicatie in voorbereiding).

Sensorische prikkelverwerking
Adolescent Adult Sensory Profile (AASP)
Doel | De AASP meet het effect van sensorische prikkelverwerking op het dagelijks functioneren bij
adolescenten en volwassenen.
Doelgroep | Adolescenten en volwassenen (vanaf 11 jaar).
Schalen | Er zijn 60 items op de AASP. Deze 60 items zijn gelijk verdeeld in vier kwadranten:
Gebrekkige registratie, Prikkels zoekend, Sensorische gevoeligheid en Prikkels vermijdend. Deze
kwadranten beslaan de volgende categorieën van sensorische informatieverwerking: visueel, tactiel, smaak/geur, beweging, activiteitsniveau en auditief. Dit resulteert in 15 items in elk kwadrant,
gebaseerd op het resultaat van een factoranalyse.
De lijst is gebaseerd op het model of sensory processing. Dit model levert een gedetailleerde beschrijving van de manier waarop neurologische processen de neiging om observeerbare gedragsmatige reacties teweeg te brengen, beïnvloeden.
Afname | Cliënten indiceren door het gebruik van een 5-puntsschaal (variërend van 1=bijna nooit
tot 5=bijna altijd) hoe vaak zij reageren op de sensorische gebeurtenis op de manier beschreven
in het item. Zij kunnen de vragenlijst zelf invullen, maar de vragenlijst kan ook afgenomen worden
door een deskundige. De uiteindelijke score van elke kwadrant varieert van 5 tot 7. Op het scoreformulier worden de scores opgeteld en in 4 kwadranten geplaatst. Daarna worden deze vergeleken met de normgroep. Deze classificaties geven aan in welke mate patronen van sensorische
prikkelverwerking van een persoon verschillen van andere personen in dezelfde leeftijdscategorie
zonder een beperking.
Kwaliteit | De handleiding van de AASP bevat normgegevens van meer dan 950 Amerikaanse
adolescenten en volwassenen van verschillende etniciteit. Uit een betrouwbaarheidsanalyse blijkt
dat de betrouwbaarheid hoog is, Cronbach’s Alpha=0.83. Hoge scores op de vragenlijst staan
voor het meer vertonen van die eigenschap.
Interessant | Deze vragenlijst is in 2007 uitgegeven en geeft handvatten voor behandeling van de
cliënt. De resultaten kunnen worden gebruikt voor het opstellen van een behandelplan, bijvoorbeeld door ergotherapeuten en (neuro- en revalidatie-)psychologen. Daarnaast lijken hier ook
mogelijkheden voor vaktherapeuten, omdat zij veel gebruik maken van de sensoriek en zintuiglijke
informatie.
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Boeken
Helende Kunsten. Over de oorsprong van het gebruik van muziek, drama en beeldende
kunstvormen voor het welzijn. Hans van Keken
Dit boek is een verslag van het onderzoek naar de oorsprong van het gebruik van muziek, drama
en beeldende kunstvormen voor het welzijn. Er wordt beschreven hoe verschillende kunststromingen aan de basis liggen van het therapeutisch toepassen van muziek, drama en beeldende middelen en waar in Nederland de verschillende therapieën voornamelijk werden toegepast. Hiervan
staan voorbeelden in het boek.
Het boek heeft acht hoofdstukken, verdeeld over muziek, beeldend vormen en drama. Per vak
gebied wordt het ontstaan van de therapie in Nederland en omstreken beschreven, en het gebruik
van het medium als therapie.
Ik heb het boek met veel plezier gelezen en ik denk dat dit een heel interessant boek is voor
(vak)therapeuten (in opleiding) die meer willen weten over het ontstaan van vaktherapie, het vroegere
gebruik van muziek-, drama- en beeldende therapie en de toepassing ervan in de twintigste eeuw.
