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Voor u ligt een bijzonder onderzoek uit het werkveld van de forensische psychiatrie.
Politiek en maatschappelijk is de forensische psychiatrie onder druk komen te
staan. Te duur, weinig resultaat gericht en een ongunstig recidief percentage volgens
velen. Tegelijkertijd is er het besef dat de forensische psychiatrie in Nederland
unieke therapeutische mogelijkheden kan bieden aan cliënten met een delictverleden. Forensisch psychiatrische cliënten kunnen op een breed terrein achterstanden in leren en in persoonlijke ontwikkeling inhalen. Met de nieuw aangeleerde vaardigheden kan een aantal van hen uiteindelijk een positie als burger in
de maatschappij bereiken.
Het vakgebied van de forensische psychiatrie wordt thans gedomineerd door het
biologisch paradigma, inherent aan de pendelbeweging van het vak in de afgelopen
decennia. Psychotherapeutische en sociaal psychiatrische beïnvloeding doen hun
best zich staande te houden.
Daarom is het verheugend dat aandacht gevraagd wordt voor het rijke scala aan
vaktherapieën en meer in het bijzonder voor de indicatiestelling ervan. Misschien
confronteert de vaktherapie de forensische cliënt het sterkst met de lacunes in
zijn gevoelsleven en de tekorten in zijn ontwikkeling. Stap voor stap kan de cliënt
nieuwe mogelijkheden in zichzelf ontdekken, al kan hij in het begin een vaktherapie
als vreemd en beangstigend ervaren.
Het bijzondere van dit onderzoek is dat uitgegaan wordt van de indicatiestelling
op basis van probleemgebieden, zoals die ervaren worden door de cliënt en diens
omgeving. De inzet van de vaktherapieën wordt op deze wijze meer vraag gestuurd
en minder gedomineerd vanuit de strakke kaders van de dsm-iv classificatie.
Niet de diagnose, hoe belangrijk ook, bepaalt primair welke vaktherapieën aangeboden kunnen worden, maar de te omschrijven probleemgebieden en de achterliggende vragen.
Een zienswijze die verdieping en uitdaging in zich heeft en de ontwikkeling van
de vaktherapie een nieuwe impuls kan geven.
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problematiek. De patiënten worden a-select aan één van de klinieken voor Forensische Psychiatrie toegewezen. De toewijzing gebeurt door de afdeling Individuele

In dit boek gaat het om vaktherapie binnen de forensische psychiatrie. De vak-

tbs zaken van de Dienst Justitiele Inrichtingen van het Ministerie van Justitie.

therapieën vormen een integraal onderdeel van de multidisciplinaire behandeling.
Daarom wil ik u, aan de hand van 2 cases, een beeld geven van het proces dat

Duur van TBS

vooraf gaat aan de indicering voor de vaktherapieën. Voor de leesbaarheid zullen

Wanneer de tbs eindigen zal, is vooraf niet bekend. Dit hangt immers af van de

de cases maar beknopt worden weergegeven en zal er veel onbenoemd blijven.

vorderingen die de patient maakt, de mate waarin de recidivekans is gedaald.

De cases zijn reële voorbeelden uit onze patiëntenpopulatie, maar in verband met

Zowel het Ministerie van Justitie alsook de Inspectie Volksgezondheid stellen dat

de privacy zijn de namen gefingeerd en de beschreven gegevens veranderd. Eerst

na zes jaar de patient voor de maatschappij weer veilig genoeg moet zijn om de

wil ik hier beknopt de stappen weergeven die een cliënt in tbs doorloopt.

kliniek te kunnen verlaten. Na twee jaar opname vindt echter al de eerste zogeheten
‘verlengingszitting’ van de rechtbank plaats. Door de kliniek wordt op grond van

Hoe komt iemand in de forensische psychiatrie terecht?

haar bevindingen een advies uitgebracht. De rechter kan dan de tbs met één of twee

Wanneer mensen een (ernstig) delict plegen en men vermoedt dat zij in herhaling

jaar verlengen. De rechter kan ook besluiten de tbs al of niet voorwaardelijk te

zullen vervallen (mensen met een hoog recidiverisico) kan de rechter een advies

beëindigen, dan wordt de dwangverpleging beëindigd en worden er voorwaarden

vragen over de toerekeningsvatbaarheid van de client voor het delict – met andere

gesteld aan het verblijf buiten de kliniek. Wanneer de tbs-maatregel tégen het advies

woorden, in hoeverre kan men stellen dat het delict is gepleegd mede door of onder

van de kliniek in wordt beëindigd, spreekt men van ‘contraire beëindiging’.

invloed van een psychiatrische stoornis bij de pleger?

Patiënten keren niet allemaal terug in de maatschappij. Voor sommigen blijft het

Een dergelijk advies kan tijdens de rechtsgang ambulant verkregen worden door

recidiverisico te hoog – zij zullen altijd supervisie nodig hebben. Voor hen is sinds

middel van een Pro Justitia rapportage van de Forensisch Psychiatrische Dienst

enkele jaren de zogeheten ‘longstay’-voorziening in het leven geroepen. Andere

(fpd). Het advies kan ook tot stand komen via een klinische opname van 7 weken

patiënten hebben blijvend structuur nodig, er moet bijvoorbeeld op toegezien worden

in het Pieter Baan Centrum (pbc) te Utrecht. Een team van gedragskundigen,

dat zij hun medicijnen blijven slikken. Voor hen zijn begeleide woonvormen, al of niet

waaronder psychiater en psycholoog, onderzoeken dan óf en in welke mate er

in combinatie met poliklinische ondersteuning, het hoogst haalbare. Voor de meeste

sprake is van een psychiatrische stoornis, c.q. een gebrekkige ontwikkeling van de

patiënten geldt als persoonlijk ideaal om ooit weer als burger zelfstandig te functio-

geestesvermogens.

neren. Hieraan ontlenen zij ook de motivatie om te werken aan hun eigen verande-

Uitkomst van zo’n onderzoek kan zijn dat de persoon verminderd of niet toereken-

ring. De tbs maatregel impliceert weliswaar dwangverpleging, maar voor werkelijke

baar geacht wordt voor het gepleegde delict: er is sprake van psychische kwetsbaar-

vorderingen is de motivatie om te willen veranderen van essentiëel belang.

heid. Op de zitting zal de rechtbank dan het advies krijgen om, naast een gevangenisstraf, de maatregel van de ‘terbeschikkingstelling met dwangverpleging van

CASE 1: JAN

overheidswege’ (tbs) op te leggen. De rechter kan dit advies van de gedragskundigen

De heer J.S. (Jan) was, voor zijn komst in de kliniek, 7 weken ter observatie opge-

wèl of niet overnemen.

nomen in het Pieter Baan Centrum.
Uit de rapportage blijkt sprake van een persoonlijkheidsstoornis: Jan heeft veel

Verdachte of patiënt?

moeite zijn agressie te beheersen. Ook heeft hij moete met het aanvoelen van

Voor en tijdens de rechtszitting wordt er gesproken van een ‘verdachte’. Als het

grenzen bij zichzelf en bij anderen.

vonnis geveld is en de gevangenisstraf is afgelopen (meestal is er sprake van een

Nabijheid en contact kan hij moeilijk verdragen – als mensen hem te na komen,

combinatievonnis) worden de ‘psychisch kwetsbaren’ opgenomen in een kliniek.

kan hij snel kwaad worden.

In dat stadium spreken wij over patiënten (sommige instellingen spreken van

Jan ziet dit zelf niet als een probleem. Moeilijkheden wijt hij aan ‘die anderen’.

‘bewoners’), omdat er sprake is van ernstige psychiatrische problematiek en/of

Hij vertelt tijdens de observatieperiode vol trots anekdotes over vechtpartijen, ruzies

een persoonlijkheidsstoornis. De kernproblematiek van deze patiënten is uiterst

en alcoholgebruik. Zijn delict is ernstige mishandeling, meerdere malen gepleegd.

complex. Vaak is (naast de psychische kwetsbaarheid) sprake van ernstige verslavings-

Hij is hiervoor al verschillende malen veroordeeld en gedetineerd.
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Jan leeft lange periodes op straat met drinkende en drugs gebruikende kennissen.

van patiënten. ‘Cure’ staat daarbij voor ‘genezing’, ‘Control’ voor het kunnen hanteren

Zijn wereld is er een van overleven. Hij is dan ook voor niemand bang.

van de stoornis, deze onder controle hebben, en ‘Care’ (verzorgen en begeleiden) resteert
voor patiënten die de stoornis niet zelfstandig onder controle krijgen. In onze kliniek gaan

Tijdens de observatieperiode in de kliniek geeft hij op een voorzichtige manier

wij uit van zorgprogramma’s voor drie, hiermee corresponderende, groepen: ontwikkel-

aan, wel eens naar zijn agressie te willen kijken; waarom weet hij niet precies.

baren, kwetsbaren en langdurig zorgafhankelijken.

Hij heeft alleen maar gevochten als hij teveel had gedronken of drugs had gebruikt.
Alcohol heeft een grote aantrekkingskracht op hem, vooral als hij problemen in

Fasen in de behandeling

zijn relatie heeft. Hij is er van overtuigd dat hij nooit meer moet drinken, dan

Idealiter verloopt de behandeling voor patiënten in de volgende fasen. De fasen worden

komt het wel goed.

hieronder in tabelvorm weergegeven. In deze inleiding beperk ik mij tot een korte be-

Hij lijkt haast te hebben om met de behandeling te starten. Dan zal hij snel terug

spreking van de observatiefase en de gesloten behandelfase.

kunnen naar zijn familie en vriendin. Al in het begin van zijn opname informeert
hij bij andere patiënten en personeel wat ze doen, en wanneer hij zelf kan beginnen.

FA S E N I N D E B E H A N D E L I N G VA N U I T D E F O R E N S I S C H P S Y C H I AT R I S C H E K L I N I E K

Tijdens de eerste behandelplanbespreking signaleert het merendeel van de betrok-

Pré-klinische fase: Patiënten verblijven in afwachting van hun komst

ken disciplines problemen op het gebied van agressie en grenzen stellen. Jan wordt

naar Flevo Future in de gevangenis van Vught. In die periode wordt

aangemeld voor psychomotorische therapie om zijn agressiehuishouding te onder-

door Flevo Future het eerste contact gelegd, voorlichting gegeven over

zoeken en controletechnieken aan te leren. Onder leiding van de psychotherapeuten

de kliniek, en een begin gemaakt met behandeling (pré-klinische

start hij eveneens met de agressiehanteringsgroep. Verder wordt hij aangemeld

interventies). Doel is patiënten te motiveren voor behandeling en

bij beeldende therapie omdat daar duidelijk wordt in welke mate hij tegen zijn

aanvullende diagnostiek verrichten.

probleem aanloopt van ‘omgaan met grenzen’. Daar blijkt dat hij zichzelf steeds

Observatie fase: Binnen onze kliniek maken patiënten kennis met

overschat, wat weer tot nieuwe problemen aanleiding geeft.

de verschillende behandeldisciplines, en behandelaren krijgen de

Jan start met de overtuiging dat hij, als hij steeds aanwezig is en zijn best doet,

mogelijkheid tot observatie. Deze bevindingen vormen de opmaat

snel weer buiten zal staan.……….. ‘maar problemen, nee, die heb ik niet echt’.

voor het eerste behandelplan.

1

T I J D S I N D I C AT I E

Gesloten behandelfase: De jaarlijkse behandelplannen en tussentijdse
Doel van TBS

evaluaties staan allemaal in dienst van het uiteindelijk komen tot

Het doel van tbs is primair bescherming van de maatschappij en secundair om

afgeronde delictscenarioprocedures, delictanalyses, en terugval-

recidive te voorkomen, dan wel te verminderen tot aanvaardbare proporties.

preventieplannen. Geoefend wordt met bewegingsvrijheden, en de

Daarbij wordt verwacht dat de klinieken hun behandelaanbod meer afstemmen op

bruikbaarheid van terugvalpreventieplannen en signaleringskaarten

de hulpvraag van patiënten en dat zij de aansluiting met de reguliere geestelijke

wordt getoetst.

gezondheidszorg goed vormgeven. In Flevo Future willen wij meegroeien met

Pré-resocialisatiefase: Patiënten worden voorbereid op de

deze vernieuwingen, en toekomstgericht werken. De toekomstgerichtheid komt

resocialisatiefase. Het vrijhedenbeleid is ondertussen toegenomen.

eveneens tot uiting in ons motto (zie kader).

In de praktijk zullen patiënten meerdere dagen per week buiten de

4 maanden

3 maanden

33 maanden

2 maanden

kliniek , en onbegeleid, arbeids-/scholingsactiviteiten verrichten.
Samen met patiënten en ggz-partners
efficiënt zorgdragen voor een delictvrije toekomst.
Maatschappelijk (re-)ïntegreren als het écht kan, hospitaliseren als het moet.

Resocialisatie fase: Behalve adequate terugvalpreventieplannen en

6 maanden

signaleringskaarten, dienen patiënten buiten de kliniek een zinvolle
dagbesteding te hebben en een gericht plan omtrent toekomstige
huisvesting.

Uit de Angelsaksische literatuur zijn thans de begrippen ‘cure, care en control’
gemeengoed geworden als er gesproken wordt over de mate van behandelbaarheid

Totale duur intramurale fase:

48 maanden
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Transmurale fase: De duur van deze fase kan sterk variëren en is
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>6 maanden

libidoremmende middelen. Over het algemeen betracht men zorgvuldigheid met

moeilijk te definiëren.Een groep patiënten zal bijvoorbeeld na een

ultieme middelen als dwangmedicatie en separatie.

half jaar begeleiding vanuit de kliniek zelfstandig blijven wonen in

Verslaving

het kader van proefverlof, waarna beëindiging van de tbs ingezet

Er wordt training en voorlichting gegeven over alcohol- en drugsgebruik.

wordt. Een andere groep patiënten zal via onze ggz-partners

Psychotherapie wordt pas gegeven als de verslaving onder controle is.

(ribw, fpa, reguliere psychiatrie) verder begeleid worden met als

Delictscenario en terugvalpreventieplan

perspectief dat tbs-beëindiging een meerjarenplan wordt.

Voor elke patiënt wordt een delictscenario procedure opgesteld en een terugvalpreventieplan gemaakt. Delictscenario en terugvalpreventieplan vormen een

Observatiefase

belangrijk element in de behandeling, waar in de loop der tijd steeds op terug-

Tijdens de observatiefase wordt bepaald, welke disciplines binnen de kliniek zich

gegrepen kan worden. Er zijn ook afzonderlijke trainingsmodules, die zich kunnen

op welke wijze met de patient zullen bezighouden, en hoe de coördinatie vorm zal

richten op agressiehantering, verslaving, en bijvoorbeeld daderbehandeling bij

krijgen. Indicaties, doelen en middelen worden opgenomen in het behandelplan.

seksueel geweld.

De meeste patiënten worden opgenomen in een leefgroep, waarin zij met andere

Arbeid en onderwijs

patiënten als het ware in een ‘huis’ binnen de kliniek wonen. Daarin vervult de

Bij veel patiënten is de schoolopleiding aanmerkelijk achtergebleven bij wat zij op

2
sociotherapie een centrale rol. De sociotherapeuten ‘wonen en leven’ met de

grond van hun intellectuele capaciteiten zouden moeten kunnen bereiken. Daarom

patiënten, observeren het gedrag van de patiënten in de dagelijkse omgang met

worden educatieve programma’s aangeboden om achterstanden in te halen. Vervol-

elkaar, tijdens de gewone dagelijkse handelingen zoals eten, afwassen, etcetera,

gens richt men zich op het verwerven van vaardigheden om uiteindelijk aan het

waar zijzelf tevens aan deelnemen. Deze situatie blijft ook na de observatieperiode

arbeidsproces te kunnen deelnemen en in het eigen levensonderhoud te kunnen

bestaan, in feite tot aan de resocialisatiefase.

voorzien.

De sociotherapeuten zitten het dichtst op de patiënt, en hebben gedurende de

Doelen tijdens de behandeling

langste periode met de patiënt van doen. Zij nemen deel aan teambesprekingen en

Doelen in de behandelfase moeten haalbaar gesteld worden. Patiënten zijn immers

brengen daar hun ervaringen in. Gewenst en ongewenst gedrag wordt benoemd,

mensen met ernstige stoornissen en/of handicaps. Duidelijk moet zijn waar het

en er worden afspraken gemaakt om de patiënten te stimuleren om verantwoorde-

gaat om groei en ontwikkeling, om reconstructie van de persoonlijkheid, of om

lijkheid te nemen voor hun eigen gedrag. Het is van groot belang in te schatten

het leren leven met bepaalde beperkingen.

wat een patiënt wel en niet aankan: iemand óvervragen leidt tot verergering van

De toetsing van delictgevaarlijkheid

de stoornis, iemand ondervragen leidt juist tot het bevestigen in de patiënt-rol en

De bewegingsvrijheid voor de patiënten neemt gedurende behandeling toe (vanaf

afhankelijkheid.

de observatiefase). Uiteraard hangt dit af van de mate waarin de risico’s onder
controle zijn te houden. Bij eventuele terugval neemt de organisatie maatregelen.

Gesloten Behandelfase

Aard en omvang van het risicomanagement is afhankelijk van de vorderingen van

Vaardigheden

de patiënt.

In de behandeling worden sociale en cognitieve vaardigheden ontwikkeld, die
moeten voorkomen dat de patiënt terug zal (hoeven) grijpen op het delictgedrag.
Onder ‘delictgedrag’ verstaat men niet alleen het plegen van het delict, maar de
hele keten van gedragingen die uiteindelijk naar het delict hebben geleid.

Delictgevaarlijkheid
Onder delictgevaarlijkheid verstaan wij de kans dat op gewelddadige wijze grenzen
van anderen worden overschreden als inadequaat antwoord op een crisissituatie.

Therapie

De feitelijke inschatting van de delictgevaarlijkheid van de patient wordt niet

Psychiaters en psychotherapeuten houden zich bezig met het geven van psycho-

gedaan door de psychiaters en psychotherapeuten. De reden hiervoor is dat zij te

therapie, de medicamenteneuze therapie, en het bewaken de voortgang van de

dicht op de patiënten zitten, waardoor het voor hen moeilijker is een objectieve

patiënt. Zo kan men zedendelinquenten stimuleren om ervaring op te doen met

inschatting te maken. De delictgevaarlijkheid wordt (met behulp van de geëigende
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instrumenten) gedaan door het hoofd behandeling, in samenwerking met de

Als hij in de tbs kliniek wordt opgenomen, wordt hij geplaatst op een afdeling

afdeling Diagnostiek, Research en Monitoring.

waar het accent ligt op de groep en op het met elkaar samen leven. Het behandelteam schat in dat hij in en door het contact met medepatiënten het meeste kan leren.

Vaktherapieën binnen de forensische psychiatrie
Binnen het boven beschreven behandelaanbod nemen de vaktherapieën een voor-

Op de afdeling wordt Sjoerd, na een korte gewenningsperiode, voorgesteld en ge-

name plaats in. Naarmate duidelijker wordt hoe en waar de vaktherapieën kunnen

ïntroduceerd bij alle betrokkenen rond zijn behandeling. Op de afdeling fungeert

bijdragen aan de ontwikkeling van de patiënten, kunnen zij ook gericht worden

één van de medepatiënten als zijn mentor en vanuit de afdeling krijgt hij twee

ingezet als basaal onderdeel van de behandeling.

persoonlijk begeleiders toegewezen.