Amsterdam: Rozenberg Publishers, 2014 (104 pagina’s)
ISBN: 978 90 36 1 0423 4
Prijs: € 12,90
Recensie geschreven door Bettina Marra

Handboek Systeemtherapie. Anke Savenije, Justine van Lawick & Ellen Reijmers (red.)
Het ‘Handboek Systeemtherapie’, tweede geheel herziene druk, geeft een overzicht van de
relevante ontwikkelingen in de theorie en praktijk van systeemtherapie. Het behandelt onder meer
de verscheidenheid en de complexiteit van familierelaties. Problemen in het klassieke kerngezin
en de partnerrelatie worden beschreven, maar ook de moeilijkheden in samengestelde gezinnen,
adoptiegezinnen, homoseksuele relaties en biculturele relaties. Er wordt aandacht besteed aan
wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van systeemtherapie en het onderzoek naar de
processen die daarbij een rol spelen. Ook komen specifieke onderwerpen in relaties aan de orde
zoals geheimen, (seksueel) geweld, persoonlijkheidsstoornissen, migratie, verslaving, rouw en
verlies, ernstige ziekte en systemisch werken in een forensische context.
De auteurs hebben in deze tweede druk alle hoofdstukken geactualiseerd en een aantal hoofdstukken toegevoegd. Het boek is bedoeld voor systeemtherapeuten (in opleiding), maar ook voor psychotherapeuten, klinisch psychologen, gz-psychologen, psychiaters en andere hulpverleners die te
maken hebben met de complexe samenhang tussen problemen en de leefwereld van mensen.
De auteurs hebben getracht meer samenhang te brengen in deze tweede druk. Dit is gelukt door
de logische opbouw van de inhoud en het schrappen van een aantal hoofdstukken waarvan de
thema’s nu geintegreerd zijn in hoofdstukken door het boek heen. Het is prettig leesbaar en de
tekst loopt goed door. Voorbeelden uit de praktijk brengen de stof meer tot leven. De opbouw van
het boek is volgens het trechtermodel: van een brede beschrijving van de historie, via theoretische
ontwikkelingen en bredere contextuele ontwikkelingen naar de invloed van specifieke stressfactoren op families. Het handboek geeft een totaalbeeld van systeemtherapie en kan goed gebruikt
worden als basishandboek voor systeemtherapie.
Utrecht: De Tijdstroom, 2014 (922 pagina’s)
ISBN 978 90 5898 257 5
Prijs: € 74,00
Recensie geschreven door Simone Brinksma
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Verschenen:
Papa is paars/Mama is groen. Voor jonge kinderen met een ouder met psychische
problemen. Juliette Meijer
De twee verhalen in dit prenten(omdraai)boek beschrijven vanuit het oogpunt van een kind: hoe het
is om een papa of mama met psychische problemen te hebben.
Hulpverleners en ouders kunnen, door dit boek voor te lezen en te bespreken, het gedrag voor
jonge kinderen verklaren. In het boek zijn tips en achtergrondinformatie opgenomen.
Amsterdam: SWP, 2014 (52 pagina’s)
ISBN 978 90 8560 668 0
Prijs: € 17,50

Developmental perspective on trauma. Martine F. Delfos
In dit boek wordt een nieuw model gepresenteerd waarbij voor het eerst de impact van de ontwikkelingsfase van het kind zelf op de beleving van de traumatische gebeurtenis wordt meegenomen.
Bij kinderen ontbreekt vaak nog het referentiekader dat volwassenen wel hebben; zo kunnen zij
van andere gebeurtenissen getraumatiseerd raken dan volwassenen en andersom.
Het model wordt toegepast op verschillende traumatische ervaringen, zoals seksueel misbruik en
oorlogstrauma.
Amsterdam: SWP, 2014 (128 pagina’s)
ISBN 978 90 8850 507 2
Prijs: € 23,90
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Publicaties
Samengesteld door Riti Herman Mostert en Marieke van Egmond

Dramatherapie in de palliatieve zorg
Redhouse, R. (2014). Life-story; meaning making through drama therapy in a palliative
care context. Dramatherapy, 36, 66-80.
Doel | In dit artikel wordt met een case study het gebruik van dramatherapie bij het samenstellen
van een individueel levensverhaal in de palliatieve zorg onderzocht.
Methode | Tijdens haar werk in een hospice kwam de auteur in contact met Iris, een 72-jarige vrouw
met uitgezaaide borstkanker. In 7 sessies verdeeld over 3 maanden, waarvan de laatste een aantal
dagen voor haar dood, heeft de auteur samen met Iris gewerkt aan haar levensverhaal. Data die
verzameld werden tijdens dit proces; rapportages van sessies, films, supervisieaantekeningen en
opgedane ervaringen werden gebruikt om onderzoek te doen naar het effect van deze vorm van
therapie.
Resultaten | Het levensverhaal wordt vaker gebruikt in de palliatieve zorg om op een verhalende
manier vorm te geven aan aspecten van het verleden en de huidige emotionele behoefte.
Aan de hand van voorbeelden beschrijft de auteur een aantal manieren waarop dramatherapie met
spel, beelden en uitgebeelde herinneringen kan helpen bij het integreren van gevoelens en gebeurtenissen. Deze voorbeelden zijn uitgeschreven en aangevuld met quotes van Iris en zo wordt zichtbaar hoe verschillende dramatherapeutische technieken gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld: Iris
beeldt de herinneringen aan haar familie toen zij zelf nog heel erg jong was uit met kralen, stenen
en schelpen en komt zo tot de conclusie dat de rol die haar oma in haar leven had dezelfde is als
die zij graag in het leven van haar kleinkinderen wil hebben.
Conclusie | Middels het samenstellen van het levensverhaal van de cliënt kan de therapeut de
cliënt helpen om een meer geïntegreerd gevoel over zichzelf te krijgen. Dramatherapie kan in deze
creatie een natuurlijke bondgenoot zijn, omdat de nadruk ligt op het verhaal, de verschillende rollen
en het publiek. De therapeutische relatie biedt de veilige ruimte waar de cliënt zijn of haar eigen
betekenissen in voorbereiding op de dood kan verkennen.
In dit artikel wordt een individueel proces beschreven, maar de auteur geeft aan dat het belangrijk
is te kijken hoe het vormgeven van levensverhalen door dramatherapie aan het einde van het leven
meer algemeen toegepast kan worden.
Interessant | De laatste fase van het leven van een cliënt biedt niet alleen vele uitdagingen voor de
cliënt, maar ook voor de therapeut. Vaak is het proces van sterven een dilemma tussen ontkenning
en acceptatie, waarbij de therapeut vaak zijn of haar eigen wens tegenkomt om de ander te beschermen tegen het onvermijdelijke. Het artikel geeft veel voorbeelden aan de hand van de casus
van Iris en dat maakt het levendig en boeiend.

De impact van geïntegreerde vaktherapie op jonge vrouwelijke delinquenten
Kõiv, K. en Kaudne, L. (2015). Impact of integrated arts therapy: an intervention program
for young female offenders in correctional institution. Psychology, 6, 1-9.
Doel | Het meten van de impact van een vijfweekscurriculum waarbij beeldende therapie, dramatherapie, muziektherapie en danstherapie werden gefaciliteerd.
Methode | De onderzoekers hebben gewerkt met een quasi-experimenteel design, waarbij een
interventiegroep (N=12) en een controle groep (N=17) van jonge vrouwen tussen 14 en17 jaar werden geëvalueerd op twee tijdstippen. Middels een SDQ (Strenghts and Difficulties Questionnaire)
en een BC (Behaviour Checklist) werd de deelneemsters gevraagd naar hun ervaringen voorafgaand aan en na afloop van de therapie. Onderwerpen waren problematisch gedrag, emotionele
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problemen, hyperactiviteit, problemen met de peer-groep en prosociaal gedrag.