De behandeldoelen (opgesteld samen met het hoofd behandeling) van de vakthe-

Na een week start Sjoerd met een aantal activiteiten buiten de afdeling in de sector

rapieën worden ingebracht in de indicatiecommissie (bestaande uit afdelingspsy-

activiteiten en therapie. (Het aanbod omvat onder andere arbeidstherapie: hout-

chologen en vaktherapeuten). Hier wordt gekeken naar geschiktheid, beschikbaar-

bewerking, arbeidstherapie: tuin, productie arbeid, sociaal cultureel werk, sport,

heid en doelmatigheid van de verschillende vaktherapieën op de gestelde

schoonmaak, onderwijs en de vaktherapieën).

behandeldoelen. Zo kan het bijvoorbeeld van belang zijn bij een bepaalde patiënt

Door het hoofd behandeling wordt op basis van de kernproblematiek een eerste

te kiezen voor een mannelijke- of juist een vrouwelijke therapeut.

inschatting gemaakt van de programma onderdelen die voor Sjoerd het meest

Het kan ook zijn dat er geen overeenstemming met de patiënt is bereikt over het

geschikt zijn om zijn specifieke problematiek aan te kunnen pakken Deze vormen

behandeldoel en de behandeling. Dan zal er eerst uitgebreid gewerkt moeten worden

tesamen het introductieprogramma.

aan het ontwikkelen van motivatie voor verandering, ziektebesef en ziekte inzicht.

In ongeveer 6 weken doorloopt hij dit introductieprogramma. Daarin kan hij

Dit kan bijvoorbeeld door via het samen sporten aan te haken bij zaken die appel-

kennismaken met de verschillende activiteiten. Tijdens deze periode wordt zoveel

leren aan de patiënt; vervolgens kan men starten met een psychomotorische therapie.

mogelijk observatiemateriaal verzameld.
Na deze zes weken vindt er een eerste behandelplanbespreking plaats. Daarbij geven

In het eerste behandelplan kunnen al vaktherapieën worden ingezet. In de

alle disciplines hun observaties, nadat ze zijn doorgesproken met Sjoerd zelf.

hieronder te beschrijven casus wordt dit geïllustreerd.

Op basis van deze gegevens vindt er een discussie plaats, waarna, onder eindverantwoordelijkheid van het betreffende behandelhoofd, behandeldoelen worden

CASUS 2: SJOERD

geformuleerd. Tijdens die bespreking wordt ook voorgesteld welke disciplines in

De heer S.M. (wij zullen hem Sjoerd noemen) wordt veroordeeld tot een gevangenis-

deze fase bij de behandeling worden ingezet. Vervolgens worden deze behandel-

straf van 8 maanden en tbs vanwege aanranding en verkrachting. Eerst zit hij zijn

doelen met Sjoerd doorgesproken. In dit geval is er met Sjoerd overeenstemming

gevangenisstraf (met aftrek van voorarrest) uit in een Huis van Bewaring. In deten-

over de gestelde doelen en lijkt hij gemotiveerd voor behandeling.

tie wordt een eerste contact gelegd met een hoofd behandeling van de toekomstige

Behandeldoelen zijn onder andere ‘het ontwikkelen van een positiever zelfbeeld’.

behandelkliniek, met als doel kennismaken, en een start maken met de motivatie

Sjoerd kan onder andere binnen (groeps) dramatherapie sterk geconfronteerd

tot behandeling (zie verder het overzicht van de behandelfasen).

worden met zijn zelfbeeld. Bij elke andere patiënt ervaart hij zichzelf als de mindere, wat zich juist manifesteert in een arrogante en gesloten houding.

Uit het rapport van de fpd blijkt dat Sjoerd een man is van 32 jaar, die een goede

Een ander doel is het vergroten van het ‘accepteren fouten te mogen maken’.

opleiding heeft genoten. Hij komt uit een gezin met 2 kinderen. De familieband

In de observatieperiode wordt hij daarmee geconfronteerd tijdens het muziek

is redelijk hecht te noemen.

maken (waar hij trouwens veel affiniteit mee heeft). Sjoerd blijkt ook in het muziek

Sjoerd heeft een ernstige persoonlijkheidstoornis, die zich uit in het volgende:

maken zeer perfectionistisch ingesteld; iets niet kunnen of fouten maken irriteert

Hij reageert extreem op afwijzing waarbij hij zich vernederd en aangevallen voelt.

hem. Hij zegt dit niet, maar stopt met de activiteit. Aangezien beide aspecten door

Hij is zéér krenkbaar en kan impulsief agressief reageren. Een gebrek aan zelf-

de behandelaars worden gezien als belangrijke factoren waardoor Sjoerd tot zijn

waardering leidt ertoe dat hij sterke controle over zichzelf probeert te houden en

delict is gekomen, wordt besloten om zowel muziektherapie als dramatherapie na

ook macht over de ander tracht uit te oefenen.

de observatieperiode te vervolgen.

Het bovenstaande patroon heeft hem er uiteindelijk toe gebracht delicten te plegen.
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Verschillende disciplines dragen bij aan de primaire en secundaire doelstellingen
van de tbs-maatregel: het beveiligen van de maatschappij en het terugdringen van
recidive.
De patiënt zelf is daarbij natuurlijk de belangrijkste partij, omdat deze met zijn
mogelijkheden en beperkingen en zijn eigen motivatie voor een deel zowel perspectieven als grenzen bepaalt. Niet altijd is het nuttige ook het aangename. Dit geldt
zowel voor de psychotherapie als voor de medicatie, het leven in de kliniek, de
behandelmodules en de vaktherapie. Patiënten moeten zich vaak sterk maken
om door hun eigen weerstanden heen te kunnen breken, ook al worden zij daarin
gesteund door de mensen in hun omgeving. Achteraf zal men pas kunnen vaststellen wat de waarde is geweest van al deze inspanningen.
Ik wil graag afsluiten met de woorden van een patiënt zelf, die deze worsteling
treffend illustreren:
‘Als ik terugkijk op mijn periode in de kliniek heb ik nog het meeste gehad aan de
dadergroep. Eigenlijk is dat heel raar, want ik heb lang geprotesteerd tegen het
deelnemen aan die groep. Ik vond dat ik het niet nodig had en ik wilde absoluut
niet met anderen over mijn delict praten. De schaamte was veel te groot. Nu is dat
juist het stuk wat me het meest geholpen heeft. Het praten met lotgenoten en het
merken dat je niet de enige bent die afschuwelijke dingen heeft gedaan, voelt als
een opluchting. Je herkent jezelf in het verhaal van de anderen en je krijgt het
gevoel dat je, ondanks alles, toch begrepen wordt en dat je niet helemaal slecht
bent. Juist mijn schaamte kon ik daar delen, omdat iedereen in de groep wist wat
ik bedoelde.
Daardoor heb ik leren accepteren wie ik was en wat ik heb gedaan. Het heeft lang
geduurd, maar ik denk dat ik nu meer inzicht heb gekregen in mijn gedrag. Nu
weet ik wat daar van kan komen, en maak ik eerder een pas op de plaats.’

1

2
3

3

Hier wordt het voorbeeld gegeven vanuit de kliniek Flevo Future; voor de meest klinieken ziet het
patroon er gelijksoortig uit.
Uiteraard in roulerende roosters.
Citaat ontleend aan: R. Van den Broek, De schaamte voorbij, PS (personeelsblad van de Pompestichting),
2004, nr 2
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Vaktherapieën richten zich op het behandelen van cliënten met psychische, psychosociale
en psychosomatische klachten, en worden gekenmerkt door het methodisch hanteren van
het medium: beeldend, beweging, dans, drama en muziek.
De sport en kunstbeoefening kregen na 1900 een plaats binnen de samenleving
en nadien ook binnen psychiatrische en penitentiaire instellingen. Sport en
kunstbeoefening gingen onderdeel uitmaken van het aanbod.
Na de tweede wereldoorlog ontwikkelde de inzet van de sport en kunstbeoefening
in de behandeling zich sterk. Vanuit de humanistische visie, die in de jaren zestig
de psychologische stromingen beïnvloedde, ontstond de aandacht voor de
persoonlijke ontwikkeling. Het was in deze tijd dat de ‘creatief proces’-theorie tot
ontwikkeling kwam. Het creatief proces zou cliënten in staat stellen tijdens het
vervaardigen van een kunstwerk te evolueren naar een hogere ontwikkelingsfase.
De creatieve therapie benadrukte het verwerken en de expressie van indrukken,
de psychomotorische therapie de samenhang van lichaam en geest.
Het ontstaan van de creatieve therapie in Nederland werd sterk bevorderd door
het psychotherapeutisch gedachtegoed van wetenschappelijk ingestelde psychiaters
(Bakker & de Goei, 2002). Hierdoor ging men onderscheid maken tussen ‘alleen
maar’ doen, zoals bij arbeid, bezigheid en culturele activiteiten, en creatieve en
expressieve therapie.
De vaktherapieën (creatieve therapie en psychomotorische therapie) ontwikkelden
zich onder invloed van de stromingen binnen de gezondheidszorg. Naast de
invloed vanuit de psychoanalyse en de humanistische psychologie, is er de
invloed van de ontwikkelingspsychologie en de cognitieve gedragstherapie.
Het creatief proces kwam tot bloei in de jaren waarin een humanistische visie en
een meer analytische benadering van problemen gangbaar waren. Belangrijke
punten hierin waren de aantrekkingskracht van het medium, mede in relatie tot
de behoeften van de cliënt, het hanteren van een ‘alsof’ situatie en het gebruik van
esthetische illusie. De bevindingen vanuit de ontwikkelingspsychologie zijn van
invloed geweest op het analoge procesdenken. Ontwikkelingen binnen de
sociologie en de systeemtheorie waren van invloed op de contextuele benadering
van problemen.
Naast orthopedagogische werkwijzen werden de reconstructieve en re-educatieve
werkwijzen ontwikkeld (Smeijsters, 2003c). Hierin wisselen trainingsgerichte,
ervaringsgerichte en ontwikkelingsgerichte invalshoeken elkaar af, al naar gelang
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de draagkracht van de cliënt en het proces van de therapie.

Zeventig procent van de vaktherapeuten in Nederland zijn werkzaam in de

Een scheiding van werken ‘in’ het medium en ‘met’ het medium (Smeijsters, 2003c)

geestelijke gezondheidszorg. Van deze vaktherapeuten is tien procent werkzaam

maakt helder in welke richting de verandering werkbaar kan zijn en of creatieve

in de forensische psychiatrie.

therapie een aanvullend dan wel een exclusief karakter heeft.

Naast de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg hebben vaktherapeuten,
werkzaam in de forensische psychiatrie, te maken met de specifieke ontwikkelingen

Voordat er daadwerkelijk gesproken kon worden over vaktherapieën als een

binnen de forensische gezondheidszorg. De beroepsverenigingen hebben rond de

gezamenlijke koepelbenaming voor beeldende therapie, danstherapie, drama-

recente eeuwwisseling de coördinerende rol in het uitwisselen van praktijkkennis

therapie, muziektherapie en psychomotorische therapie werd in 1995 door het

overgenomen van de consulenten van het ministerie van Justitie. De netwerken

Nederlands Centrum voor de Geestelijke Volksgezondheid, in het kader van een

van psychomotorisch therapeuten en creatief therapeuten, beide werkzaam in het

megaonderzoek naar beroepen in de gezondheidszorg, onderzoek gedaan naar het

forensische veld, onderzoeken op dit moment de mogelijkheden voor verdergaande

beroep van vaktherapeut/vakbegeleider. In 1999 werd onderzoek verricht naar de

samenwerking.

inzet van de verschillende disciplines ten aanzien van tachtig cliënt-casussen.
De daaruit voortkomende resultaten werden weergegeven in ‘Beroepen in beweging’

Binnen de forensische gezondheidszorg maken vaktherapeuten veelal onderdeel

(Hutschemaekers & Neijmeijer, 1998). De onderzoekers adviseerden de minister

uit van een multidisciplinair team of van een team van specialisten. Vaktherapeuten

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport omtrent de beroepenstructuur in de

werken op basis van gestelde indicaties aan geëxpliciteerde doelstellingen, gericht

geestelijke gezondheidszorg (ggz). Ten aanzien van de creatief therapeuten en de

op verandering. De vaktherapeut stemt de therapie af op de draagkracht van de

psychomotorisch therapeuten werd de aanbeveling gedaan deze gezamenlijk in

cliënt en werkt op basis van de geëigende kaders, zoals de zorgprogrammering.

een cluster vaktherapeuten onder te brengen. Deze aanbeveling kwam voort uit

De doelstellingen in de vaktherapeutische behandeling, het beïnvloeden van het

overeenkomsten in het beroepsprofiel van psychomotorisch therapeuten en creatief

ervaren en het handelen, het proces van betekenisverlening en het methodisch

therapeuten, de plaats in de organisatie en in de behandeling.

hanteren van de werkrelatie tussen therapeut en cliënt worden expliciet naar voren

In het Advies Beroepenstructuur ggz van het Coördinerend Orgaan Nascholing

gebracht binnen het behandelplan, in overleggen met de cliënt en in het behandel-

en Opleiding in de ggz (cono) uit 2000 lezen we het volgende:

team.

“De overeenkomsten tussen de beroepen psychomotorisch therapeut en creatief therapeut
zijn zo evident dat van vaktherapeuten kan worden gesproken. Zij werken weliswaar

OBSERVATIE EN DIAGNOSTIEK

met verschillende middelen (media), doch richten zich beiden op dezelfde aspecten; het
directe ervaren en het gevoelsleven van de cliënt. De vaktherapeut levert een bijdrage aan

Bij een op de vier cliënten in de forensische psychiatrie is sprake van ernstige

ontwikkelings-, verwerkings- en acceptatieprocessen en aan gedragsverandering. Daarbij

psychiatrische stoornissen (psychosen). Eenzelfde aantal is verstandelijk weinig

biedt de vaktherapeut een specifiek behandelaanbod aan cliënten die moeite hebben met

royaal toebedeeld en bij vier op de vijf tbs-gestelden is sprake van een persoonlijk-

abstraheren en reflecteren. De doelstelling daarbij is dat door ‘ervaren en vormgeven’ de

heidstoornis. Dit impliceert dat een aanzienlijk deel van de cliënten zowel

cliënt zich bewuster wordt en woorden kan vinden voor, ofwel vorm kan geven aan eigen

gediagnosticeerd is op As I als op As II van de dsm-iv (Van Emmerik, 2003).

belevingen en gedrag. De vaktherapeut is in zijn therapeutisch handelen gericht op een

Driekwart van de populatie van de tbs heeft vóór het delict contacten gehad met

doelmatige, systematische en procesmatige wisselwerking tussen hulpvrager, hulpverlener

de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Circa 40 % van de populatie heeft een

en middel. Zijn methodieken zijn gebaseerd op bestaande kennisgebieden van onder

tehuiservaring. Verzorging door beide biologische ouders komt in de puberteit

andere de psychologie, de pedagogiek en de psychopathologie. Op basis van deze overeen-

(vanaf 13 jaar) nog maar voor bij een kwart van de populatie. Door de inkrimping

komsten tussen beide beroepsgroepen wordt voorgesteld tot één gezamenlijk beroepsprofiel

van het aantal klinische plaatsen in psychiatrische klinieken komen steeds meer

te komen.”

kwetsbare figuren op straat terecht, waar zij de kans lopen terecht te komen in
een subcultuur van drugs en agressie (van Marle, 2004). Het zijn zorgwekkende
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zorgmijders waar de hulpverlening geen vinger achter krijgt. Zeventig procent

Onder psychosociale stressfactoren vallen onder meer verwaarlozing, mishandeling,

van de tbs-ers heeft te maken gehad met drugs ten tijde van het delict.

seksueel misbruik, gezinsproblemen (b.v. agressie, scheiding, misbruik van
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middelen) en psychiatrische problemen van de ouders tijdens de vroege ontwikkeling
van de delinquent. De persoonlijkheid die in zo’n instabiele, ongestructureerde en
GANGBARE MODELLEN BINNEN DE VAKTHERAPIEËN

bedreigende opvoedingssituatie tot ontwikkeling komt wordt gekenmerkt door
angst, onzekerheid, wantrouwen en een ontregelde emotionele beleving die zich

Een aantal modellen uit de forensische psychiatrie worden in de vaktherapieën

kan uiten in gewelddadige agressie. De persoon beschikt over een laag zelfbeeld,

gebruikt als leidraad voor de aanpak. Deze worden hieronder besproken.

heeft niet geleerd zijn leven te ordenen en adequaat relaties aan te gaan.

Allereerst geven we het kwetsbaarheid-stress-coping model weer, dat met name
gebruikt wordt bij psychiatrische problematiek (zie figuur 1; Brand en

Emerson en Shelton (2001) refereren aan verslagen van justitie (Wright & Wright,

Van Emmerik, 2001).

1994) waarin blijkt dat adolescenten die opgegroeid zijn in een gezin waar geweld
aanwezig is, twee keer zo vaak gewelddadigheden plegen als adolescenten uit
gezinnen waar geen geweld aanwezig is. In het overzicht, dat zij op basis van de

F I G U U R 1 | K W E T S B A A R H E I D - S T R E S S - C O P I N G M O D E L ( B R A N D & VA N E M M E R I K , 2 0 0 1 ) .

literatuur geven, komen de volgende relaties naar voren tussen condities in het
FACTOREN

gezin en gedragseffecten(zie figuur 2):
F I G U U R 2 | D E R E L AT I E T U S S E N O P G R O E I E N I N E E N G E W E L D D A D I G G E Z I N
E N H E T G E D R A G VA N A D O L E S C E N T E N

PERSOON

GEDRAG

CONDITIE

EFFECT

Negatief zelfbeeld,

Psychische instabiliteit, geweld in het gezin,

persoonlijkheidsstoornis,
psychische stoornis,

➔

delinquentie

middelenmisbruik,
werkloosheid,
DIAGNOSTIEK

ouders die zelf misbruikt zijn
Verschillende vormen van
gewelddadigheid in het gezin

BEHANDELING
Kinderen die getuige zijn van geweld

➔
➔

Twee keer zoveel gebruik van geweld,
gewelddadig taalgebruik, middelenmisbruik,delinquentie
Gedragsstoornissen, zich terugtrekken, laag
zelfbeeld, nachtmerries, zichzelf de schuld geven
agressie tegenover leeftijdsgenoten,

PERSOONLIJK

gezinsgenoten en eigendommen
Kinderen die geweld verwachten

➔

Geen vaardigheden om problemen vredig op te lossen,
vechten, ‘acting out’ gedrag, antisociaal gedrag, slaan
oké vinden, gespannen zijn, angstig zijn, intimideren,

Bron: Emerson & Shelton, 2001

niet goed om kunnen gaan met intieme relaties
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Naast het kwetsbaarheid-stress-coping model wordt gewerkt met het terugval-

VAKTHERAPIEËN: ERVARINGSGERICHT EN

preventiemodel. Dit model is vooral gangbaar bij persoonlijkheidsstoornissen

HANDELINGSGERICHT

(Mulder, 1995; Brand & Van Emmerik, 2001). Zie figuur 3.
De doelstelling van een behandeling binnen een forensische setting is met name
FIGUUR 3 | TERUGVALPREVENTIEMODEL (MULDER, 1995; BRAND & VAN EMMERIK, 2001)

gericht op delictpreventie. Beïnvloeden van het gedrag, vergroten van het inzicht
en verbreden van het handelingsrepertoire staan voorop. Vaktherapeuten in de
forensische psychiatrie werken met cliënten waarbij de problemen een duidelijk
handelingsgerichte component bezitten en een grensoverschrijding tot gevolg
hebben gehad (Dalessi, 1997; Bertens, 1999; Cleven, 1999; Kruit, 1999; Thompson,
1999; Timmer, 2000; Graumans, 2003; Wouters, 2003). Steeds vaker werkt men
in de vaktherapieën vanuit een cognitief-gedragstherapeutische invalshoek, waarbij
het analoge procesmodel (Smeijsters, 2003c) als verklaringsmodel dient voor het
handelen van de cliënt in het medium.
Vaktherapeuten gaan ervan uit dat vijandigheid en delicten symptomen zijn van
psychiatrische stoornissen, welke ontstaan zijn door ernstige affectieve verwaarlozing, seksueel misbruik of moeilijke gezinsomstandigheden.
Vaktherapeuten richten zich op het gedrag van de cliënt in het hier en nu als

In terugval-preventie programma’s gaat het om doelstellingen als: verwerken van

uitingsvorm van inadequate overlevingsmechanismen. De problemen die zichtbaar

het slachtofferschap, trainen (o.a. sociale vaardigheden, empathie, agressie),

zijn in het (spel)gedrag leiden tot indicaties voor een vaktherapie (Cleven, 2004).

verwerven van cognitieve vaardigheden (o.a. time-out toepassen, remmers en

De vaktherapeuten passen oefeningsgerichte, ervaringsgerichte en handelings-

ontremmers kennen, afleiding zoeken), situaties herkennen (o.a. noodoplossingen

gerichte interventies toe.

bedenken), de gedachtenstop toepassen en cognitief herstructureren.
In de beeldende therapie wordt het model van Gerber (1994) gehanteerd, waarin

PROBLEEMGEBIEDEN

het volgende verband wordt gelegd (zie figuur 4).
In de literatuur over de forensische psychiatrie wordt op meerdere plaatsen
F I G U U R 4 | N A R C I S T I S C H E K R E N K I N G , D I S S O C I AT I E , V I J A N D I G H E I D

1

gesproken van ‘probleemgebieden’ . De fp40 (Brand & Van Emmerik, 2001) meet
zaken als: impulsiviteit, empathie, vijandigheid, sociale en relationele vaardigheden.
Van den Broek (2000a) onderscheidt onder meer de volgende probleemgebieden
waarmee in de Pompekliniek wordt gewerkt: middelengebruik, impulscontrole,
agressie/vijandigheid, delictverwerking, empathie, sociaal en relationeel functioneren, maatschappelijke inbedding, motivatie en structuur. Hörschläger (2000a)
noemt als probleemgebieden die centraal staan in het aanbod van de vaktherapieën
van de Forensische Psychiatrie van de GGzE: spanning, agressie, impulsiviteit,
macht, controle, grenzen, zich presenteren, structureren, vormgeven, expressie,
waarneming en beleving.
Factoranalytisch onderzoek met de Behavioural Status Index (Van Erven, 1999;
Woods, Reed & Collins, 2001) leverde factoren op die te maken hebben met
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impulsiviteit, agressie, sociale perceptie, assertiviteit in relaties, waarneming en

De driehoek toont dat de cliënt door het verstoorde structurerende vermogen niet

non-verbaal gedrag. Deze factoren corresponderen met enkele door Hörschläger

in staat is zijn spel op het drumstel planmatig aan te pakken, hetgeen frustratie

beschreven probleemgebieden.

tot gevolg heeft, die hij door zijn verstoorde copingstijl niet de baas kan.