Resultaten | De doelen van het vaktherapeutische programma waren gericht op positief
zelfbeeld, het uiten van emoties en op effectieve en prosociale peer-interacties. Gedurende vijf
weken werden de deelnemers in sessies van anderhalf uur, twee keer per week behandeld. De
sessies maakten deel uit van het educatieve programma van de delinquenten. De therapieën
waren non-directief en faciliterend van aard. Gericht op een onderwerp, bijvoorbeeld agressie, konden de deelnemers meedoen met een van de therapieën die werden aangeboden in
wisselende vakgebieden. De creatieve ervaring en de ondersteuning door de groep stonden na
afloop van de behandelingen centraal. Op het gebied van hyperactiviteit en problemen met de
peer-groep waren er geen verschillen tussen de twee groepen voorafgaand en na afloop van de
therapieën. Op het gebied van emotionele problemen, gedragsproblemen en prosociaal gedrag
waren er significante verschillen tussen de twee groepen na afloop van de serie therapieën.
Vooraf waren op die gebieden tussen de groepen geen significante verschillen te vinden. Ook
op het onderdeel agressie en prosociaal gedrag waren er verschillen tussen de interventiegroep
en de controlegroep. Op het onderwerp ‘teruggetrokken gedrag’ waren er geen verschillen
tussen de groepen vooraf en na afloop. De onderzoekers vonden een significante vermindering
van frequentie van agressief gedrag en een vermeerdering van prosociaal gedrag bij de interventiegroep.
Conclusie | Het was al eerder aangetoond dat vaktherapie van belang is voor de behandeling van
jonge delinquenten. Dit artikel toont de specifieke impact van geïntegreerde vaktherapie voor jonge
vrouwelijke delinquenten op het gebied van agressievermindering en verbetering van prosociaal
gedrag. Een multidisciplinaire vaktherapeutische benadering wordt aangeraden omdat het in ieder
geval op korte termijn positief effect heeft. De auteurs hebben een kritische noot bij het generaliseren van deze studie voor andere populaties, bijvoorbeeld voor jonge mannen. De deelneemsters
waren vrijwilligers en dat betekent dat ze wellicht gemotiveerder waren dan wanneer ze gerandomiseerd waren gekozen.
Interessant | Het onderzoek is specifiek gedaan naar jonge vrouwelijke delinquenten en naar
multidisciplinaire vaktherapie.

Het effect van muziektherapie bij de ziekte van Huntington
Van Bruggen-Rufi, M. en Roos R. (2015). The effect of music therapy for patients with
Huntington’s disease: A systematic literature review. Journal of literature and art
studies, 5, 30-40.
Doel | Een beschrijving van de effecten van muziektherapie bij de ziekte van Huntington.
Methode | Er is spaarzaam onderzoek naar het gebruik en de effecten van muziektherapie voor
patiënten met de ziekte van Huntington. Dit artikel is gebaseerd op een literatuurstudie naar acht
artikelen die voldoen aan de volgende criteria: het gaat hoofdzakelijk om de toepassing van muziektherapie en de muziektherapie richt zich op motorische, cognitieve, psychiatrische en sociaalemotionele stoornissen.
Resultaten | De ziekte van Huntington, een erfelijke aandoening die het zenuwstelsel aantast, kan
nog niet genezen worden. Behandeling richt zich op het verlichten van de problemen. Over het
algemeen worden medicijnen voorgeschreven om de motorische achteruitgang en de psychiatrische problemen te behandelen. De overige behandelingen, zoals fysiotherapie, bezigheidstherapie, spraaktherapie en muziektherapie zijn erop gericht om de kwaliteit van leven te verbeteren.
Muziektherapie wordt veelal ingezet om tegemoet te komen aan de individuele behoeftes van de
patiënten. Er wordt zowel individueel als in groepsverband muziektherapie gegeven. Muziektherapie bij de ziekte van Huntington wordt op waarde geschat vanwege de vermeende invloed van
muziek op de motorische gebieden in de hersenen. Daarnaast is getoond dat muziek emotieve
gebieden in de hersenen activeert. Bij een groep patiënten met de ziekte van Parkinson is aangetoond dat muziektherapie het gedrag en de affectieve functies positief beïnvloedt. De auteurs
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benoemen dat het van belang is om de therapie af te stemmen op de verschillende stadia van de
ziekte. In het begin zou individuele therapie goed zijn, in het midden deelname aan een groep en in
de laatste fase is groepstherapie geschikt. Het zo lang mogelijk bespelen van een instrument zou
ook belangrijk zijn.
Conclusie | Gebaseerd op de literatuur zijn er suggesties dat muziektherapie van belang kan zijn
voor mensen met de ziekte van Huntington en bij neurodegeneratieve ziekten in het algemeen. Er
is bij deze groep meer aandacht voor het indiceren van muziektherapie bij psychosociale problematiek dan bij motorische en functionele uitdagingen. De onderzochte steekproeven zijn steevast
te klein voor algemene conclusies en er is nog geen consensus over de precieze werking van
muziektherapie op de kwaliteit van leven.
Interessant | Dit artikel laat zien dat muziektherapie van belang is voor motorische, cognitieve,
psychiatrische en sociaal-emotionele aspecten van mensen met de ziekte van Huntington. Er is
nog zeer weinig bekend over de werking van muziektherapie (en mogelijk ook andere vaktherapie)
bij deze groep. De auteurs plannen een systematische studie naar de effecten van muziektherapie
op de ziekte van Huntington.
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Nieuws van de lectoraten

KenVaK
KenVaK is een kenniskring van Zuyd Hogeschool,
Hogeschool Utrecht, ArtEZ Hogeschool en Stenden
Hogeschool. Externe partners in lopend onderzoek
zijn onder andere Stichting Jeugdzorg St. Joseph
Cadier & Keer, Samenwerkingsverband Jongerenwerk Zuid-Limburg, Mondriaan voor geestelijke
gezondheid, Koraal Groep, Idris, STEVIG en GGZ
Friesland.
Lector: dr. Susan van Hooren
Opzienbarend nieuws
• Vanuit KenVaK wordt nagegaan of en hoe de
landelijke samenwerking versterkt kan worden op
het gebied van onderzoek naar vaktherapeutische disciplines. Er vinden hiervoor met verschillende partijen gesprekken plaats, zoals de FVB,
de partnerhogescholen en de lectoraten op dit
gebied. Alle partijen vinden het cruciaal om meer
samen te werken op dit vlak. Met enkele partijen,
waaronder Stenden Hogeschool en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, wordt momenteel nagegaan om KenVaK in te bedden binnen
de eigen organisatie.
• Op 22 april jl. heeft dr. Xavier Moonen, bijzonder
lector ‘Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking’ zijn lectorale rede voorgedragen.
Dit bijzondere lectoraat is gepositioneerd binnen
KenVaK en laat enkele belangrijke inhoudelijke
dwarsverbanden zien, zoals het nieuwe RAAKproject ‘(Be)Leef in de wijk’. De inspirerende
gedachten van Xavier Moonen over dit thema
zijn te downloaden via kenvak.nl. Tevens zijn
via deze website de presentaties te vinden van
het symposium voorafgaand aan de rede. Dit
symposium bevatte voordrachten van onder
andere prof. dr. Embregts, dr. Buntinx en prof. dr.
Reinders.
Onderzoek
• Het RAAK project ‘(Be)Leef in de wijk’ werkt
aan een vaktherapeutische behandelroute voor
mensen met een licht verstandelijke beperking
(LVB). Fase 1 is van start en eindigt eind 2015.
In fase 1 worden diverse focusgroepen met
vaktherapeuten gehouden. Daarin staan drie
vragen centraal: 1) Voor welke functioneringsgebieden kan welke vaktherapie worden ingezet bij

problematiek die gerelateerd is aan LVB?