Schreurs e.a. (1993) ontwikkelden in navolging van Westbrook (1979) een Neder-

De frustratie uit zich in nog wilder spel. Dit zet een negatieve vicieuze cirkel in

landstalige copinglijst met als doel karakteristiek copinggedrag bij de confrontatie

gang, die de cliënt niet in staat is te doorbreken. Het spel op het drumstel geeft

met problemen of aanpassing vereisende gebeurtenissen te kunnen vaststellen.

het onvermogen van de cliënt weer en illustreert het ‘acting-out’ gedrag in de

De Utrechtse Coping Lijst bevat meerdere items onder de schalen: actief aanpakken,

hoorbare gevolgen daarvan.

palliatieve reactie, vermijden, sociale steun zoeken, passief reactiepatroon, expressie

Het gedrag in het medium is ook afhankelijk van de zogeheten ‘appèl-waarde’ van

van emotie en geruststellende gedachte.

het medium: hiermee wordt bedoeld dat de cliënt op een bepaalde manier speelt

Aulich (1998) geeft in haar case studies voorbeelden die verduidelijken hoe

omdat het medium hem hiertoe uitnodigt. Het is pas mogelijk persoonlijke patronen

probleemgebieden kunnen samenhangen. Bijvoorbeeld macht en controle willen

uit het mediumgedrag af te leiden als hetzelfde gedrag veelvuldig optreedt in

uitoefenen, agressief zijn, geen relatie aangaan om de eigen angst en onzekerheid

verschillende spelsituaties met verschillende appèl-waarden.

| 27

te verhullen. Het misbruik dat men zelf ervaren heeft, wordt vaak als eigen schuld
gezien; doordat men vervolgens op analoge wijze schuld op het slachtoffer project-

Het onderscheid tussen algemeen gedrag en gedrag in het medium houdt verband

eert (identificatie met de agressor) wordt gebrek aan empathie verklaard.

met het onderscheid tussen indirecte en directe analogie (Smeijsters, 1995, 2003c).
Van een indirecte analogie is sprake als het gedrag niet typisch in het medium tot
uitdrukking komt (b.v. niet deelnemen aan een activiteit). Van een directe analogie

GEDRAG IN HET MEDIUM

is sprake als het probleemgedrag zich in het medium uit. Voor de vaktherapieën
zijn vooral de directe analogieën van belang. Zij vormen de aanknopingspunten

Door te handelen in het medium (drama, muziek, beeldend, dans, bewegingsgericht,

voor de behandeling en doen een beroep op de specifieke eigenschappen van de

lichaamsgericht) worden gedragsbeperkingen en gedragsmogelijkheden van cliënten

media die in de vaktherapieën centraal staan.

zichtbaar. In het medium wordt hun gespannenheid, hun impulsiviteit en agressief
gedrag zichtbaar. Hakvoort (Hakvoort en Van Emmerik, 2001) maakt onderscheid
tussen probleemgebied, gedrag in het medium en copingstijl. Figuur 5 laat bijvoorbeeld zien hoe probleemgebied, expressie in het medium en verstoorde copingstijl

ASSESSMENTSTUDIES IN DE VAKTHERAPIEËN

3

2

circulair met elkaar samenhangen.

Assessmentstudies in de vaktherapieën wijzen uit dat er sprake is van
diverse analogieën.

FIGUUR 5 | PROBLEEMGEBIED, COPINGMECHANISME EN MEDIUMGEDRAG
DRAMA

Probleemgebied (b.v. impulsiviteit: handelen zonder te denken)

De betrouwbaarheid en validiteit van de Role Play/Dramatic Improvisation Test
blijkt voldoende groot om te kunnen stellen dat bijvoorbeeld de mate van assertiviteit die een cliënt in het rollenspel laat zien overeenkomt met zijn gedrag in
situaties uit de alledaagse werkelijkheid (Forrester, 2000). Tijdens observaties in
de dramatherapie blijkt dat cliënten in de forensische psychiatrie over weinig
spontaniteit en improvisatievermogen beschikken, een gering vermogen tot rolneming hebben en nauwelijks onderscheid maken tussen het eigen standpunt en

Ontbrekende copingstijl

Mediumgedrag (b.v. de

het standpunt van een ander(Thompson, 1999). Cleven (2004) maakt in de groeps-

(b.v. het eigen falen niet actief aanpakken)

muzikale frase plotseling afbreken en met

observatie onderscheid tussen imitatie, improvisatie en tekstregie en in de indivi-

iets heel anders beginnen, waardoor de

duele observatie tussen vaardigheden, rolgerelateerde thematiek, emoties en levens-

muzikale vorm ontspoort)
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scenario. In de door haar ontwikkelde dramatherapeutische observatiemethode

House-Tree-Person Test (Buck, 1987). Zij laten de cliënt de eigen familie tekenen, de

legt zij een relatie tussen de psychodynamiek, de psychopathologie, het delict, het

levensloop en iets dat hij graag op wil sluiten. Silver en Ellison (1995) onderzochten

spelniveau en het rolgedrag van de cliënt.

het zelfbeeld van delinquente adolescenten met behulp van de Draw A Story Test

Thompson ziet als effectmaat voor het managen van boosheid het niveau van

(das) waarbij cliënten een zelf bedacht verhaal tekenen dat handelt over twee

artisticiteit van het werk. Hoe artistieker, hoe beter het gelukt is de boosheid onder

personen, waaraan tot slot een titel of verhaaltje wordt toegekend. In het onderzoek

controle te houden. Dit zou betekenen dat de artisticiteit van het werk het criterium

werd nagegaan of het mogelijk is uit deze verhaaltjes, ook zonder discussie met

voor een geslaagde therapie is.

de cliënt, hun zelfbeeld af te leiden. De tekeningen gaven uitsluitsel over zaken
als: eigen emoties (geïsoleerde, depressieve, agressieve, opstandige personen),

MUZIEK

afweermechanismen en wensgedachten (opgewekte personen, good guys, helden)

Delinquente adolescenten in de muziektherapie hebben moeite met improviseren

en onbewuste inhouden (b.v. een ziek persoon die duidt op iemand die emotionele

(Flower, 1993). In plaats van zich vrij te uiten, herhalen zij eindeloos bekende

onbereikbaar is). De onderzoekers concluderen dat de tekeningen de dynamiek

liedjes. We zien hierin de neiging tot controleren van zichzelf, die in veel situaties

van de onderliggende gedragsstoornissen weergeven.

heel sterk is, terwijl op andere momenten plotseling de dijken doorbreken en de

Onderzoek (Lev-Wiesel en Hershkovitz, 2000) wijst uit dat het mogelijk is indica-

agressie zich ongecontroleerd uit. Bekende liedjes geven structuur en daardoor

toren van gewelddadig agressief gedrag in tekeningen te ontdekken. Het onderzoek

een gevoel van zelfcontrole.

maakt gebruik van de Machover Draw-A-Person Test, een projectieve test waarbij

Vrouwen in de forensische psychiatrie blijken vaak geremd in hun muzikale uit-

verondersteld wordt dat de getekende figuur overeenkomt met de cliënt en het

drukking, spelen repetitief en monotoon (Santos, 1996). Hun melodische lijnen

papier met zijn omgeving, Statistisch significante verschillen tussen gewelddadige

bestaan uit toonladders die op en neer gaan; instrumentkeuze en muzikale inter-

en niet-gewelddadige daders betroffen de weergave van de ogen (priemend, diago-

acties zijn beperkt. Andere vrouwelijke cliënten zijn daarentegen in hun muzikale

naal, leeg of ontbrekend), wenkbrauwen (dik), snor (dik met schaduw), vingers

spel zeer agressief en proberen de muziektherapeut of de medecliënten door

(groot, wijzend, spaakachtig), schouders (breed) en houding (stoer). Ook in ander

gewelddadige en ongecontroleerde muziek te ‘doden’.

onderzoek(Lopez en Carolan, 2001) werden overeenkomstige indicatoren gevonden.

In de actieve muziektherapie is het mogelijk observaties te plegen aan de hand

Het laatsgenoemde onderzoek maakt gebruik van de House-Tree-Person Test.

van bijvoorbeeld de volgende items: structureren van de muziek, variëren van de

Rutten-Saris (2002) ontwikkelde op basis van de ontwikkelingsfasen van Stern

muziek, experimenteren met nieuwe instrumenten, exploreren en ervaren van

een instrument voor het benoemen van grafische elementen met een hoge mate

emoties, interactie, leiding accepteren en reflecteren over het muzikale proces

van betrouwbaarheid en validiteit in relatie tot diagnostische categorieën.

(Hakvoort, 1996). Daarbij blijken variëren, experimenteren, exploreren en ervaren
van emoties en interactie nauw met elkaar samen te hangen. Tesamen met

DANS EN BEWEGING

structureren en het accepteren van leiding bepalen zij de indicatiestelling.

In de dans- en bewegingstherapie is de Laban Movement Analyse (lma) een uitermate

Gebruik wordt onder andere gemaakt van het drumstel voor het testen van de

geschikt instrument voor het analyseren van het lichaam en de bewegingsparameters.

frustratietolerantie en de stabiliteit en van spel op de piano voor het onderzoeken
van de interactie en grenzen (Hakvoort, 2002). Boosheid, een schakel in de delict-

De literatuur overziend is de conclusie dat observatie in de vaktherapie zich voor-

keten, is in de muziek onder andere hoorbaar in het tempo, de dynamiek, de

namelijk richt op gedrag en emoties. Daarbij gaan de onderscheiden vaktherapieën

bijtende klank (Hakvoort, 2003).

uit van verschillende opdrachten met overeenkomstige observatie-items, zoals de
levensloop, een eigen verhaal maken, interactie, de expressie van emoties, sociale,

BEELDEND

Voor het monitoren van het proces wordt in de beeldende therapie gebruik
gemaakt van het Expressive Therapy Continuum en de Media Dimension Variables
(Lusebrink, 1990). Bennink, Gussak en Skowran (2003) maken gebruik van de

emotionele, fysieke en cognitieve en vaardigheden.
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F I G U U R 6 | V O O R B E E L D VA N A A N K N O P I N G S P U N T E N

INDICATIES EN DOELSTELLINGEN
Indicaties, het stellen van doelen, het ontwikkelen van een aanbod op basis van de
hulpvraag/ behandelvraag en het ontwikkelen van een aanbod binnen de visie van
een zorgprogramma hangen nauw met elkaar samen. Indicaties in de praktijk van
de forensische psychiatrie blijken voor een deel gerelateerd te zijn aan de aard van
de diagnostiek en voor een deel aan de aard van het delict (Cleven, 2004).
Veranderde inzichten in de gezondheidszorg in het algemeen, de forensische
gezondheidszorg in het bijzonder en veranderingen in het beleid ten aanzien van
een tbs behandeling leiden tot differentiatie naar beveiligingsvraag en behandelintensiteit (Van Marle, 2003). Het idee dat bij persoonlijkheidsstoornissen de
structuur van de persoonlijkheid te veranderen is, staat minder sterk op de voorgrond dan vroeger. Twintig procent van de persoonlijkheidsstoornissen wordt als
onveranderbaar gezien (Oostveen, 2003).
Het gegeven dat veel van deze cliënten sterk handelingsgericht zijn, maakt de vaktherapieën, die de cliënt immers aanzetten tot handelen, bijzonder geschikt (Douma,
1994; Hakvoort, 2001). Het handelingsgerichte én ervaringsgerichte karakter maakt
vaktherapieën geschikt voor concrete doelstellingen zoals spanningsregulatie, impulscontrole, agressieregulatie, empathie ontwikkelen, verbeteren van het relationeel
functioneren, tegengaan van grensoverschrijding en structurering van het gedrag.
Figuur 6 geeft een voorbeeld van aanknopingspunten voor de vaktherapeutische
behandeling bij het afweren van woede en extreme controle in de interactie.

V O O R D E VA K T H E R A P E U T I S C H E B E H A N D E L I N G
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Doordat in de vaktherapieën gewerkt wordt met spelsituaties die afwijken van,

G’s (gedachte, gevoel, gedrag, en gebeurtenis). De invloed van de gedachte op het

maar toch verwant zijn aan de dagelijkse situaties waarin de cliënt zich bevindt,

gevoel en het gedrag in relatie tot een gebeurtenis werd door onder meer Van der

is het mogelijk op een voor de cliënt angstvrije manier ervaringen en handelingen

Gaag e.a. (2000) toegepast binnen het ontwikkelen van een Toolkit voor cliënten

die verband houden met het delict te spelen en analyseren.

met schizofrene stoornissen. Deze samenhang werd in de daderbehandeling uitgebreid met een vijfde G, de G van de ‘goedmakers’. Het delictscenario is daarop

Sociaal competentiemodel

gebaseerd (Salter, 1995). Het delictscenario heeft als doel het (eigen) delictgedrag

De cliënt in de forensische psychiatrie is behandelbaar als enigszins sprake is van

voor cliënten inzichtelijk, voorspelbaar, en daarmee hanteerbaar te maken.

het vermogen tot samenwerken bij de cliënt. Tervoort (2003) onderscheidt onder

Gedachte, gevoel, gedrag, gebeurtenis en goedmakers worden binnen de vak-

meer competentie, hechting, intelligentie, reflecterend vermogen, lijdensdruk en

therapeutische behandelingen toegepast.

wilsbekwaamheid of bevattingsvermogen als belangrijke factoren voor behandel-

Timmer (2004) hanteert bij zedendelinquenten het, aan Young (1994), Arntz en

baarheid.

Bögels (2000) ontleende, diagnostische model dat bij frustratie basale cognitieve

Het herkennen van inadequate overlevingsstrategieën in voelen en handelen is

schema’s geactiveerd worden (b.v. ‘Ik ben een mislukkeling’) die leiden tot cognitieve

een belangrijke voorwaarde voor het doorbreken van de delictketen en doet een

assumpties (b.v. ‘Ik wil geen mislukkeling zijn’) die in het contact met anderen

appèl op het kunnen transformeren van gevoel en gedrag.

leiden tot seksuele fantasieën en cognitieve distorties (b.v. ‘Kinderen vinden het
ook lekker’). Daarmee praat de delinquent het zedendelict met kinderen, waarin

Tegenwoordig staat het ‘sociaal competentiemodel’ centraal waarbinnen pragma-

hij zich niet de mindere voelt, goed. In de therapie gaat het erom zulke cognitieve

tisch structurerend werken het wint van inzichtgevende therapieën.

schema’s te exploreren en te veranderen. Kampen (2004) werkt met de cognitieve

In het licht van deze ontwikkeling rijst de vraag wat therapie, en meer specifiek

schema’s: ‘straffende ouder’ (zichzelf straffen), ‘misbruikte kind’ (zich misbruikt

vaktherapie, te bieden heeft. Uit de voorafgaande passages blijkt dat vaktherapeuten

voelen), ‘razende kind’ (woedend zijn) en ‘beschermende toestand’ (kil en afstan-

werken met een combinatie van ervaringsgerichtheid en handelingsgerichtheid.

delijk zijn).

De vaktherapieën hebben in het laatste decennium een ontwikkeling doorgemaakt

De cliënt leert in de cognitieve therapie anders denken en traint in de vaktherapie

van procesgericht naar productgericht werken. Daarbij zijn verschillende stadia

het bijbehorende gedrag. De nadruk op de cognitief-gedragsmatige aanpak impli-

doorlopen: van inzichtgevend (reconstructief ) naar pragmatisch structurerend

ceert werken aan de gevoelskant. Het herkennen en beter omgaan met gevoelens

(supportief), tot directief klachtgericht en focaal inzichtgevend (re-educatief) werken.

is immers van invloed op bijvoorbeeld de impulscontrole. Daarom kiezen vak-

Het veranderen van de persoonlijkheid staat niet meer voorop, het gaat nu om de

therapeuten voor de combinatie van ervaringsgerichtheid en handelingsgerichtheid.

combinatie van anders leren voelen, denken en handelen in concrete situaties.

Het gaat daarbij echter niet om het ervaren van gevoelens op zich, maar om de

De trainingsgerichte werkwijze van de hedendaagse vaktherapieën past daarom

gevoelservaring als voorwaarde voor anders handelen.

goed bij het sociaal competentiemodel. In concrete situaties anders ervaren en
handelen vergroot de sociale competentie.

Structuur als basis voor verandering

Als het sociaal competentiemodel de behandeling bepaalt, gaat het in eerste

De vaktherapeut compenseert het gebrek aan innerlijke structuur ( gevolg van de

instantie om het vaststellen van concrete werkpunten zoals: ‘Niet weglopen als

verstoorde Ik-sterkte) met stabiele structuren in het medium. De structuur in het

je boos bent’ (Delhaas, 2003). Juist de vaktherapieën zijn door hun handelings-

medium maakt het mogelijk nieuwe gedragspatronen te leren (Douma, 1994).

gerichte spelsituaties bij uitstek geschikt om concreet gedrag uit te proberen en te

Figuur 7 laat zien hoe de uiterlijke structuur in het medium uiteindelijk leidt

trainen.

tot vermindering van angst en tot ontspanning. Door spel en creativiteit is het
mogelijk het denken, voelen en handelen te beïnvloeden, de sociale competentie

De 5 G’s
Binnen de cognitief-gedragsgeoriënteerde benadering is de relatie tussen denken,
voelen en handelen nader onderzocht. Men spreekt over het toepassen van de vier

te vergroten en daarmee de delictspiraal te doorbreken.
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F I G U U R 7 | S T R U C T U U R , S P E L , C R E AT I V I T E I T, G E V O E L , I N T E R A C T I E ,
D E L I C T, A N G S T E N O N T S PA N N I N G

Vaktherapieën verschillen van elkaar omdat het medium dat zij inzetten verschilt.
Zo biedt bijvoorbeeld muziektherapie door middel van improvisaties de mogelijkheid om het onderscheid tussen het zelf en de ander te exploreren (Van der Poel,
1997), terwijl beeldende therapie gedachten, gevoelens en fantasieën in een concrete vorm weet te vangen en daardoor innerlijke spanningen afstandelijker en
veiliger maakt (Gerber, 1994). Dans en bewegingstherapie doorbreekt, door met
het lichaam bezig te zijn, de sterke cognitieve controle en de weerstand om zichzelf
bloot te geven (Dalessi, 1997). In dramatherapie staat de persoon zelf centraal, als
‘materiaal’ in een denkbeeldig gecreëerde werkelijkheid, waarin spel en werkelijkheid, rol en persoon, hier-en-nu en delict elkaar ontmoeten (Graumans, 2003;
Cleven, 2004).