2) Welke intramurale vaktherapeutische behandelvormen, die veelbelovend zijn bij problematiek die gerelateerd is aan LVB, kunnen worden
ingezet in de leefomgeving van mensen met
LVB? 3) In welk opzicht verandert de rol van
vaktherapeuten t.o.v. de intramurale setting?
Deze vragen worden beantwoord binnen enkele
praktijkinstellingen (Idris, Koraal Groep, STEVIG,
GGZ Friesland), maar ook binnen een landelijke
focusgroep met vaktherapeuten die in deze
context met deze doelgroep werken.
Meer informatie kan verkregen worden bij
Manon.Verdonschot@Zuyd.nl.
• Binnen het ZonMw project ‘Stay Tuned!’ wordt
een bestaande vragenlijst gericht op de werkalliantie toepasbaar gemaakt voor, en getest bij
vaktherapeuten en jongeren in het gedwongen
kader. Hiermee wordt een handvat ontwikkeld
voor vaktherapeuten die werkzaam zijn met jongeren in het gedwongen kader. De ontwikkeling
van dit handvat is in volle gang. De bestaande
vragenlijsten voor jongeren en professionals zijn
op basis van input van vaktherapeuten aangepast voor de context van vaktherapie in het
gedwongen kader. Momenteel vullen jongeren
en vaktherapeuten de vragenlijsten in, zodat
kan worden nagegaan welke constructen ten
grondslag liggen aan de werkalliantie binnen
vaktherapie. Ook de betrouwbaarheid van de
vragenlijsten kan worden bepaald. Het verheugt
ons dat steeds meer instellingen en vaktherapeuten interesse tonen en willen deelnemen aan
dit praktijkgerichte onderzoek.
Recente publicaties
• Haeyen, S., Hooren, S. van & Hutschemaekers,
G. (in druk). Perceived effects of art therapy in
the treatment of Personality Disorders, cluster
B/C: A qualitative study. The Arts in Psycho
therapy.
• Haeyen, S. (in druk). De ‘Gezonde Volwassene’modus verstevigen in beeldende therapie:
Een meer gevoeld dan gedacht proces. In
A.M. Claassen, & S.M. Pol (red.). De Gezonde
Volwassene: Positieve toepassingen binnen de
schematherapie. Houten: Bohn, Stafleu van
Loghum.

Tijdschrift voor vaktherapie 2015/3, jaargang 11, © FVB | 57

Presentaties
• Haeyen, S. (2015, maart). Zichtbaar en tastbaar; trauma
in beeldende therapie. Presentatie op het symposium
Sporen uit een fel verleden in de biologie van het heden
(een vervolg) van ProPersona Centrum voor Psychotherapie, Lunteren.
• Heynen, E. (2015, mei). Gamen in therapie doe je niet
meer stiekem. Presentatie op de refereerbijeenkomst
Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie, Zuyd
Hogeschool, Heerlen.
• Hooren, S. van (2015, april). Seksualiteit bij dementie:
liefde, lust of last? Presentatie op het congres Vergeten
Dementies van Geriatric Giants, Rijckholt.
• Verdonschot, M. (2015, mei). Gamen in therapie doe je
niet meer stiekem. Presentatie op de refereerbijeenkomst
Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie, Zuyd
Hogeschool, Heerlen.
• Vink, A. (2015, maart). Wat doet muziek met ouderen?
Presentatie op de studiedag Muziek Maakt Contact van
Rijnbrink Groep, Nijverdal.
• Vink, A. (2015, mei). The effect of music therapy for
people with dementia. Presentatie op het symposium
European Perspectives On Music Therapy For Special
Needs And Geriatrics van de European Music Therapy
Confederation, Würzburg.
• Vink, A. (2015, mei). Effect van muziektherapie bij mensen
bij dementie. Presentatie op de samenscholing Muziek
en Dementie; Herinneringen en Emoties van het lectoraat
Psychogeriatrie, De Haagse Hogeschool, Den Haag.