INDICATIESTELLING
Uit onderzoek bij de verschillende vaktherapieën komt het volgende naar voren
met betrekking tot de indicatiestelling (Damen, 2000; 2001, Hörschläger, 2000;
Hörschläger en Cleven, 2002) :
Dramatherapie
Dramatherapie richt zich met name op de expressie van emotionele problemen.
De belangrijkste indicatie voor dramatherapie is: zich niet kunnen of durven
manifesteren. De belangrijkste thema’s zijn zich niet kunnen manifesteren,
verbinden van denken, voelen en handelen, overmatige expressie of te ingehouden
expressie, het emotionele repertoire, grenzen en controle in het contact, impulscontrole, geen eigen mening kunnen geven en een verstoord zelfbeeld.
Muziektherapie
Muziektherapie richt zich met name op sociaal-emotionele problemen. De belangrijkste indicaties voor muziektherapie zijn: moeite hebben met het integreren van
denken, voelen en handelen, in het contact geen evenwicht kunnen aanbrengen
tussen afstand en nabijheid, niet kunnen structureren. De belangrijkste thema’s
De conclusie is dat de vaktherapieën ervaringsgericht, handelingsgericht en

zijn het verbinden van denken, voelen en handelen, afstand en nabijheid, indivi-

trainingsgericht werken vanuit een stabiele structuur in het medium. Het gaat erom

duatie, structuur, gevoelens in beweging zetten en uiten, reguleren van emoties,

dat cliënten in de concrete situaties binnen de vaktherapie anders leren denken,

empathie, interactie en sociaal-emotionele problemen.

voelen en handelen, anders betekenis geven aan hun ervaringen en dit transformeren naar situaties in hun dagelijkse leven. Dit gebeurt binnen het kader van
het sociaal competentiemodel.
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interpersoonlijke, cognitieve en sociale vaardigheden met behulp van onder meer

Beeldende therapie richt zich met name op inzicht krijgen in emotionele problemen.

het maken van het ‘persoonlijk masker’, rollenspel en sociodrama.

De belangrijkste indicatie voor beeldende therapie is: moeite hebben zich te

Thompson (1998, 1999) werkt met de assen ‘veel versus weinig macht’ en ‘onder

hechten. De belangrijkste thema’s zijn hechting, interactie, contact, separatie,

controle versus niet onder controle’. De kwadranten die door de assen ontstaan

expressie en verwerking.

worden voorzien van typische karakters zoals: ‘Jack-in-the-box’ (veel macht, weinig
controle) en ‘Puppeteer’ (veel macht, veel controle), ‘Buddha’ (weinig macht, veel

Dans & bewegingstherapie

controle) en ‘Self-mutilator’ (weinig macht, weinig controle). De karakters worden

Deze vaktherapie is in het onderzoek van Damen en Hörschläger niet los van

uiteengelegd in een aantal stilstaande beelden met als doel de gedachten, gevoelens

psychomotorische therapie onderzocht.

en besluiten op bepaalde momenten te ontdekken (en te veranderen) en ook gevoel
te krijgen voor het slachtoffer (bijvoorbeeld het slachtoffer van ‘Jack-in-the-box’).

Psychomotorische therapie

Thompson ontwikkelde ook de workshops ‘Joe Blaggs’ en ‘The Pump’. Joe Blaggs

Psychomotorische therapie richt zich met name op de interactie, het reguleren

is een fictief persoon waarover de cliënten zich vragen stellen zoals: ‘Wie is Jo

van gedrag en het verkrijgen van egosterkte. De belangrijkste indicaties voor

Blaggs?’, ‘Wat doet hij?’, ‘Wat denkt hij?’, ‘Wie wordt daardoor geraakt?’. Op basis

psychomotorische therapie zijn: moeite hebben met het integreren van denken,

van de vragen ontwikkelen zij een verhaal met karakters en gebeurtenissen. Dit

voelen en handelen, over de grenzen van anderen heengaan, een verstoorde impuls-

wordt uitgevoerd, en vervolgens wordt met behulp van stopregels gereflecteerd en

controle, problemen hebben met het reguleren van spanning of agressie, weinig

naar alternatief gedrag gezocht. The Pump is een workshop waarbij cliënten

besef hebben van de invloed op de eigen situatie. De belangrijkste thema’s zijn

onderscheid leren maken tussen ‘Knocks’ (onveranderbare feiten), ‘Wind ups’

verbinden van denken, voelen en handelen, interactie en grenzen, egosterkte,

(provocaties, bedreigingen enz. door anderen) en ‘Pumps’ (innerlijke gedachten

regulatie en lichaamsbeleving.

en interpretaties die de boosheid omhoog jagen). Cliënten leren hoe zij ‘pumping
thoughts’ kunnen verminderen en zo hun boosheid en woede kunnen managen.

Hoewel er sprake is van overlappingen tussen de verschillende vaktherapieën,

Typerend voor deze workshops is dat de cliënten zelf problemen definiëren en

heeft elke vaktherapie ook een eigen, specifiek zwaartepunt, althans dit is de

oplossen. Zij leren zelf denken en hun gedrag beïnvloeden.

mening van de vaktherapeuten.
Verhofstadt-Denève (1994) zet actiegerichte technieken in met adolescenten in
een residentiele setting. Zij maakt gebruik van symbooldrama, intrapsychisch
DOELEN EN INTERVENTIES IN DE VERSCHILLENDE MEDIA

psychodrama en het sociogram ter ondersteuning van de zelfreflectie en persoonsontwikkeling.

Dramatherapie
Ruim twintig jaar geleden ontstond, op verzoek van een instituut voor heropvoeding, de

Cleven (2004) ontwikkelde binnen de forensische psychiatrie een aantal modules

Geese Theatre Company (Bergman, 2000). Het Geese Theatre is sindsdien uitgegroeid

waarin gebruik gemaakt wordt van familieopstellingen, rollenarsenaal, sociodrama,

tot een internationaal trainingscentrum (Verenigde Staten, Engeland en Roemenië)

psychodrama, narratieve therapie en het dramatisch lichaam. Cliënten spelen de

waar door middel van dramatherapie zowel met gedetineerden als met medewerkers

ervaringen uit verschillende levensfasen uit en hebben de mogelijkheid ingrijpende

van detentie-instituten gewerkt wordt. De uitvoerders maken gebruik van de

ervaringen nader uit te werken. Zij leren een bewuste relatie te leggen tussen hun

humoristische, zelfrelativerende en inzichtgevende technieken zoals bekend uit

levensloop en hun huidige overtuigingen en gedragingen. Op basis daarvan formu-

de Commedia dell’ Arte. Zij richten zich op de behandeling van zedendelinquenten

leren de cliënten een persoonlijk stoplicht.

en daders van gewelddelicten alsmede op delinquenten met verslavingsproblematiek.

Cliënten spelen de aanloop tot het delict en werken elke handeling, elke gedachte

Hun werkwijze loopt uiteen van het ondersteunen van medewerkers en kortdurende

en elk gevoel in de scène uit. Zij herkennen in de scène de vermijding van hun

workshops tot het maken van voorstellingen met gedetineerden. Men werkt aan

gevoelens, de schijnbaar onbelangrijke beslissingen en de verhoogde risicomomenten.
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Tevens ervaren ze in het spel de kracht van hun persoonlijke ontkenningen in

omdat deze rol voor het grijpen ligt en zij denken dat deze rol voor hen minder

het gedrag. Het doel is stops en omkeermogelijkheden te onderzoeken en vorm te

pijnlijk zal zijn (Landers, 2002). Het doel van de therapie is het ontmantelen van

geven.

de rol van aanvaller. Door in dramatherapie te spelen met de rol van aanvaller en

Bij het werken met grensoverschrijdend seksueel gedrag staat het slachtoffer cen-

slachtoffer, door scènes te veranderen, in en uit de rol te stappen en scènes te

traal. De cliënten hebben vaak last van een beperkt inzicht en inlevingsvermogen

becommentariëren, komen cliënten los van de rigide rol die hen in het dagelijkse

in combinatie met een gevoel van grandiositeit dan wel een eenzijdige machts-

leven de baas is (zie transformations zoals beschreven door Johnson, 2000a).

uitoefening. Het slachtoffer wordt daarin sterk geobjectiveerd en ingepast in het

Cliënten krijgen controle over de gewelddadige rol omdat ze in de spelsituatie

denkkader van de dader. Empathie en het vermogen zich te verplaatsen in de

afstand kunnen nemen. Het handelingsschema (ambigue cue -> interpretatie van

gevoelens en gedachten van het slachtoffer zijn daarbij uitgeschakeld of geheel

de ambigue cue als vijandig -> een eenvoudig gewelddadig schema activeren ->

niet ontwikkeld. Dramatherapie richt zich op rolinleving, het slachtoffer vanuit

een beperkt gewelddadig gedragsrepertoire ontwikkelen) wordt uitgebreid met

zijn context spelen en in de scènes tegenkomen.

andere mogelijke handelingsschema’s (Huesmann, 1998). De dramatherapeut

Het rollenarsenaal wordt ingezet voor het werken aan controle en beheersing.

treedt op als model hoe je gewelddadig gedrag onder controle kunt krijgen.

Cliënten leren meerdere dimensies in hun gedrag herkennen en veranderen. Een

De cliënt leert de ander waar te nemen, zich bewust te zijn van de bijbehorende

rol kent een fysieke laag, een sociale laag, een emotionele laag en een cognitieve

gevoelens en deze lichamelijk uit te drukken.
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laag. Door op elke laag de thematiek van controle en beheersing te onderzoeken
ontwikkelt de cliënt op meerdere dimensies zijn persoonlijke gereedschap (Cleven
2003, 2004).

Muziektherapie
Het scala aan doelstellingen waarmee muziektherapeuten werken is groot (Thaut,
1987, 1992; Gallagher, 2002; Rio & Tenney, 2002; Watson, 2002). Te denken valt

In dramatherapie wordt de delictketen toegepast (Mulder, 1995; Timmer, 2000a).

aan zaken als: ontspanning, zelfexpressie (gevoelens, gedachten en herinneringen),

Door samen met de cliënt een spelsituatie te ontwerpen en op basis daarvan over

emotioneel leren (emoties ervaren, identificeren, uitdrukken, bij anderen waar-

de schakels in de delictketen te reflecteren, krijgt de cliënt inzicht in zaken als:

nemen en door feedback veranderen), stemmingsverandering, zelfwaardering,

welke situatie hem uit zijn evenwicht brengt (wie, waar, wanneer), welke

aandacht en respect tonen voor anderen, sociale communicatie en interactie,

prikkel/gebeurtenis binnen deze situatie hem irriteert (wat), wat hij daarbij voelt,

sociale aanpassing, intimiteit, managen van boosheid, verminderen van agressief

wat hij daarbij denkt en hoe hij zich vervolgens gedraagt. Met name de gedachten

en vijandig gedrag.

en gedragingen zijn de therapeutische aangrijpingspunten. Daarmee is sprake

Thaut acht met het oog op de doelgroep vooral een kortdurende hier-en-nu

van een vorm van dramatherapie met een cognitief-gedragstherapeutische inslag.

benadering met realistische en haalbare doelen geïndiceerd. Hij maakt onderscheid

De cliënt wordt gestimuleerd zijn denken te veranderen (bij een irritatie bijvoor-

tussen supportieve muziektherapie in groepen (receptieve muziektherapie waarbij

beeld niet denken ‘Ik zeg er niks van’, maar: ‘Ik zal er nu iets van zeggen’) en

cliënten praten over gevoelens en gedachten die de muziek oproept), de instrumen-

vervolgens op de gedachte het daarmee overeenstemmende gedrag laten volgen.

tale groepsimprovisatie (waarbij cliënten de sociale interactie oefenen) en muziek

De transfer komt aan bod als de therapeute de cliënt vraagt of hij elementen van

en ontspanning (cliënten passen tijdens het luisteren naar rustige achtergrond-

de spelsituatie herkent in situaties uit zijn dagelijkse werkelijkheid.

muziek de progressieve spierrelaxatie techniek van Jacobson toe). Tijdens de sessies

Uit deze werkwijze blijkt dat typische ingrediënten van drama (wie, waar, wanneer,

vindt naar aanleiding van het muziek beluisteren of de muzikale activiteit verbale

wat) zich uitstekend lenen voor een cognitief-gedragstherapeutische aanpak.

reflectie plaats die bedoeld is om de cliënt zich bewust te laten worden van eigen

Indicatief voor dramatherapie (en andere vaktherapieën) is dat de analyse van de

gevoelens en gedachten, gevolgd door het maken van een plan hoe het geleerde

delictketen berust op een daadwerkelijke handeling en dat de beoogde gedrags-

buiten de muziektherapie kan worden toegepast.

verandering in concrete spelsituaties geoefend wordt.

Maar het aanbod van werkvormen kan ook ruimer zijn. Werkvormen die gebruikt
worden lopen uiteen van achtergrondmuziek, muziek beluisteren (b.v. beluisteren

Het beperkt rollenarsenaal bij mannelijke daders kan in onze maatschappelijke

van muziek die irriteert en boosheid oproept), liedkeuze, luisteroefeningen, lied-

context ontstaan als mannen die zelf slachtoffer zijn voor de rol van aanvaller kiezen

parodie (eigen tekst op bekend lied), liedcompositie, drumcirkels, tot vocale en
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instrumentale improvisatie (o.a. slagwerkimprovisatie) en het spelen van verschil-

In het aanbod ‘ontwikkelingsgeschiedenis’ wordt bij Peeters de rol van de vader

lende rollen toegespitst op de ‘intrapsychische’ of ‘interpsychische’ dialoog (Van

uitgewerkt. Een muzikaal onderzoek naar de kwaliteiten, sferen en boodschappen

der Poel, 1997; Daveson & Edwards, 2001; Reed, 2002; Watson 2002; Hakvoort,

van de vader wordt vertaald naar hedendaagse patronen van de cliënt.

2003). Rekening houden met de muzikale voorkeuren verhoogt de motivatie van

Werken aan het delictscenario gebeurt door groepsimprovisatie waarbij de analogie

de cliënten.

tussen persoonlijke presentatie in de groepsdynamiek en het proces van ‘grooming’
als aanloop naar het delict nader wordt onderzocht. Wagner ontwikkelde een

Aanbieden van situaties waarbij adolescente delinquenten, die vanuit een gevoel

individueel en groepsmodel waarin het delictscenario wordt vormgegeven als een

van hulpeloosheid een negatieve identiteit ontwikkeld hebben, mogen kiezen,

muzikaal scenario. Ritme, tempo, dynamiek, melodie, klank en herinnering

versterkt het identiteitsgevoel (Flower, 1993). Keuzes laten maken betekent boven-

worden hierin verbonden aan intrapersoonlijke factoren met betrekking tot het

dien het uitbreiden van de controlemogelijkheden van cliënten die sterk gecontro-

delictscenario.

leerd worden.

Empathie krijgt bij Argante vorm in een muzikale groepsimprovisatie met als titel

Cliënten kunnen destructieve gezinssituaties spelen waarin zij zijn opgegroeid.

‘stemming en afstemming’, in het verklanken van positieve of negatieve elementen

Dit spelen gebeurt vaak vanuit een veilige basis zoals een bekend liedje met een

van personen en het muzikaal vertellen en reageren. Wagner maakt gebruik van

duidelijke structuur. Van daaruit wordt ‘onveilig’ muzikaal terrein verkend. Daarbij

vier thema’s: ontvangen en geven van (muzikale) boodschappen, naar elkaar

kan de cliënt experimenteren met veel en weinig controle (door begin, einde, tempo,

luisteren, passief en actief gedrag/gevoel, muzikale rol/positie in de groep.

dynamiek enz. te bepalen). Door in de interactie met de muziektherapeut naar een
balans toe te werken kan de cliënt zowel zijn eigen inbreng als ook de inbreng van

Centrale uitgangspunten van Zeuch (2003) zijn: construeren van de werkelijkheid

de ander ervaren en toelaten, leert hij de ander volgen en ondersteunen.

(sociaal constructivisme), aandacht hebben voor oorzaak en gevolg van het eigen

Voor de muziektherapeut is deze wisselwerking een ervaring van tegenoverdracht

gedrag (circulaire causaliteit) en werken vanuit de vermogens en niet vanuit de

waarbij het mogelijk is te ervaren hoe in het leven van de cliënt een gebrek aan

tekorten. Hij maakt in de receptieve muziektherapie gebruik van het monochord

controle en een overmacht aan controle ‘klinkt’. De zelf misbruikte cliënt gaat

ter ontspanning. In de actieve muziektherapie hanteert hij explorerende, verande-

muzikaal met de muziektherapeut om zoals met hem werd omgegaan. ‘The abused

rende en generatieve interventies. In de explorerende interventies gaat de cliënt

became the abuser’, schrijft Flower (1993, p. 43). Zij werkt met thematische impro-

– overeenkomstig het Neurolinguistisch Programmeren – op zoek naar de logische

visaties als ‘de reus en de dwerg’ en ‘de spin en de vlieg’. In deze muzikale spelen

domeinen (omgeving, gedrag, competenties, overtuigingen, identiteit) die hij in

vangt de cliënt de muziektherapeut ‘in de muziek’ op, een proces dat vergezeld

muziek uitdrukt. In de veranderende interventies krijgt de ontwikkeling van de

gaat van analoge gedragingen, gevoelens en gedachten. Door de analogie is het

positieve kanten van reeds aanwezige gedragingen en waarnemingen een kans.

spel weliswaar spel, maar toch ook ‘echt’. De muziektherapeut wordt, in de rol van

Door generatieve interventies verwerft de cliënt nieuwe competenties.

het slachtoffer, een model voor de cliënt die zelf slachtoffer was en kan laten horen
hoe men aan de situatie kan ontvluchten zonder zelf tot dader te worden, zonder
de ander muzikaal in de hoek te drukken.

Beeldende therapie
In de beeldende therapie wordt onder andere met de volgende doelstellingen
gewerkt (zie bijvoorbeeld Gerber; 1994; Kampen, 2001; Bennink, Gussak &

Wagner (1997), Argante (1999) en Peeters (2003) ontwikkelden een aanbod voor

Skoran, 2003):

de deeltijdbehandeling van zedendelinquenten gebaseerd op een drietal thema’s:

• Losmaken, identificeren, uiten van en reflecteren over gevoelens

de ontwikkelingsgeschiedenis, het delictscenario en slachtofferempathie. Cliënten

• Versterken van de zelfwaardering, leren beslissingen te nemen, verwerven van

plaatsen bij muziekfragmenten kaarten met sferen en emoties, die vervolgens

copingmechanismen en sociale vaardigheden

een plek krijgen in het muzikale levenspanorama. Rondom een belangrijke situatie

• Doorbreken van de afweer, openheid voor het delict ontwikkelen

of herinnering wordt een sociogram gemaakt waarbij belangrijke anderen vertegen-

• Leren welke situatie, welke gedachten, gevoelens en handelingen de aanleiding

woordigd worden door een instrument en een rol in de ruimte.

vormen tot het delict
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• De zelfcontrole vergroten: leren beheersen van boosheid
• Zoeken en uitproberen van handelingsalternatieven
• Empathie ontwikkelen voor de slachtoffers
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• Extreem introvert en extravert impulsief gedrag ombuigen door woorden in het
beeldend werk op te nemen en toe te werken naar consistente verhalen
• Een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het beeldend werk ontwikkelen
• Gemeenschappelijk leren bevorderen door regelmatig samen thema’s beeldend

Werkvormen die procesmatig gebruikt worden zijn bijvoorbeeld:
• Op een ontspannen explorerende wijze door middel van klei, teken- en schildermaterialen contact maken met het eigen denken, voelen en handelen
• Werken met levenslijnen (gezin, opleiding, werk, gebeurtenissen) en deze
vertalen in concrete beelden

weer te geven
• Cliënten in staat stellen in het beeldend werk expliciet hun delict aan de orde te
stellen
• Cliënten de beeldend therapeut laten ervaren als iemand die ze om hulp kunnen
vragen en niet iemand waartegen ze moeten ageren.

• Doorwerken van de ervaringen van de cliënt als slachtoffer tijdens zijn
kinderjaren door gevoelens en gedachten van zichzelf als dader èn als

In de beeldende therapie is het mogelijk een situatie te scheppen waarin privacy

slachtoffer uit te beelden en met elkaar te vergelijken

ontstaat zodat de cliënt zijn identiteit kan uitdrukken en verstevigen (Bennink,

• Het eigen delictscenario in beeld brengen (de situatie vooraf, tijdens en daarna)

Gussak & Skoran, 2003). Door collages met behulp van tijdschriften, objects trouvés

• Gevoelstoestanden van anderen beeldend weergeven

en oliepastels te laten maken is het mogelijk cognitieve en gedragsmatige instruc-

• Bekijken van, en reflecteren over het eigen beeldend werk, de grafische

ties, die de planning en controle van het gedrag versterken, met vrije expressie te

voorstelling, de thematiek, de emotionele inhoud, de risicofactoren en cognitieve

combineren. Als de frustratietolerantie versterkt is kunnen bijvoorbeeld acryl en

vertekeningen die daarin naar voren komen

waterverf als expressiemiddel dienen. Driedimensionaal materiaal blijft, omdat het
in de groep moeilijk te controleren is, gereserveerd voor de individuele therapie.

Evenals de andere vaktherapieën, vindt de beeldende therapie plaats in een

Bij beeldende therapie in de groep zetten Bennink e.a. twee co-therapeuten in. Zij

cognitief- gedragstherapeutische context; daarin wordt het probleem verkend en

stellen met de cliënten regels op en de beeldend therapeuten fungeren als model.

zoekt men een positieve oplossingsstrategie (Kampen, 2001). De ontwikkeling

Door te werken met eenvoudige stappen wordt de frustratie geminimaliseerd en

van copingstijlen wordt gestimuleerd door bijvoorbeeld overmatige controle via

de succeservaring gemaximaliseerd. Oppositioneel gedrag wordt voorkomen door

confrontatie uit te dagen en de cliënt vervolgens aan te zetten tot beeldende

cliënten keuzes te laten maken. Aan de hand van het cognitieve/symbolische

expressie (copingstijl: expressie van emoties).

niveau van het Expressive Therapy Continuum van Lusebrink werken zij met sterk
gestructureerde, complexe en directieve activiteiten die de cliënten helpen de aan-

Daarnaast zijn, al of niet in combinatie, andere invalshoeken mogelijk zoals

dacht te richten en sociaal beter te functioneren. Sommige activiteiten hebben be-

bijvoorbeeld de groepspsychotherapie. Vanuit het op Yalom gebaseerde concept

trekking op het herkennen en uitdrukken van emoties, andere op het beheersen

van de therapeutische gemeenschap noemt Teasdale (1997) de volgende doelen

van boosheid en het versterken van de zelfwaardering. Er is sprake van een com-

voor de beeldende therapie:

binatie van individuele- en groepsgewijze beeldende therapie. Het is cliënten ver-

• Cliënten in staat stellen beelden te creëren

boden gewelddadige symbolen in hun beeldende voorstellingen op te nemen.

• Cliënten in de groep, aan de hand van de beeldende voorstelling,

Zoals Haeyen (2004) laat zien is het mogelijk, in lijn met de dialectische ge-

de gedissocieerde gedachten en gevoelens met elkaar laten verbinden
• Cliënten de gelegenheid bieden ook andere dan problematische ervaringen
vorm te geven
• Cliënten de gelegenheid bieden uitdrukking te geven aan zaken die hen in de
therapeutische gemeenschap bezig houden
• Het beeldend werk gebruiken als opstap naar de verbale uitwisseling en reflectie

dragstherapie van Linehan (1996), emotionele polariteiten van cliënten in het
beeldend werk onder te brengen waardoor de cliënt meer inzicht krijgt in zijn
eigen (tegengestelde) emoties, polariteiten met elkaar kan integreren en daardoor
agressieve, destructieve impulsen kan ombuigen. Bij cliënten in de forensische
psychiatrie wordt zo voorkomen dat oplopende emotionele spanning zich onbeheersbaar in een delict ontlaadt.
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EFFECTEN

Bij dans & beweging gaat het onder meer om individuatie en communicatie.
Dit kan door via het ontvangen van een bal jezelf voor te stellen, door met behulp

Teasdale (1997) beschrijft psychodrama en beeldende therapie als ‘ondersteunen-

van allerlei soorten bewegingen non-verbaal met anderen te communiceren, door in

de werkwijze’ in het behandelprogramma van een therapeutische gemeenschap.

een synchroon ritme met elkaar te bewegen enz. (Milliken, 2002). Het is mogelijk

Het behandelprogramma omvat zowel groepstherapie in kleine groepen als bijeen-

te werken met spanningsbogen in de beweging waarbij spanning plotseling wordt

komsten van de hele gemeenschap. Inzet van psychodrama en beeldende therapie

opgebouwd en daarna ontladen. Door te werken met langzame bewegingen, bewuste

leidt volgens deze bron tot een opmerkelijke afname van de recidive in de eerste

ontspanning en oogcontact, wordt impulsief, bruut, ongecontroleerd antisociaal

twee jaar na ontslag uit de behandeling (zie tabel). Het gaat hier om het gecombi-

gedrag afgebouwd.

neerde effect van beeldende therapie en psychodrama.

Seksespecifieke interventies
Emerson en Shelton (2001) beschrijven een programma voor vaktherapie met

R E C I D I V E 2 J A A R N A O N T S L A G I N R E L AT I E T O T D U U R VA N D E B E H A N D E L I N G
MET PSYCHODRAMA EN BEELDENDE THERAPIE

jonge vrouwelijke cliënten. Omdat hun cliënten tot de groep behoren die gewelddadig zijn geworden omdat zij in een gewelddadig gezin zijn opgegroeid, leggen

Duur van de behandeling

% Recidive

zij in het begin de nadruk op spel, creativiteit, plezier en bevestiging. Daarop volgt

Niet meer dan 6 maanden

67%

de tweede fase waarin het eigen trauma wordt doorgewerkt. Alle vormen van vak-

7-12 maanden

56%

therapie worden ingezet bij het ontwikkeling van ‘werkmodellen’ voor coping.

13-18 maanden

45%

Rollenspel in de dramatherapie dient om oude situaties anders te interpreteren en

19-24 maanden

21%

mogelijkheden uit te proberen. Wat dit laatste betreft gaat het onder meer om

Meer dan twee jaar

17%

problemen en conflicten oplossen. De derde fase richt zich op de transfer naar het
contact met personen uit de leefomgeving. Dit gebeurt door mensen van buiten

(Bron: Teasdale, 1997)

de instelling aan de therapie te laten deelnemen.
Uit het overzicht komt naar voren dat het succes van dit programma toeneemt
Conclusie

naarmate de behandeling met psychodrama en beeldende therapie langer duurt.

Concluderend blijkt dat vaktherapieën de aanloop en karakteristieken van het

In deze setting blijkt de inzet van vaktherapieën optimaal te passen bij de rationale

delict ontleden en de bij het delictscenario behorende gedachten, gevoelens en

van de therapeutische gemeenschap: het patroon van individuele misdaad en

gedragssignalen helpen herkennen, onderkennen en beïnvloeden. Door planmatig

impulsiviteit doorbreken.

gestructureerde opdrachten met behulp van rollen, scènes, luisteroefeningen,
improvisaties, beeldend vormgeven, lichaamsoefeningen en bewegingsarrangementen

Het Criminal Justice Funding Report (1999) doet verslag van een onderzoek

wordt niet alleen het handelingsrepertoire beïnvloed, maar ook de gevoelens en

naar recidive over zeven jaar. Bij cliënten die vaktherapie hebben gehad, blijken

cognities. Problemen die ten grondslag liggen aan de aanloop of karakteristieken

(in vergelijking met de totale populatie cliënten) de disciplinaire problemen in de

van het delict en die verklaarbaar zijn vanuit hechtingstheorieën, ontwikkelings-

gevangenis met 75% en de recidive met 27% af te nemen. Gewelddadige incidenten

theorieën of psychiatrische diagnostiek worden in het aanbod van de vaktherapieën

nemen reeds af op het moment waarop vaktherapie wordt ingevoerd.

gekoppeld aan competentieontwikkeling, aan de versterking van zelfexpressie, het
zelfgevoel en empathie voor de ander.

Dramatherapie
In een onderzoek van Chandler (1973) speelde de experimentele groep situaties
uit het dagelijkse leven na. Er werd gebruik gemaakt van voortdurende rolwisselingen zodat deelnemers het perspectief van verschillende personen konden nemen.
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De experimentele groep pleegde 50% minder delicten, vergeleken met een placebo-

Onderzoek met het monochord bij forensische cliënten laat al op korte termijn

groep en de controlegroep.

statistisch significante positieve effecten zien (Zeuch en Hillecke, 2004). Het gaat

Cogan en Paulson (1998) toonden met behulp van een kwalitatief onderzoek aan

daarbij om een verhoging van algemeen welbevinden, lichamelijke ontspanning,

dat het therapeutisch theater in dramatherapie bij personen die gevangen zitten

het verminderen van lichamelijke pijn en het bereiken van emotioneel evenwicht.

voor gewapende diefstal en mishandeling leidt tot het verminderen van angst, de

Op de lange termijn blijft een significant effect bestaan bij emotioneel evenwicht.
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toename van empathie voor anderen en het vermogen tot conflicthantering.
Beeldende therapie
Muziektherapie

Er is weinig effectonderzoek naar beeldende therapie. Wel wordt steeds betoogd

Muziektherapeuten beschrijven effecten zoals het verminderen van angst, spanning,

dat beeldende therapie het inzicht van cliënten in zichzelf en anderen vergroot

vijandigheid, vechtgedrag, het vergroten van de frustratietolerantie, het realiteits-

(Bennink, Gussak & Skowran, 2003; Gussak, 1997; Gussak en Virshup, 1997;

bewustzijn (Thaut, 1989a/b, 1992) en een verbeterde zelfperceptie (Hoskyns, 1988).

Baillie, 1998; Liebmann, 1998; Gussak en Cohen-Liebmann, 2001).

Het onderzoek van Thaut (1989a) laat zien dat zowel na receptieve muziektherapie,

Uit case vignettes komt naar voren hoe cliënten door het tekenen van een vulkaan

groepsimprovisatie als het luisteren naar ontspannende muziek statistisch significante

hun boosheid symbolisch ontladen en sublimeren, terwijl ze daar verbaal en cog-

positieve effecten optreden op de zelfbeoordelingsschalen: ‘depressief versus

nitief niet toe in staat zijn. Nadat gevoelens in het beeldend werk een uitdrukking

gelukkig’, ‘zeer gespannen versus zeer ontspannen’ en ‘negatief/boos/verward

hebben gevonden blijkt het mogelijk hierover met anderen te praten. De feedback

versus positief/goed over jezelf denken’.

van anderen verbetert de zelfwaardering (Bennink et al, 2003).

In een vragenlijstonderzoek met items voor zelfevaluatie na 12 sessies (Daveson

Riches (1998) deed onderzoek naar gevangenen. Hij meldt 29% reductie van

en Edwards, 2001) rapporteren vrouwelijke delinquenten in detentie dat zij meer

disciplinaire maatregelen in de gevangenis na 13 maanden beeldende therapie.

ontspannen zijn, minder stress ervaren en zich beter kunnen uitdrukken.

Ook ander onderzoek naar gevangenen (Brewster, 1983; Peaker & Vincent, 1990)

Alle cliënten hebben de muziektherapie als prettig en behulpzaam ervaren.

laat een reductie zien van het aantal overtredingen van regels in de gevangenis

Liedcompositie en liedparodie leidden tot meer zelfexpressie, luisteren naar en

na beeldende therapie (afname van 75-81% ). Twee jaar na ontslag uit detentie was

zingen van bekende liedjes tot meer relaxatie. De cliënten vonden dat zingen,

69% van de personen die beeldende therapie hadden gekregen niet meer in de

liedcompositie, liedparodie en luisteren naar gezongen liedjes hun stress, boos-

problemen gekomen. Bij de groep zonder beeldende therapie was dit slechts 42%.

heid en frustratie verminderde.

Voor de forensische psychiatrie zijn echter geen gegevens beschikbaar.

Een van de weinige in Nederland uitgevoerde effectonderzoeken is het onderzoek
van Drieschner (1997). Hij toonde aan dat de slagwerkimprovisatie een relatief
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sterk boosheid verminderend effect heeft bij forensische cliënten. De slagwerk-

Er zijn geen effectonderzoeken uitgevoerd over dans en bewegingstherapie in

improvisatie (gebaseerd op Slotoroff, 1994) werd in dit onderzoek vergeleken met

de forensische psychiatrie. Wel zijn meta-analyses beschikbaar waaruit blijkt dat

de effecten van het oplossen van een tangram puzzel.

dans en bewegingstherapie redelijk effectief is bij psychiatrische cliënten (Cruz &

Intrigerend is een multiple case study bij twee mannen met een antisociale persoon-

Sabers 1998).

lijkheidsstoornis en verslavingsproblematiek (Hillewaere, 2003). Het ging hier
om de invloed van receptieve muziektherapie op het exploreren van verdriet.

Conclusie

Door de inzet van muziektherapie bleken de mannen beter in staat hun verdriet

Vaktherapieën blijken, als onderdeel van een therapeutische gemeenschap of

toe te laten. Terwijl deze mannen vóór de therapie vooral luisterden naar muziek

afzonderlijk, effect te kunnen hebben op angst, spanning, boosheid, vijandigheid,

die analoog is aan agressie, bleken zij aan het einde van de sessie en na verloop

agressie, regelovertreding, recidive, conflicthantering en empathie.

van meerdere sessies muziekstukken met een verdrietige lading beter te kunnen
toelaten.
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ten grondslag liggen die over en weer in verschillende modi (de waarneming, het
denken, het voelen, het handelen) herkend worden. Deze patronen overstijgen de

Voor de vaktherapieën in de forensische psychiatrie geldt wat voor de vaktherapieën

verschillende modi (a-modaliteit) of komen in verschillende modi voor (cross-

in het algemeen geldt: de meerwaarde zit vooral in het ervaringsgerichte en han-

modaliteit). Het gevoelsleven wordt bijvoorbeeld gekenmerkt door dynamische

delingsgerichte karakter. Deze therapievormen zetten de cliënten tot handelen

(hard/zacht), temporele (snel/langzaam), ritmische (lang/kort) en structurele

aan; de cliënt kan in de therapeutische situatie zijn handelen ervaren, begrijpen

patronen. Deze worden weerspiegeld in hoe iemand praat, beweegt en een dialoog

en vervolgens veranderen (Smeijsters, 2003c). De vaktherapieën bieden, als surro-

voert. Zij kenmerken ook hoe iemand in het medium handelt.

gaat voor de werkelijkheid buiten de instelling, de mogelijkheid ‘echte’ ervaringen

Omdat juist de vaktherapeutische media prototypes zijn van de onderliggende

op te doen en zetten de cliënten aan anders te leren denken, voelen en handelen.

a-modale en cross-modale patronen maakt de vaktherapie het mogelijk in het

Aldus vergroot de cliënt zijn sociale competentie, hij kan agressie en impulsen

mediumgedrag de persoonlijke patronen van de cliënt te herkennen en behandelen

beheersen en grensoverschrijding tegengaan (Thaut, 1987, 1992).

(Smeijsters, 2003c). Het delict komt meestal tot uiting in handeling. Vaktherapeutische media kunnen deze handelingen in het medium analoog tot uitdrukking bren-

• Emerson en Shelton (2001) zien de grote kracht van de vaktherapieën in de

gen, en daarmee eveneens toegankelijk maken voor behandeling (Delshadian, 2003).

onmiddellijke feedback en de positieve bekrachtiging die het handelen ‘hands
on’ vergezelt.
• Hakvoort (2001) benadrukt dat door het handelen vaardigheden en copingmechanismen in kaart gebracht kunnen worden.

Vanuit het cognitief-gedragstherapeutische gezichtspunt is het analoge kenmerk
van de vaktherapieën geïndiceerd omdat cognitieve schema’s vaak alleen indirect,
via de output van acties en handelingen van de cliënt, gereconstrueerd kunnen

• Douma (1994) benadrukt het verschil tussen de verbale psychotherapieën en de

worden (Timmer, 2004). Door in het medium een vitality affect te ervaren is het

vaktherapieën. Vaktherapieën maken gebruik van ‘analoge’ en ‘gemedieerde’

mogelijk cognitieve schema’s bewust te maken (Kampen, 2004). Daarbij speelt

communicatie; de consequentie is dat men met behulp van en dank zij het

een rol dat bij cliënten die zelf een psychotraumatisch verleden hebben het geheugen

medium kan communiceren over zaken waarover je bij het gebruik van

in verschillende hersendelen opgeslagen ligt. Johnson (2002) maakt onderscheid

woorden alleen maar kunt zwijgen.

tussen het kinesthetische systeem van de hersenstam (beweging), het enactieve
systeem van de hersenstam (geluid en muziek), het imaginatiesysteem van de

Analoge-procesmodel

tussenhersenen (beelden), het iconische systeem van de tussenhersenen (drama

Stern (1985, 1995) spreekt over vitality affects die zich in verschillende modaliteiten

en mime), het symbolische systeem van de cortex (gedichten) en het lexicale

(media) uiten*. Juist de mogelijkheid om een ‘gevoelsgolf’, ‘een gedachtestroom’,

systeem van de cortex (taal). Cognitieve schema’s kunnen geleidelijk bewust in

‘een handelingsproces’ in een beeld, een klank of een beweging om te zetten

taal uitgedrukt worden door eerst de verschillende geheugenlagen in het medium

vormt de katalysator voor de ontwikkeling van het Zelf en het besef van het Zelf

aan te spreken. Agressief bewegen, zich in klanken uitdrukken, omgaan met beel-

van de ander.

dend materiaal enzovoort leggen op analoge wijze bloot dat de cliënt gevangen zit

Smeijsters ontwikkelde voor de creatieve therapie het analoge-procesmodel

in het cognitieve schema ‘razende kind’.