Nadere info:
T: 045 - 400 64 84
E: brenda.nieuwenhuizen@zuyd.nl
I: www.kenvak.nl

HAN SOCIAAL
Kenniscentrum HAN SOCIAAL bevordert de participatie
van kwetsbare burgers in de maatschappij met als doel het
verbeteren van hun kwaliteit van leven. HAN SOCIAAL richt
zich in onderzoek op vier thema’s: perspectief van de burger,
maatschappelijke ondersteuning, relatie burger-professional
en sociale technologie. Daarmee focust HAN SOCIAAL
bewust zowel op welzijn- als zorgvraagstukken als op de
noodzakelijke samenhang en afstemming hiertussen.
HAN SOCIAAL is gelieerd aan het Instituut Sociale Studies
van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, waar ook
de opleidingen Creatieve Therapie en Psychomotorische
Therapie in ondergebracht zijn.
Contactpersoon vaktherapie: dr. Erik Jansen, associate
lector
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Nadere info:
Sylvia Hendriks/Steffi Geenen
Postbus 6960
6503 GL Nijmegen
T: 024 - 353 05 65/024 - 353 04 28
E: Kenniscentrum.HANSOCIAAL@han.nl
I: www.han.nl/onderzoek/kennismaken/han-sociaal

Het lectoraat Social Work and Arts
Therapies
Het lectoraat Social Work and Arts Therapies legt zich toe
op de praktijkgerichte, wetenschappelijke studie van de
hulpverlening binnen de werkvelden van Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Creatieve Therapie in onze samenleving. Het doel is de eigen visie op hulpverlening zoals Stenden die voorstaat, verder te ontwikkelen en een duidelijke
plaats te geven in onderwijs en onderzoek van de hogeschool. Deze eigen visie op hulpverlening kenmerkt zich
door een N=1-benadering. Het lectoraat richt zich op het
brede veld van beroepsuitoefening in zorg en hulpverlening,
te weten professionele methoden en kwaliteitsverbetering.
Het lectoraat bestaat, naast de lector, uit een kenniskring
van docenten van de opleidingen Sociaal Pedagogische
Hulpverlening en Creatieve Therapie.
Lector: dr. Marinus Spreen
Opzienbarend nieuws
• Ecarte - Tijdens de Ecarte-conferentie van 16-19
september 2015 te Palermo (zie: http://www.Ecarte.
info) geeft Celine Schweizer een workshop ‘Afstemmen
in beeldende therapie bij kinderen met autisme’. De
workshop is gebaseerd op haar PhD: ‘Wat werkt van
beeldende therapie bij kinderen met autisme?’
• Mimy ter Braak geeft tijdens deze conferentie een
posterpresentatie met als titel ‘Pionieren in een grijs
landschap’, gebaseerd op haar recent gestarte onderzoek naar beeldende therapie bij kwetsbare ouderen
die deelnemen aan de Klachtgerichte Dagbehandeling
Ouderen van het Universitair Centrum Psychiatrie in
Groningen.
• NEAT - In mei 2015 heeft Celine Schweizer mede
namens de NVBT de 2e bijeenkomst bijgewoond van
NEAT: Network European Art Therapies. Dit Europese
netwerk van beeldend therapeuten is in oprichting. De
noodzaak om als kleine beroepsgroep samen te werken
is in alle landen voelbaar. Er wordt een vereniging opgericht, er worden onderzoeken opgezet en in de nabije
toekomst zullen er symposia georganiseerd worden. Het
netwerk is te benaderen met allerlei internationale (EU-)
vragen, via celine.schweizer@stenden.com.