(Smeijsters, 2003c) Dit model vormt een van de theoretische grondslagen van de creatieve therapie. Het model, dat voortbouwt op het gedachtengoed van Stern, gaat

Het essentiële kenmerk van de analogie in de vaktherapieën is het samengaan van het

ervan uit, dat aan waarnemingen, cognities, gevoelens en handelingen patronen

directe en het indirecte. De analogie is indirect omdat de handeling zich in het medium
afspeelt, zij is echter direct omdat in de handeling in het medium de gedachten, gevoelens

*

Vitality affect: een globale, dynamische, kinetische kwaliteit van het voelen, denken en handelen die
zichtbaar wordt in expressief gedrag en sociale interacties (Stern). De analogie bestaan hierin dat wat
mensen innerlijk beweegt uitdrukking vindt in een overeenkomstige uiterlijke beweging (met kenmerken
als snel, langzaam, heftig, toenemend, afnemend, kortdurend, langdurend, gestructureerd, chaotisch,
enz. enz.). In de vaktherapie krijgt de uiterlijke beweging vorm in rolgedrag (drama), muziek, beeld,
dans/beweging.

en gedragingen van de cliënt direct tot uiting komen.
Interactief spel en analogie
Hechtingsonderzoekers spreken over een intersubjectief proces waarin het Zelf
ontstaat. Het kleine kind vindt een beeld van zichzelf in de geest van zijn primaire
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verzorger. Het psychologische Zelf ontstaat vanuit de observatie van het kind hoe

logie en de onwikkelings-psychologie. Bartelsman (1987) heeft de ontwikkeling

de verzorger met het kind omgaat. De baby en het kleine kind moeten ‘zichzelf

vertaald naar expressie en creativiteit. Daarin zijn stadia van dramatische vorm-

vinden in de ander’ (Winnicott, 1971). Door de internalisering van dit beeld van de

geving te onderscheiden.

verzorger zal het kind een zelfbeeld ontwikkelen dat in staat is conflict en onlust
te bevatten. De spiegel waarin het kind kijkt, moet dus een creatieve, magische

Muziektherapie

spiegel zijn, waarin het iets meer ziet dan wat het innerlijk ervaart (vrij naar

De analogie in de muziektherapie bij behandeling van forensische cliënten komt

Myriam van Gael in Cleven 2004). Doen alsof heeft in deze fase een verkennende

duidelijk tot uiting bij Drieschner (Drieschner, 1997; Smeijsters 2003c).

functie. Herhaling tijdens het spel is een belangrijke oefening gedurende de ont-

Drieschner verklaart het effect van de slagwerkimprovisatie op het verminderen

wikkeling om zich de wereld eigen te maken, objectconstantie te ervaren en zich

van boosheid doordat de muziekactiviteit de vijandige ‘agonistische actietendens’

veilig te voelen. Kleine kinderen bootsen woord, gebaar en beweging na, beleven

(Frijda, 1988) tijdens het muziek maken verplaatst naar samen spelen. Ook al is

dit telkens opnieuw en maken zich zo de omringende wereld eigen.

dit samenspel een ‘drum battle’, het is óók een samenspel.

Cliënten in de forensische psychiatrie met een beschadigd Zelf kunnen in de

Muzikale afstemming wordt door sommigen gezien als metafoor (van der Poel,

vaktherapieën door middel van het interactieve spel in het medium gedachten,

1997; 1998), door anderen juist als analogie (Smeijsters, 2003c). Bij een metafoor

gevoelens en gedragingen exploreren en ontwikkelen. Daarmee kunnen zij op een

wordt het een (bijvoorbeeld het gedrag in de muziek) als de metafoor of het beeld

analoge wijze beperkingen en tekorten in hun functioneren opheffen.

van het ander (bijvoorbeeld het delictgedrag) opgevat. Doordat de metafoor deels
overeenkomt met het aangeduide begrip of de aangeduide situatie, maar daarvan

Dramatherapie

tegelijkertijd afwijkt, wordt een vergelijking opgeroepen. In dit vergelijkingsproces

Thompson (1999) hanteert als verklaringsmodel de sterke overeenkomst tussen

wordt de persoon zich bewust van gevoelens en cognities die in de situatie waar

de cognitief-gedragstherapeutische analyse van gedrag (situatie - cognitie - besluit

het om gaat een rol spelen.

- handeling) met het proces waarin de acteur tijdens het leren en uitvoeren van

Bij de analogie poneert men dat de directe ervaring van bepaalde psychische pro-

een rol zijn cognities verandert en tot handelen overgaat. In dat proces spelen ook

cessen in beide situaties overeenkomt. De cliënt kan in een muzikale improvisatie

gevoelens een belangrijke rol. Uiteraard gaat van het handelen ook weer een invloed

parameters van overrompelend gedrag laten zien (tempo, dynamiek) die overeen-

uit op de cognities.

komen met impulsen en handelingselementen die bijvoorbeeld bij een verkrachting

Zowel cliënt als acteur moeten de wereld leren zien vanuit het perspectief van een

zouden kunnen optreden. De muziektherapeut wijst op de analogie. Hij maakt

ander. Net als de cliënt in de cognitieve gedragstherapie wordt door het aanleren

duidelijk dat de persoon, door een hoog tempo en een krachtige dynamiek te kiezen,

van een nieuwe rol de acteur (zij het tijdelijk) een ander mens. Thompson gaat

muzikaal de baas speelt over de ander en zich daarbij voor de signalen van de

zelfs zo ver dat hij stelt ‘everyday life is staged’. Met andere woorden: ook de rol

ander afsluit (net zoals de persoon dat waarschijnlijk in het delict heeft gedaan).

van de bad guy is het gevolg van interpretaties en cognities. Waar het in de drama-

In dit soort relaties speelt het begrip ‘attunement’ (afstemming; Stern, 1985; 1995)

therapie om gaat is dat de ‘performance’ verandert in de richting die cliënt en

een sleutelrol. Deze afstemming is van belang in de relatie tussen ouders en

maatschappij meer perspectieven bieden.

kinderen, en kan daarin ook verstoord zijn. De seksuele delinquent is niet afgestemd

Gedragsverandering zal niet bereikt worden door het volgen van een lezing over

op de ander. Hij externaliseert zijn innerlijk conflict door de ander te manipuleren.

ander gedrag. Perspectiefwisseling, het ontwikkelen van andere cognities en het

Het gebrek aan macht over de eigen psyche wordt afgewenteld door macht over de

trainen van de nieuwe performance zijn nodig.

ander uit te oefenen. Muziektherapie biedt de mogelijkheid om het proces van
externaliseren en macht uitoefenen muzikaal te laten plaatsvinden. Daarbij kan

Cleven (2004) onderschrijft het verklaringsmodel van Thompson, benadrukt echter

iemand leren macht over zichzelf te bereiken en zich op de ander af te stemmen.

het belang van het bewustzijn van het spelen van een rol. Gezien de complexe

Hakvoort (2001, 2003) observeert of en hoe de cliënt met klank speelt, met ritme,

pathologie die in de forensische psychiatrie aanwezig is werkt zij vanuit meerdere

hoe hij het tempo en de dynamiek hanteert, of hij muzikale spanning opbouwt,

verklaringsmodellen zoals gestaltpsychologie, transactionele analyse, zelf-psycho-

en of en hoe hij met de therapeut samenspeelt. Omdat de cliënt zijn boosheid en
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agressie in de muziek op directe (analoge) wijze kan uiten wordt hij daarin de

lijke weerstanden omzeilt. Zelf-expressie in een beeldend product maakt cliënten

emoties de baas.

minder kwetsbaar omdat de expressie voor anderen acceptabeler is. Pathologische

De aandacht voor de directe analogie in de muziektherapie wordt aangevuld met

symptomen verminderen daardoor op een non-verbale, analoge, manier.

aandacht voor de indirecte analogie als de therapeut observeert hoe snel de cliënt
met werken begint, of hij wacht op de therapeut, wat hij doet als hij problemen tegenkomt, of hij hulp vraagt, of hij opgeeft en hoe hij fysiek en emotioneel reageert.

Dans & bewegingstherapie
Dalessi (1997) geeft het voorbeeld waarbij een zedendelinquent tijdens de danstherapie door zich breed te maken en zijn armen te spreiden de danstherapeute

Beeldende therapie

in de hoek van de zaal drijft, plotseling stokstijf blijft staan en zegt dat de situatie

Beeldend therapeuten benadrukken dat beeldend werken en het beeldend product

precies overeenkomt met zijn laatste delict. Er is in dit geval nauwelijks sprake

de cliënt in de gelegenheid stellen datgene uit te drukken wat moeilijk uit te druk-

van enige distantie tussen het gedrag tijdens het delict en in de danstherapie.

ken is en waarover zij moeilijk kunnen communiceren (Liebmann, 1998).

In beide situaties voltrekken zich in de cliënt dezelfde psychische en lichamelijke

In de visie op beeldende therapie speelt de kwestie of men zich richt op het beeldend

processen. Naarmate de situatie in de danstherapie meer spel wordt, met behoud

proces of het beeldend product. Wanneer het beeldend product centraal staat, kan

van de psychische dynamiek, wordt het geheel daardoor therapeutisch hanteerbaar.

men het product letterlijk nemen, dan wel als symbool opvatten. Symboliek duiden

Dalessi geeft als voorbeeld van zo’n analoge situatie het bewegingsspel ‘Jager en

heeft veelal een psychoanalytische oorsprong, of is terug te voeren op het denken

Haas’. In de dans en beweging kan de cliënt zo uiting geven aan zijn drijfveren

van Winnicott over de functie van symboliek (Murphy, 1998). De voorstelling van

zonder dat hij het delict begaat.

de cliënt staat voor een situatie of voor een gevoel (bijvoorbeeld een schaduw, een

Werken met spanningsbogen in de beweging waarbij spanning plotseling wordt

idylle, een kruispunt, een hart). Datgene wat verdrongen en afgesplitst is zal in

opgebouwd en daarna ontladen is een treffend voorbeeld van een analoog proces

het beeldend product gefragmenteerd naar voren komen. De beeldend therapeut

(Milliken, 2002). Milliken acht tevens belangrijk dat cliënten zich in de beweging

zal dan ook vooral daarop de aandacht richten. Ook wordt wel gesproken van het

met anderen deelgenoot voelen van ‘iets groters’ en aan deze positieve ervaring

symbolisch oplossen van verdrongen conflicten (Hagood, 1998).

een bijdrage leveren. Daardoor komt sociaal gedrag in de plaats van antisociaal

Daar tegenover staat een procesgerichte benadering die zich baseert op de hande-

gedrag.

lingen waarmee het beeldend product tot stand is gekomen. Het beeldend werken
kan in en door de handeling emotie laten zien (McCourt, 1998; Riches, 1998).

Conclusie

In de procesgerichte benadering gaat men uit van observeerbaar gedrag, het gedrag

Een gemeenschappelijk verklaringsmodel voor vaktherapieën is dat zij door de

in actie (Baeten 2001, 2004; Hakvoort, 2002). De beeldend therapeut is dan vooral

weerspiegeling van het denken, voelen en handelen in het medium in staat zijn

geïnteresseerd in de vraag hoe de cliënt de kwast hanteert, hoe hij de verf aanbrengt,

gedachten, gevoelens en handelingen ‘hands on’ te beïnvloeden, hanteerbaar te

hoe hij zijn vel indeelt, hoe hij omgaat met details en grote vlakken, welke vorm

maken en nieuw gedrag te ontwikkelen en te trainen.

hij maakt en hoe hij overgangen aanbrengt. De directe analogie is de focus van de
observatie. De werkwijze van Hakvoort en Baeten is typerend voor het analogeprocesmodel, waarin het gaat om persoonlijk gedrag dat in het medium zichtbaar
en hoorbaar is.
De cliënt in een forensische kliniek is door de onderlinge achterdocht voortdurend
kwetsbaar. Hierdoor worden afweermechanismen en een ‘survivalist mentality’
geactiveerd (Bennink, Gussak & Skowran, 2003). Deze factoren maken een
behandeling bijzonder complex.
Beeldende therapie is met name bij deze doelgroep geïndiceerd omdat zij derge-
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ONDERZOEKSVRAGEN
Uit de probleemstelling zijn de volgende onderzoeksvragen afgeleid:

PROBLEEMSTELLING EN BEGRIPPEN
• Wat zijn relevante probleemgebieden in de forensische psychiatrie en hoe
Probleemstelling
Als probleemstelling voor dit onderzoek geldt de vraag, hoe de vaktherapieën in de
forensische psychiatrie de belangrijkste probleemgebieden van cliënten behandelen.
Het onderzoek is daarmee een inventarisatie van bestaande werk- en denkwijzen
in de praktijk.

hangen zij met elkaar samen?
• Hoe komen deze probleemgebieden in en buiten het vaktherapeutische
medium tot uitdrukking?
• Welke aspecten van deze probleemgebieden maken dat vaktherapieën
geïndiceerd zijn?
• Welke doelstellingen lijken relevant en haalbaar?

Probleemgebied

• Welke interventies (voorzien van werkwijzen, methoden, werkvormen,

Probleemgebieden zijn psychische en psychosociale gebieden van problematisch

therapeutische technieken, materiaaltechnieken en materialen) worden bij de

denken, voelen en/of gedrag die zowel verband houden met de psychische stoor-

betreffende probleemgebieden en bijpassende doelstellingen in de praktijk

nissen als met de delictketen die kenmerkend is voor delinquente cliënten.

toegepast?

De probleemgebieden beschrijven psychische factoren die veelal in samenhang en
in een bepaalde volgorde leiden tot het delict. Zij kunnen voorkomen bij verschillende typen stoornissen en krijgen door een stoornis een bepaald accent.
Hun bijdrage aan het delict kan sterk zijn of zwak, afhankelijk van de plaats in de

• Welke effecten ziet men als gevolg van de genoemde interventies in relatie tot
de probleemgebieden?
• Welke rationales bestaan er voor het optreden van deze effecten bij de genoemde
interventies?

delictketen en andere probleemgebieden die conditioneel zijn voor het delict.
Probleemgebieden worden onderscheiden op basis van modellen zoals bijvoorbeeld
het kwetsbaarheid-stress-coping model en het terugvalpreventiemodel, klinische

DOELSTELLING

ervaring en factoranalytische studies.
Door middel van een consensus-based product de verwijzing naar vaktherapieën
Behandeling

doelgericht, transparant, efficiënt en effectief maken.

Onder behandelen wordt verstaan: het toepassen van een methodische cyclus
waarbij op basis van observatie en diagnostiek de indicatie voor een vorm van
therapie en de doelstellingen worden bepaald en interventies op basis van wel-

ONDERZOEKSMETHODE

omschreven behandelproducten plaatsvinden. Behandelproducten zijn producten
waarin rationales, indicaties, doelstellingen, interventies, effecten en randvoor-

Vo o r o n d e r z o e k

waarden staan beschreven (van Hattum & Hutschemaekers, 2000). Interventies

In het vooronderzoek werd, met behulp van verschillende kwalitatieve onderzoeks-

omvatten werkwijzen, methoden, werkvormen en therapeutische technieken.

technieken en het Concept Mapping Program, binnen de GGzE een onderzoek uit-

Rationales geven een theoretische verklaring over het optreden of uitblijven van

gevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn vervolgens voorgelegd aan vakthera-

effecten in het licht van de doelstellingen. Voor een nadere aanduiding van deze

peuten van diverse andere instellingen binnen het forensisch netwerk in

begrippen zie Smeijsters (2003c).

Nederland. Deze vaktherapeuten werd gevraagd de gegevens te toetsen en aan te
vullen om te komen tot een consensus based document.

Effect
Dit onderzoek is geen effectonderzoek. Daar waar in de tekst wordt gesproken van
effecten, gaat het om de veranderingen die de respondenten (vaktherapeuten) in
hun eigen klinische praktijk zeggen waar te nemen.

Het vooronderzoek werd uitgevoerd door Damen (2000, 2001) Hörschläger
4
(2000a, 2000b) en Hörschläger & Cleven (2002) .
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IN HET ONDERZOEK GEHANTEERDE TECHNIEKEN

Alle data die tijdens het vooronderzoek in verschillende rondes zijn verzameld,
werden met elkaar geïntegreerd en in samenhang geanalyseerd. In het onderhavige
onderzoek vormden de geanalyseerde data het vertrekpunt voor het hoofdonderzoek.

G R O U N D E D T H E O R Y E N N AT U R A L I S T I C / C O N S T R U C T I V I S T I C I N Q U I R Y

In het onderzoek werd gebruik gemaakt van kwalitatieve, praktijkgerichte onderzoekstechnieken ontleend aan de naturalistic/constructivistic inquiry (Lincoln &

Case-by-case analysis
Als casus werd in dit geval de vaktherapeut van een bepaalde instelling beschouwd

Guba, 1985; Denzin & Lincoln, 2000) en de grounded theory (Glaser & Strauss,
1967; Strauss & Corbin, 1998).

(Stake, 1995; Yin, 2003). De focus viel op de specifieke, complexe actuele klinische
praktijk van de individuele vaktherapeut die met behulp van onderzoeksmatige

KWALITEITSCRITERIA

activiteiten in kaart werd gebracht (zie Smeijsters & Aasgaard, 2005). In strikte

Als kwaliteitscriteria golden de criteria die gangbaar zijn in de naturalistic/construc-

zin is niet sprake van case study research omdat een crossanalyse over cases werd

tivistic inquiry: credibility (herkenbaarheid van de gemaakte analyses voor de

toegepast en de individuele casus (de individuele vaktherapeut) in de consensus

respondenten), dependability (een goede weerspiegeling van de context zonder dat

based knowledge is opgegaan.

belangrijke dingen vergeten zijn), transferability (een zodanige brede beschrijving
dat anderen kunnen uitmaken wanneer de gegevens wel of niet in nieuwe cases

Hoofdonderzoek

bruikbaar zijn), confirmability (kunnen navoltrekken van de chain of evidence door

Het hoofdonderzoek had als doel via een zogenaamde case-by-case analysis na te

onafhankelijke beoordelaars). Deze criteria worden gerealiseerd door de hieronder

gaan waarin de behandelingen per probleemgebied, toegepast door verschillende

beschreven onderzoekstechnieken.

vaktherapeuten van verschillende instellingen, verschillen en waarin zij met elkaar
5
overeenkomen . Net als in het vooronderzoek was het de bedoeling consensus

De volgende technieken zijn gebruikt:

based evidence te verwerven. Een verschil met het vooronderzoek is
behalve de breedte en diepte, de wijze waarop gegevens met behulp van een

Repeated analysis

methodische ‘grid’ verzameld zijn. Per probleemstelling beschreef de respondent

De onderzoeker corrigeert zijn analyse van door respondenten vervaardigde werk-

observatiegegevens, indicaties, doelstellingen, interventies, effecten en rationales.

documenten op basis van nieuwe data voortdurend. Conform de hermeneutische

De analyse van de gegevens gebeurde met behulp van technieken ontleend aan de

cirkel worden reeds gemaakte analyses telkens afgestemd met nieuwe concrete

grounded theory en naturalistic/constructivistic inquiry. Alle data ondergingen

details. Deze techniek dient de dependability en credibility.

iteratief een proces van voortdurende transformatie. Tevens werden de gegevens
getoetst aan de internationale literatuur en de door vaktherapeuten reeds ontwik-

Member checking

kelde behandelproducten.

De onderzoeker legt de analyse van de data voor aan (nieuwe) respondenten met

In het overzicht komen de gehanteerde onderzoekstechnieken specifiek aan de orde.

de vraag of zij zich in de analyse herkennen. Deze techniek dient de dependability,
credibility en confirmability.
Dialoguing
De onderzoeker gaat middels trefwoorden een open dialoog aan met respondenten.
In dit gesprek expliciteert, analyseert en systematiseert hij samen met de respondent
ervaringskennis (‘tacit knowledge’). Deze techniek dient de dependability en
credibility.
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De onderzoeker legt zijn data-analyse voor aan onafhankelijke experts.

Dramatherapeuten

4

Deze voeren een audit uit en toetsen daarmee zowel de dependability, credibility als

Muziektherapeuten

3

de confirmability van de data-analyse.

Beeldende therapeuten

2

PMT / Dans & bewegingstherapeuten

4

Totaal

13

Triangulatie
Bij de dataverzameling maakt men gebruik van verschillende bronnen (vaktherapeuten van verschillende instellingen), meerdere typen van dataverzameling

In het hoofdonderzoek werd de analyse van het vooronderzoek in de vorm van

(documentstudie, schriftelijke feedback, interviews, werkgroepen) en bij data-analyse

een werkdocument voorgelegd aan vaktherapeuten, werkzaam in instellingen voor

worden meerdere theoretische perspectieven ingezet (verschillende therapie-

forensische psychiatrie. Zij reageerden schriftelijk middels het invullen van de

stromingen). Via triangulatie is het mogelijk te bepalen welke begrippen, beschrijvingen

tabellen die voortkwamen uit de analyse van het vooronderzoek en mondeling via

en verbanden het beste op de praktijksituatie van toepassing zijn. Triangulatie

individuele interviews en panel gesprekken. Hieronder volgt een overzicht van de

verhoogt de dependability en credibility van de data-analyse.

respondenten in het hoofdonderzoek.