Onderzoek
Muziekinterventies op school - In het promotieonderzoek
van Sylka Uhlig met betrekking tot de toepassing van zang
en rap voor onder andere emotieregulatie bij kinderen, werden naast de deelnemers (180 kinderen in een basisschool),
veel andere disciplines betrokken. Muziektherapeuten en
studenten van verschillende opleidingen werkten mee om
de uitvoering mogelijk te maken. Vier muziektherapeuten
voerden de sessie uit, 16 studentassistenten namen tests
en interviews af. De studenten van de verschillende opleidingen (klinische neuropsychologie (VU Amsterdam), pedagogiek (HvU en HAN), en muziektherapie (HAN)) werken in
hun afstudeerscripties enkele inhouden van dit onderzoek
verder uit. Hierdoor is een geïntensiveerde netwerksamenwerking ontstaan tussen verschillende disciplines, hetgeen
ook een effect heeft op de verspreiding en bekendheid van
muziektherapeutische methoden bij andere vakgebieden. In
de toekomst wordt ingezet op het verder uitbouwen van de
samenwerking in het ontstane netwerk. Muziektherapeuten
worden opgeroepen om zelf mee te werken aan dit en
ander onderzoek en vragen over onderzoek naar de opleidingen/hogescholen te sturen.
Voor meer info: Sylka.Uhlig@han.nl.
Presentaties
• Uhlig, S. (2015, april). Die Sensibilität der Stimme,
internationale Perspektiven. Lezing op de Internationale
Jahreskonferenz von Singenden Krankenhäuser e.V. Vom
Singen zum Sein. Resilienz – wie Singen stärkt. Keulen.
• Uhlig, S. (2015, april). Die Stimme als primäres Instrument bis hin zum Rap. Workshop op de Internationale
Jahreskonferenz von Singenden Krankenhäuser e.V. Vom
Singen zum Sein. Resilienz – wie Singen stärkt. Keulen.
Nadere info
Stenden Hogeschool
School of Social Work and Arts Therapies
Postbus 1298
Rengerslaan 8 (bezoekadres)
8900 CG Leeuwarden
Secretaresse: mevr. Trienke Wolters
T: 058 - 244 10 56 (di. t/m vrij.)
E: trienke.wolters@stenden.com
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Oproep
Het themanummer van 2016 zal gaan over:

Vaktherapie in eigen
leefomgeving:
Inclusie en participatie
Iedereen wordt geacht mee te doen in de participatiesamenleving. Het is
echter een reële vraag of iedereen ook daadwerkelijk in staat wordt gesteld
om te participeren. Inclusie is een visie op participatie die uitgaat van gelijke
mogelijkheden en kansen voor elk individu, ongeacht beperkingen, leeftijd,
gender, sociaal-culturele achtergrond, etniciteit, enzovoort met volledige acceptatie en waardering van de samenleving. Hoe kan de vaktherapeut deze
participatie ondersteunen? Waarom kan juist de vaktherapie daaraan een
bijdrage leveren? Wat is de potentiële bijdrage van vaktherapie aan empowerment van kwetsbare burgers, het proces van versterking waarbij individuen, organisaties of gemeenschappen greep krijgen op de eigen situatie en
hun omgeving? Meedoen aan de maatschappij reikt dus verder dan de WMO
en decentralisering. Het omarmen van inclusie als samenlevingsideaal heeft
consequenties voor de manier waarop mensen naar anders-zijn en andersdoen kijken. Wat kan de bijdrage van vaktherapie zijn aan het vergroten van
wederzijds begrip tussen en empathisch vermogen van mensen?
De redactie nodigt u uit om uw bijdragen of suggesties met betrekking tot dit
onderwerp in te zenden. Dit kan in de vorm van:
• praktijk- en methodiekartikelen
• ervaringsverhalen – uit de wijkpraktijk – van studenten, onderzoekers,
docenten, vaktherapeuten
• onderzoeksartikelen
• boekbespreking
• column
Voor richtlijnen en informatie over de procedure van artikelen kijk op
fvb.vaktherapie.nl/tijdschrift/auteurs.
Wij ontvangen bijdragen graag voor 1 maart 2016 via
tijdschrift@vaktherapie.nl.
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