DELPHI-METHODE

Het design is afgeleid van de Delphi-methode. De technieken van de grounded
theory en de naturalistic/constructivistic inquiry zijn hierin opgenomen:

A A N TA L R E S P O N D E N T E N VA N H E T H O O F D O N D E R Z O E K

• De resultaten van het vooronderzoek analyseren
• Deze resultaten opnemen in een werkdocument

Schriftelijke

• Het ingevulde werkdocument in meerdere rondes aan nieuwe respondenten

reactie(1)

Totaal(1+3)

Interviews en/of expert panel

voorleggen
• De aanvullingen op de resultaten analyseren

Personen die

Personen die niet

• Hiaten opvullen met behulp van individuele interviews

deelnamen aan de

deelnamen aan de

• Verwerken van modulen en producten in het werkbestand

schriftelijke ronde

schriftelijke ronde(3)

• Het werkbestand voorleggen aan werkgroepen per medium

en het panel(2)
Interview

Panel

en/of
ONDERZOEKSGROEP

panel

De onderzoeksgroep bestaat uit vaktherapeuten met ruime ervaring in alle media

Dramatherapeuten

3

1

3

en werkzaam in verschillende instellingen voor forensische psychiatrie in Neder-

Muziektherapeuten

8

1

1

land en Duitsland.

Beeldend therapeuten

7

1

Aan het vooronderzoek, uitgevoerd door Damen, Hörschläger en Cleven, namen

Dans & bewegingstherapeuten

1

dertien vaktherapeuthen deel (zie overzicht)6.

Totaal

19

3

5

11
9

1

8

1

1

3

5

7

31
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De kwalitatieve inhoudsanalyse had tot gevolg dat de definitie van de probleemgebieden werd aangepast en dat probleemgebieden zijn samengevoegd of geschrapt

In het onderzoek zijn de volgende methoden van dataverzameling gebruikt:

als zij naar het oordeel van de respondenten een te geringe klinische relevantie

• Desk study van resultaten uit het vooronderzoek en literatuurstudie

vertoonden. Bij alle teksten binnen de probleemgebieden is getoetst of zij in de

• Schriftelijk laten aanvullen van gegevens

betreffende categorie en bij het betreffende probleemgebied passen. Passages die

• Individuele interviews

niet pasten werden verplaatst naar andere categorieën en/of probleemgebieden en

• Groepsgesprekken per medium

daar met het reeds aanwezige materiaal geïntegreerd.

Daarvoor zijn de volgende instrumenten voor het onderzoek geconstrueerd:

Door de voortdurende afstemming van probleemgebieden op elkaar bleek het

• Format voor het laten aan- en invullen van gegevens per probleemgebied op

mogelijk patronen te ontwikkelen die duidelijk maken hoe de probleemgebieden

basis van de desk study. Hierbij komen aan de orde de definitie van probleem-

en hun behandeling zich ten opzichte van elkaar verhouden.

gebieden, observatiegegevens ‘in’ en ‘buiten’ het medium en de relatie tussen
probleemgebieden, rationales, indicaties, doelstellingen, interventies en

Hieronder volgt een overzicht van de analysestappen in het onderzoek.

effecten per probleemgebied en per vaktherapie
• Interviewleidraad (overeenkomstig het schriftelijk format, maar toegespitst op
drie belangrijke probleemgebieden)
• Leidraad groepsgesprekken per medium

D A T A - A N A LY S E
In de schriftelijke rondes hebben de respondenten zelf bij de betreffende probleemgebieden informatie ingevuld. Bij de interviews gebeurde dit door de onderzoeker.
In beide gevallen is sprake van transcripts van de individuele inbreng van de respondent. De gegevens uit meerdere transcripts worden vervolgens zodanig gegroepeerd
dat soortgelijke zaken bij elkaar staan. De soortgelijke tekstfragmenten krijgen
een plek binnen een categorie. Een categorie is een ‘doos’ met gegevens die naar
dezelfde verschijnselen verwijzen. In dit onderzoek werd ervoor gekozen de categorieën (de probleemgebieden met daarbinnen de categorieën: observatie ‘in’ en
‘buiten’ het medium, rationales, indicaties, doelstellingen, interventies en effecten)
van tevoren vast te leggen. Binnen de categorieën worden de tekstfragmenten met
elkaar vergeleken, worden verdubbelingen geschrapt, zaken die bij elkaar horen
met elkaar geïntegreerd en geordend (Mayring, 1990). Door middel van een constante vergelijking van oude en nieuwe data ondergaan de tekstfragmenten een
continue herformulering. Aldus ontstaan binnen de categorieën consensus based
teksten die uiteindelijk opnieuw aan de respondenten schriftelijk of mondeling
worden voorgelegd.

A N A LY S E S T A P P E N I N H E T O N D E R Z O E K
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Spanning
Een staat van verhoogde spiertonus, alertheid, prikkelbaarheid die zich kenmerkt
INLEIDING

door rusteloosheid, angst, opwinding en/of een algemene, diffuse paraatheid tot
handelen.

Een belangrijk aspect van dit onderzoek is het uitgangspunt voor de therapie: in
plaats van gebruikelijke diagnostische categorieën wordt uitgegaan van probleem-

Agressie

gebieden die in het hier en nu een rol spelen, zowel bij de cliënt als bij diens

Een impuls tot zelfbehoud door het verleggen van grenzen naar buiten toe.

omgeving. Voordeel hiervan is dat de gedefiniëerde probleemgebieden beter richting geven aan de behandeling. Zoals Douglas-Broers (2001) opmerkt, draagt een

Grenzen

dsm-iv diagnose er vaak weinig toe bij de cliënt echt te begrijpen en de gepaste

De neiging om de eigen ruimte te verdedigen tegen het binnendringen van anderen.

behandeling uit te kiezen. Als iemand in de muziektherapie bij het opruimen zich
niet kan inhouden en hard op een trommel slaat valt dit misschien onder de diagnose

Impulsiviteit

adhd (As 1) en antisociale persoonlijkheid (As 11), maar wat de cliënt op dat moment

De neiging direct op een gebeurtenis te reageren zonder rekening te houden met

daadwerkelijk denkt en voelt gaat achter de etiketten verloren. Wellicht reageert

de gevolgen

iemand op dat moment zijn woede af omdat hij vindt dat hij het slachtoffer is van
iets. Of iemand reageert zo omdat het voor hem de enige manier is om de angst

Controle

die hij voelt de baas te worden. Daarom werden binnen dit onderzoek de probleem-

Zicht houden, beheersen, greep hebben op.

gebieden waaraan vaktherapeuten concreet werken als uitgangspunt genomen.
Deze probleemgebieden zijn gerelateerd aan zowel de psychische stoornissen als

Presentatie

de delictketen.

De manier waarop iemand zich neerzet.

In het, eerder aangehaalde, onderzoek van Damen (2000, 2001) werd duidelijk

Structureren

hoe vaktherapeuten de probleemgebieden zien die zij in behandeling nemen; op

Het vermogen om verschillende onderdelen tot een georganiseerd, relatief stabiel

grond daarvan was een indicatieschaal ontwikkeld, die echter voor toepassing in

verband samen te voegen.

de praktijk te omvangrijk bleek.
In het huidige onderzoek richt de focus zich niet alleen op het gedachtegoed van

Vormgeven

vaktherapeuten, maar eveneens op de werkelijk gestelde indicaties (‘Waarvoor

Het vermogen om te creëren en hieraan een persoonlijke betekenis toe te kennen.

wordt iemand daadwerkelijk aangemeld?’). Daaruit blijkt in de praktijk een brede
toepassing van probleemgebieden op de aanwezige vaktherapieën. Aan de hand

Expressie

van vragen als:

Alle lichamelijke, vocale en gelaatsuitdrukking.

‘Herken je in de items waar jouw medium voor geïndiceerd is?’
‘Passen de items bij het probleemgebied waar zij voor staan?’

Waarneming

‘Zijn de items in waarneembaar gedrag beschreven?’

Het totaal van processen die de sensorische invoer tot een samenhangend geheel

is een selectie gemaakt van 11 probleemgebieden. Deze probleemgebieden zijn als

maken.

7

input voor het hoofdonderzoek gebruikt en worden hiernaast weergegeven .
Beleving
De subjectieve interpretatie van een reële stimulus waarbij een emotionele
betekenis gegeven wordt aan deze stimulus
Bron: Hörschläger, 2000
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mediumgedrag niet voor velerlei uitleg vatbaar. De grens tussen analoog beschrijven
en psychodynamisch interpreteren wordt echter snel overschreden. Elke psycho-

Inleiding

dynamische interpretatie is een hypothese die vraagt om een toetsing. Daar waar

De gegevens in deze paragraaf zijn het resultaat van de analyse van observaties

sprake is van een psychodynamische gevolgtrekking (die het gedrag benoemt op

‘in’ en ‘buiten’ het medium in relatie tot de probleemgebieden. Daarbij is het

basis van niet zichtbare intenties, cognities, drijfveren en behoeften) is het

uitgangspunt: hoe komt een probleemgebied mogelijk tot uitdrukking in en buiten

absoluut noodzakelijk dat de interpretatie gebaseerd is op een zichtbaar gedrag in

het medium. In het medium verwijst naar het handelen tijdens een vaktherapeutische

de context van andere zichtbare gedragingen en waar mogelijk ook op de betekenis-

activiteit. Buiten het medium verwijst naar algemeen gedrag tijdens de sessie dat

verlening door de cliënt.

niet gekoppeld is aan handelen tijdens de activiteit.

De gegevens in deze en de volgende paragraaf vormen het eindresultaat van de
inhoudsanalyse van de desk study en het empirische onderzoek. Daar waar dit

Bij het lezen is het belangrijk te onthouden dat hier niet sprake is van een lineaire

voor een goed begrip wenselijk is wordt binnen de tabellen in een enkel geval

(een-op-een) correspondentie tussen probleemgebied en mediumgedrag. Een

verwezen naar primaire bronnen.

probleemgebied komt niet altijd op dezelfde wijze tot uitdrukking en uit een
enkele mediumgedraging kan niet zonder meer worden afgeleid dat sprake is van

De categorieën ‘buiten het medium’ en ‘in het medium’ hebben als kader gediend

een bepaald probleemgebied. Als de cliënt in dramatherapie kiest voor een status-

en werden als zodanig aan de respondenten voorgelegd. Conform de uitgangs-

rol verwijst dit niet automatisch naar het probleemgebied agressie.

punten van de ‘grounded theory’ heeft daarbinnen vooraf geen verdere verdeling

Agressie kan zich in meerdere gedragingen uiten, zoals het onderbreken van het

in subcategorieën plaatsgevonden.

spel van de ander, stemverheffing, heftige gebaren. Het kiezen van een statusrol
brengt de persoon tegenover de ander in een dominante positie en maakt daarmee

Bij de analyse dienden de volgende vragen als uitgangspunt:

agressief handelen mogelijk. Maar het kiezen van een statusrol kan ook verwijzen

• Passen de ingevulde gegevens bij het betreffende probleemgebied?

naar andere drijfveren zoals bijvoorbeeld macht uitoefenen (wat niet hetzelfde is

• Kunnen gegevens bij meer probleemgebieden staan?

als agressief handelen), of assertiviteit tonen.

• Moet op basis van de gegevens de definitie van de probleemgebieden aangepast

Psychodynamisch kan het kiezen van een statusrol een beschermende houding

worden?

zijn voor een laag zelfbeeld.

• Bestaan er verbanden tussen de afzonderlijke probleemgebieden?

Nog complexer wordt het als we incalculeren dat reacties van cliënten mede afhan-

• Zijn bepaalde probleemgebieden vooral relevant voor een bepaald medium?

kelijk zijn van de appèlwaarde van het medium. Dit kan tot gevolg hebben dat bij
een ander appèl de cliënt het agressieve gedrag juist niet vertoont.
De ervaring van vaktherapeuten leert overigens dat patronen aanwijsbaar zijn, en

Resultaten

dat een bepaald probleemgebied zich doorgaans in bepaalde mediumgedragingen

Ten aanzien van de oorspronkelijk 11 probleemgebieden, die als input hebben

uit. Met name de combinatie van meerdere (medium)gedragingen is indicatief

gediend, bleek bij de respondenten geen brede consensus te bestaan. Omdat de

voor een probleemgebied. Het afzonderlijke mediumgedrag krijgt dus ‘betekenis’

insteek van het onderzoek ‘consensus based’ is, zijn deze probleemgebieden op

binnen de context van en in relatie tot andere (medium)gedragingen.

grond van onvoldoende consensus geschrapt. Van de oorspronkelijke probleemgebieden zijn de probleemgebieden presentatie, structureren, vormgeven en

Verder zij opgemerkt dat bij de probleemgebieden en mediumgedragingen gestreefd

beleving niet opgenomen.

wordt naar een analoge beschrijving. Dat wil zeggen: het gaat om beschrijvingen

Toegevoegd zijn de probleemgebieden verstoorde empathie en verstoorde auto-

die in mediumgedrag waarneembaar moeten zijn, zonder dat een beroep wordt

nomie. Omdat verstoorde empathie vaak nauw samenhangt met een verstoorde

gedaan op psychodynamische interpretaties. Bij een analoge beschrijving is het

gevoelsexpressie zijn zij als probleemgebied samengevoegd.Verstoorde autonomie
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werd samen met grensoverschrijding ondergebracht onder het reguleren van af-

• Een ritme niet kunnen oppakken

stand en nabijheid.

• Dynamiek, noch ritme, noch melodie(fragment) kunnen imiteren

Het probleemgebied verstoorde autonomie is toegevoegd vanwege de brede

• Tijdens een solo de onderliggende beat niet waarnemen

consensus over de op dit punt bestaande achterstand in de persoonlijke ontwikke-

• Na een solo niet naar een gezamenlijke beat kunnen terugkeren

ling bij de cliënten in de forensische psychiatrie.

• Het volume niet afstemmen op de rol (solo te zacht, begeleiding te hard)

In het volgende deel worden de uiteindelijk gedefiniëerde probleemgebieden

• Veranderingen in het spel niet kunnen waarnemen (zoals tempo, volume etc.)

besproken. Het gaat achtereenvolgens om: verstoorde waarneming, verstoorde

• Enkel één element in het spel (bijv. hoge klanken) waarnemen

gevoelsexpressie en empathie, verhoogde emotionele spanning, impulsiviteit,
afstand en nabijheid (grensoverschrijding en verstoorde autonomie), destructieve
agressie en overmatige controle.

BEELDEND

• Moeite hebben met het innemen van een eigen plaats in de ruimte
• Waarnemen in stereotype schematische patronen

Ve r s t o o r d e w a a r n e m i n g

• Vasthouden aan van buitenaf aangedragen beelden

Omschrijving probleemgebied: gefragmentariseerde verwerking en verstoorde

• Moeite hebben zich een beeldconcept voor te stellen

interpretatie van betekenisvolle prikkels uit de omgeving.

• Moeite hebben met het indelen van ruimte
(onder, boven, achter, voor, links, rechts)

BUITEN HET MEDIUM

• Moeilijk de aandacht kunnen richten; zich moeilijk kunnen concentreren
• Signalen niet oppakken, niet reageren op impulsen vanuit de omgeving
• Niet kunnen beschrijven wat zichtbaar en hoorbaar is
• Observeren en interpreteren verwarren

• Moeite hebben met het waarnemen van het lichaamsbeeld
• Tijdens het werken de lichaamsbeweging niet voelen
(gespannen, krampachtig, gecontroleerd)
• Moeite hebben met het waarnemen van het beeldend proces
of product van de ander

• Geen beleving bij het materiaal hebben

• Geen contact maken met de materialen

• De techniek en de handeling niet benoemen

• De vormgeving niet vanuit de beleving van het materiaal laten meebepalen

• Geen inzicht hebben in het eigen kunnen

• Geen aandacht hebben voor vorm, kleur, ritme en patronen

• Achteraf de diversiteit in het spel niet kunnen beschrijven

• Losse beeldelementen zonder verbinding produceren

• Werk van anderen niet bekijken/beluisteren; gebrek aan interesse in anderen

• Niet kunnen genieten van de eigen beweging en de eigen beeldproductie

• Zelf veroorzaakte rommel of chaos niet bemerken

• Niet kunnen praten over het beeldend proces en product
• Niet zien dat iets niet goed lukt

IN HET MEDIUM

DRAMA

DANS & BEWEGING

• Geen contact hebben met de eigen lichaamssensaties

• De lichaamsgrens niet voelen, b.v. het eigen vel

• De ander niet zien, horen, opmerken

• Onlogische lichaamssensaties

• Als toeschouwer bij de speler de spelintentie, inhoud en emotie niet herkennen

• Niet voelen van een verhoogde hartslag, de ademhaling bij een beweging met

• Als toeschouwer de context en betekenis niet herkennen
• Als toeschouwer en speler imitatiespel niet goed weergeven

veel energie
• Niet connected zijn: bij inzetten en bij het laten doorlopen van een totale
lichaamsbeweging worden delen van het lichaam overgeslagen

MUZIEK

• Op diverse muzikale aspecten die door de ander worden ingebracht niet reageren
• Het metrum van een ander niet kunnen overnemen

• Slecht geaard zijn, men lijkt te zweven als gevolg van het niet ervaren van het
lichaam, de lichaamssensaties en impulsen
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Ve r s t o o r d e g e v o e l s e x p r e s s i e e n e m p a t h i e
Omschrijving probleemgebied: een verstoord vermogen eigen gevoelens uit te

V E R S T O O R D E G E V O E L S E X P R E S S I E E N E M P AT H I E

• Bij werkvormen die een direct appèl doen op de emotionele betrokkenheid
blokkeren

drukken en vorm te geven en het onvermogen zich in de ander te verplaatsen en
te bedenken hoe deze zich in een bepaalde situatie voelt of gedraagt.

Verstoorde empathie
• Gedrag is vlak, gericht op controle (regiefunctie) en betrekking

BUITEN HET MEDIUM

• Goed of juist slecht kunnen regisseren

Verstoorde gevoelsexpressie

• Inadequaat reageren

• Zacht en binnensmonds praten

• Onvoldoende afstemming op de tegenspeler

• Nauwelijks glimlachen
• Hard en/of snel praten

MUZIEK

• Het spel rationeel uitleggen en niet-functionele cognities bezigen

Verstoorde gevoelsexpressie

• Eigen gevoelens niet kunnen benoemen en nuanceren, geen contact maken met

• De stem en het spel klinken weinig zelfbewust, klein en zwak

de eigen beleving en op automatische wijze zijn relaas afsteken

• Geen dynamiek

• In contact met anderen de eigen gevoelens overdekken

• Vlak en willekeurig spel

• Geen uiting kunnen geven aan succeservaringen en frustraties

• Ontbreken van sfeervolle klanken

• Het verband tussen situaties en gevoelens niet kunnen benoemen, niet in staat

• Ontbreken van vloeiende ritmen

zijn hieraan een gevoel te verbinden

• Starre bewegingen maken

• Eigen expressieve mogelijkheden onderschatten

• Ongemotiveerd stoppen of beginnen

• Niet geloven dat expressie iets oplevert

• Stereotiep spel, bekende liedjes, alleen herhalen

• Snel opgeven en de schuld geven aan het medium

• De hang naar een duidelijke structuur
• Geen verbinding met het spel maken, waardoor het spel geen betekenis krijgt

Verstoorde empathie

• Gevoelens niet kunnen uitspelen

• Geen belangstelling voor de ander tonen

• Niet kunnen werken met thema’s en associaties

• Niet naar anderen luisteren, niet reageren op het verhaal van een ander
• Alleen het eigen spel kunnen beschrijven, niet kunnen weergeven wat anderen
hebben gespeeld
• Kopieergedrag, letterlijk anderen imiteren (sociaal wenselijk gedrag)

Verstoorde empathie
• Niet luisteren naar door anderen ingebrachte muziek (zuchten, wegdraaien,
dagdromen)
• Geen contact of alleen via ritme contact met medespeler(s) maken

IN HET MEDIUM

• Niet kunnen afstemmen op de intentie, sfeer en betekenis van een spel

DRAMA

• Muzikaal niet reageren op het spel van de ander (veranderingen in dynamiek,

Verstoorde expressie
• Mimiek: strak
• Stem: zacht of juist harde intonatie

ritme, melodie, harmonie en speelwijze nooit volgen)
• Het spel van anderen volledig overheersen (dynamisch, ritmisch, melodisch
overdreven dominant)

• Houding: verstard, voorover of achterover, ingezakt of gestrekt
• Beweging: weinig of extreem veel ruimtegebruik en richting; staan en zitten

BEELDEND

• Gebaren: weinig of extreem veel bewegen

Verstoorde gevoelsexpressie

• Handelen: stagnerend

• Niet in het beeldend werk opgaan

• Geen variaties en overgangen gebruiken (o.a. in het tempo van handelen)

• Een fysieke houding aannemen die expressieve vormgeving belemmert
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Verstoorde empathie

• Hoger gaan praten

• De emotionele staat in het werk van de ander niet herkennen en beleven

• Lichamelijke pijn aangeven/voorwenden

• Geen initiatief ontplooien dat aansluit op de activiteit van de ander.

• Steeds sneller in korte rukjes om zich heen kijken

• In de beeldende weergave van de delictketen ontbreekt de cliënt als dader en

• Steeds meer trillen in de benen en handen, friemelhanden

wordt het slachtoffer op zeer regressieve wijze (zonder menselijke vorm)

• Steeds meer zweethanden

weergegeven.

• Steeds meer niet aanraken
• Steeds meer de ruimte opruimen

DANS & BEWEGING

• Steeds vreemder doen

Verstoorde gevoelsexpressie
• Verstarring in mimiek, gebaar, houding

• Niet van zijn eigen bewegingen kunnen genieten

• Slechte aarding; lijkt te zweven; spell drive*

• Gespannen, verkrampt bewegen

• Vertraagde reactie in het reageren op materiaal

• Vaak stoppen, onderbreken, pauzeren,
• Veel zuchten tijdens het spel

Verstoorde empathie
• Niet reageren

• De radio aanzetten, koffie maken, de therapeut helpen en dergelijke
afleidingsmanoeuvres

• Vertraagde reactie in de contactimprovisatie

• Advies niet binnen laten komen

• Een beweging niet kunnen overnemen/imiteren

• Transpireren tijdens het spelen

• Niet in de beweging van de ander meegaan
• Snel kort napraten
Ve r h o o g d e e m o t i o n e l e s p a n n i n g

• Afscheidsbewegingen maken zoals rondkijken, de ogen langdurig neerslaan,

Omschrijving probleemgebied: een staat van verhoogde spiertonus, alertheid,

even opwippen, even opstaan, even blijven staan, lange losse armbewegingen

prikkelbaarheid die zich kenmerkt door rusteloosheid, angst, opwinding en/of

maken als een verdwaalde zwaai, even heel intens kijken/bewegen/praten, uit

een algemene, diffuse paraatheid tot handelen.

het ritme van de groep gaan, uit de ooghoeken kijken, checken van de situatie,
de onderlinge afstand vergroten

BUITEN HET MEDIUM

• Na afloop snel zonder afscheid opruimen en weggaan

• Soms de ruimte willen verlaten
• Veel roken

IN HET MEDIUM

• Transpireren en blozen; transpireren tijdens de uitleg van de opdracht

DRAMA

• Benauwdheid, kuchen

• Niet tot handelen komen

• Verkleuren van het gelaat

• Snel tempo in spel/spraak

• Gehaast praten

• Verstarren van bewegen en gebaren

• Veel ongemotiveerd lachen

• Geforceerd bewegen

• Volledig stil voor zich heen kijken terwijl de innerlijke lading voor bijna

• Spelen met veel spierspanning

iedereen voelbaar is

• Trillen met de lip

• Op het puntje van de stoel zitten

• Verkleuring van het gelaat

• Onrustig lopen

• Geringe variatie in mimiek

*

Spell drive: een bepaalde combinatie van weight, space en flow in de beweging (weight, space, flow
zijn zogenaamde efforts uit de theorie van Laban) die iets zegt over de mate waarin iemand door iets
gefascineerd, betoverd, gebiologeerd is (cast a spell on = betoveren, biologeren). In relatie met ‘slechte
aarding’ en ‘lijkt te zweven’ is bedoeld dat iemand zo opgaat in iets dat hij het contact met het eigen
gevoel verliest (gebrekkige gevoelsexpressie)

• Wegvallen van de stem of hard volume
• Gewicht naar beneden
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VERHOOGDE EMOTIONELE SPANNING

• Handelen in de periferie van het lichaamsbereik; handelen dichtbij het lichaam
(eerder gesture/posture, dan mise en scène spel)

VERHOOGDE EMOTIONELE SPANNING

• Kiezen voor klein formaat
• Vaak alleen met potlood werken

• Beperkt rolrepertoire

• Een opdracht krampachtig uitvoeren

• Dramatische stuwingslijn begint/eindigt abrupt, met explosieve uitschieters of

• Zo snel mogelijk voldoen aan de opdracht

wordt niet vormgegeven (extreem vlakke stuwingslijn)

• Ingehouden kracht gebruiken

• Directe projectie van spanning in de tekst
• Niet los kunnen komen van de spelrealiteit en de projectie

• Moeizaam tot resultaat komen

• De rol vanuit de eigen persoon invullen

• Angst om tot vormgeving te komen

• Het spel heeft direct een emotionele laag met weinig reflectie op deze laag

• Weinig eigen vormen/ideeën, niet tot een eigen vorm laat staan een eigen beeld
kunnen komen

MUZIEK

• Oppervlakkige bewerking, niet tot doorwerking kunnen komen

• Het instrument krampachtig vasthouden
• Geen grip hebben op snaar of toets

• Steeds meer het beeldend werken van de therapeut beeldend imiteren

• Gespannen, houterig, krampachtig bewegen waardoor het spel niet uit de verf

• Steeds fanatieker zich aanpassen/inleven in de therapeut en bezig zijn met zijn

komt; het staccato klinkt niet vloeiend, de klank is bijvoorbeeld dof of hard

best te doen om te werken zoals hij denkt dat de therapeut het van hem verwacht

• Spel op een nieuw instrument is diffuus

• Zich frustreren op de vorm, vast blijven houden aan eigen ideeën

• Gespannen karakter van het spel

• Steeds meer extreem perfectionistisch bezig zijn

• Korte, afgeknepen tonen

• Steeds meer stereotype herhalingen

• De intentie van het spel is vlak, kleurloos

• Steeds meer vierkantige bewegingen

• Geen verbinding met het spel maken, waardoor het spel geen betekenis krijgt

• Steeds meer met lijn dan met structuur

• Tempo versnelt of begint al hoog

• Steeds zwaarder aanzetten

• Geen controle hebben over de dynamiek, dynamiek in extremen of juist

• Steeds meer dichtmaken (schilderen, timmeren, smeren enz)

vermijden van dynamiek

• Steeds groter gaan werken (uitbreiden zonder vormgeving)

• Dynamiek niet in verhouding met de beweging en het spel van anderen

• Steeds meer extreem chaotisch bezig zijn

• Melodie en harmonie in staccato

• Steeds meer zonder ophouden doorgaan met een werkstuk

• Harmonieën vaak afwezig
• Ontregeld raken door het ontbreken van een gestructureerd en harmonieus spel

• De mogelijkheden niet flexibel benutten

• Houvast zoeken in het spel door op een instrument of medespeler de focussen

• Krampachtig met het materiaal omgaan

• Spel met een climax die luid, zonder structuur en ritme is

• Het materiaal, gereedschap en de ruimte niet functioneel gebruiken

• Niet kunnen stoppen met bijvoorbeeld de climax van luid ritmespel, zich in dit

• Sommige materialen en/of gereedschap afwijzen

spel verliezen, de spanning niet kunnen ombuigen
• Snel stoppen met spel

• Steeds meer alles aanraken en er verder niks mee doen
• Steeds meer materiaal en/of gereedschap nemen dat helemaal bekend of totaal

BEELDEND

onbekend is

• Veel uitproberen

• Steeds meer het materiaal ordenen

• Kort en snel (hoog tempo) handelen

• Steeds meer wateractiviteiten organiseren (alles wassen, afwassen, penselen

• Ongecontroleerd handelen waardoor ‘ongelukjes’ gebeuren en de irritatie stijgt

spoelen, waterpotten vullen en legen, handen wassen, gootsteen schoonboenen,

• Korte, haperende lijntjes neerzetten

ramen zemen, tafels afnemen, klei natmaken of verdunnen, oude verf zacht

• Vlakken onrustig inkleuren (geen egaal vlak)

maken, oude werkstukken nat afnemen, thee of koffie zetten, drinken)
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IMPULSIVITEIT

• Steeds meer onhandigheid tonen
• Steeds meer scherpe korte schokkende bewegingen maken
• Steeds meer druk geven, dat niet kunnen hanteren en dan uitschieten
(heel groot risico voor ongelukken)
• Zich steeds meer bemoeien met anderen zowel in het beeldend werken zelf (het
werkstuk van anderen aanraken met het lijf of met materiaal en gereedschap,
het beschadigen) als in het bewegen (kijken, duwen, materiaal wegtrekken, iets
in de weg zetten, de tafel laten bewegen, het licht uit en aan doen) en door
blijven praten ook als er duidelijk irritatie over opkomt

IMPUSIVITEIT

• Steeds iets nieuws willen; plotseling om ander gereedschap/materiaal
of een andere opdracht vragen
• Met alles meebewegen, reageren op elke prikkel in het spel
• Voorbeelden slechts kort volgen
• Regels niet naleven
• Randvoorwaarden en grenzen die gesteld worden negeren
(grensoverschrijdend gedrag)
• Moeite hebben met afstemmen op zichzelf, de ander, het medium
en de omgeving
• Tijdens het spel het contact verliezen

DANS & BEWEGING

• Letterlijke spierspanning, waardoor sprake is van een onlogische,
ineffectieve (skelet)houding

• Moeite met ordenen hebben
• Snel resultaat willen
• Onrustig worden als het resultaat uitblijft

• Kleine kinesfeer

• Opgefokt raken als men uitgedaagd wordt

• Bound flow (gecontroleerd, Laban, 1998)

• Geïrriteerd raken als het niet lukt

• Een beweging niet afmaken, of extreem lang vasthouden

• Bij mislukking direct en zonder aarzelen zich op het werk afreageren

• In de ruimte een positie kiezen die controleerbaar is en overzicht biedt
(ook t.o.v. de therapeut)

en het werk vernielen
• Vloeken, tegen voorwerpen trappen

• Weinig expressieve beweging

• De neiging hebben te gaan slaan

• De beweging is naar binnen gekeerd (naar het lichaam toe)

• Als het moeilijk wordt weglopen

• De connecties kloppen niet (Bartenieff, 1980), d.w.z. gedeeltes van het lichaam

• De therapie afbreken

worden overgeslagen of er zijn zichtbare blokkades

• Handelen in plaats van reflecteren
• Niet kunnen reflecteren op de eigen werkwijze en/of de betekenis

Impulsiviteit

van het werk of de handeling

Omschrijving probleemgebied: de neiging direct, zonder reflectie en planning op

• Veel praten met snelle wisselingen van onderwerp

een gebeurtenis te reageren zonder rekening te houden met de gevolgen.

• Moeite met benoemen

BUITEN HET MEDIUM

• Zeer korte aandacht/concentratie

IN HET MEDIUM

DRAMA

• Meteen afgeleid zijn door dingen die buiten gebeuren

• Een onduidelijk begin en einde

• Moeite met overzicht hebben

• Een scène abrupt afbreken

• Weinig aandacht voor de ander hebben

• Plotselinge wendingen in de verhaallijn aanbrengen

• Rusteloos zijn, druk bewegen

• De verhaallijn is afhankelijk van wat plotseling, toevallig wordt waargenomen

• Weinig tijd nemen om te praten

• Associatief spelen

• Direct willen beginnen, de opdracht niet afwachten, al begonnen zijn

• Zich niet aan spelafspraken houden

voordat de ander er erg in heeft
• Niet kunnen kiezen, alles willen doen

• Hevige stuwinglijnen in het verhaal, veel emotionele dynamiek
• Een snel en chaotische plot

•

Van het ene naar het andere gereedschap/materiaal lopen

• Niet kunnen stoppen met spelen

•

Veel rondlopen en dingen aanraken of vastpakken

• Impulsieve taaluitingen

•

Veel tussentijds van gereedschap/materiaal wisselen

• Fysiek impulsief handelen
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IMPUSIVITEIT

• Ongericht handelen
• Niet rolvast zijn

IMPUSIVITEIT

• Moeite de inhoud van de opdracht of het onderwerp van een werkstuk
vast te houden

• Onvoorspelbaar gedrag vertonen

• Geen eigen beeld kunnen laten ontstaan

• Tussen theaterfuncties wisselen (acteur, toeschouwer, schrijver en regisseur)

• Geen beeld over kunnen nemen
• Zonder nadenken het thema een andere wending geven

MUZIEK

• Tempo, ritme, melodie, harmonie, instrument, timbre, samenspel wisselt
zonder aanwijsbare reden of oorzaak
• Iedere muzikale prikkel volgen
• De eigen gang gaan in het spel, waarbij spelafspraken vergeten worden

• Nooit herhalen
• Niet in staat te ordenen
• Chaotische vormgeving, het werkstuk is geen geheel maar een
opeenhoping van losse onderdelen
• Onverwacht gebruik van de ruimte

• Niet luisteren naar wat er in het spel gebeurt (te horen is)
• Zich niet door de muziek laten meenemen
• Fel reageren op muzikaal tegenwicht

• Een voorkeur voor materialen waar gemakkelijk mee geëxperimenteerd
kan worden (verf of klei in plaats van in steen hakken)

• Abrupt stoppen zonder rekening te houden met de ander

• Het materiaal op een oneigenlijke manier gebruiken

• Ineens van instrument wisselen

• Geen vaardigheid opbouwen

• Als iets niet lukt op een instrument abrupt daarop zijn frustratie uitleven

• Verschillende manieren van verf opbrengen (handelingen)

• Bij muziek beluisteren steeds voor het einde van het nummer naar het
volgende zappen

• Grenzeloos het materiaal verkwisten en/ -of disfunctioneel gebruiken
• Veel verschillende technieken door elkaar gebruiken

BEELDEND

• Technieken ongewoon combineren

• Niet kunnen starten doordat de ideeën elkaar te snel opvolgen

• Vaak toevalstechnieken gebruiken

• Onmiddellijk in actie komen, zonder te denken

• Diverse en/of ongewone materialen combineren

• Niet kunnen opbrengen de juiste stappen na elkaar te zetten

• Onverwacht gereedschap gebruiken

• Korte concentratie op één werkstuk

• Meerlagig werken

• Veel niet afgemaakte werkstukken
• Niet leren van wat men doet

• Over de grenzen of het werk van een ander heen gaan
• Eigen werk of het werk van de ander vernietigen

• Moeite met waarnemen
• Doelloos opgaan in de handeling

• Moeite hebben met het benoemen van de handelingen

• Maar wat doen

• Moeite hebben met het benoemen van het beeldend werk

• Steeds opnieuw beginnen
• Van de ene actie naar de andere gaan
• Onrust in het handelen bijv. soms te snel dan weer te traag
• Geen specifieke vaardigheden ontwikkeld hebben om de concentratie vast te
kunnen houden (bij adhd vaak rustig worden door met de handen te werken,

DANS & BEWEGING

• Van materiaal, mensen en muziek gaat een sterke appellerende werking uit.
Dit levert een impuls tot directe actie op. De directe actie is zichtbaar in de
danselementen en verandering in het ruimtegebruik.

te knutselen aan auto’s, bouw of timmerwerk in een eigen, van anderen

• Snelle verandering in energie, tijd, gebruik van het lichaam.

afgeschermde, omgeving)

• Laban: time (veel abrupt); space (de aanzet van de beweging is indirect; veel
indirect in de verwerking)
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A F S TA N D E N N A B I J H E I D

A F S TA N D E N N A B I J H E I D

• Snel klaar zijn, er is in de beweging geen ‘stroming’ zichtbaar, stops in de
beweging

De eigen ruimte overmatig beschermen

• Weinig geaard, snel uit balans, wiebelend

• Persoonlijke aandacht van de therapeut willen

• Motorische onrust, b.v.: kan over de eigen benen vallen

• Graag alles helemaal zelf uitzoeken

• Resultaatgericht, in het spel graag willen winnen

• Eigen thema en materiaal meebrengen

• De spanning opzoeken, vooral in ‘moeilijke’ bewegingen

• Eigen materiaal claimen
• In de nabespreking de ervaringen niet delen met anderen

Afstand en nabijheid: grensoverschrijding en verstoorde autonomie

• Zich snel aangevallen voelen

Omschrijving probleemgebied: de neiging over de grenzen van de ander heen te

• Erg gevoelig zijn voor kritiek

gaan, te dicht bij de ander komen en/of het contact met de ander niet autonoom

• Aanvallend reageren op vragen, opdrachten of feedback

vorm kunnen geven en/of de eigen ruimte tegenover de ander overmatig

• Geen uitleg geven aan anderen over wat men doet

beschermen.

• Fouten negeren of ongedaan maken
• Liegen, manipuleren, bedriegen, mooipraterij

BUITEN HET MEDIUM

Grensoverschrijding

• Het werkstuk en de gebruikte materialen als eigendom beschouwen
en niet kunnen achterlaten in het lokaal

• De rolverdeling therapeut - cliënt niet in acht nemen, zich als co-therapeut
opstellen
• Stellig invullen wat anderen voelen en denken

IN HET MEDIUM

DRAMA

• Bovenmatig veel praten

Grensoverschrijding

• Gaan zitten op een plek waar al spullen van een ander liggen

• Bij confrontatie houding en beweging opblazen

• Niet waarnemen wanneer iemand anders zich aan iets stoort

• In de confrontatie niet snel opgeven

• Inadequaat gedrag (zoals het maken van obscene gebaren;

• Het spel snel ‘echt’ laten worden waardoor rekwisieten stukgaan en

de therapeut met persoonlijke vragen bloot stellen)
• Te dichtbij komen zitten

de ander gevaar loopt
• Strijdrelaties aangaan

• Geen afstand nemen
• Afspraken en regels negeren en tegenovergesteld gedrag tonen

Verstoorde autonomie
• De cliënt ensceneert een verhaal waarin een passief karakter door een

Verstoorde autonomie

‘magische redder’ die alle obstakels trotseert wordt gered

• Weigeren mee te doen

• Andermans spelimpulsen overdreven accepteren

• In gedachten elders zijn

• Volledige afwezigheid van strijdrelaties

• Zichzelf klein maken

• Een zeer zwak afgebakende eigen ruimte

• Afwezig kijken
• Geen eigen mening hebben

De eigen ruimte overmatig beschermen

• Geen keuzes kunnen maken

• De eigen ruimte extreem afgebakenen

• Graag in de eigen cel/kamer werken

• Andermans ruimte en visualisaties in het spel niet respecteren/accepteren

• Individuele therapie willen

• Veel ruimte innemen

• Zodanig in de ruimte gaan zitten dat niemand toe kan kijken

• De scène afbakenen

• Onzeker zijn indien de ander te dichtbij komt

• De toegang tot de scène regelen
• Spelimpulsen van de ander niet accepteren

| 81

82 |

A F S TA N D E N N A B I J H E I D

A F S TA N D E N N A B I J H E I D

• Starre verhaallijn

• Het samenspel domineren, dirigent willen zijn, zeggen wat de ander moet doen

• Inflexibel rolrepertoire

• Doorspelen als alle anderen gestopt zijn

• De scène tussentijds afbreken
• Spelgrenzen niet respecteren

BEELDEND

Grensoverschrijding
• Interacties op de vlakte houden

• In de samenwerking en over de grenzen van de ander heengaan

• Je wel aankijken, maar geen contact maken (fixatie in de ogen)

• Dwars door het werk van iemand anders heen gaan8

• Tegenover elkaar zitten als onprettig ervaren

• Niet aansluiten bij en afstemmen op de inbreng van de ander

• Monologen i.p.v. dialogen

• Niet kunnen vergelijken

• De afstand in het contact vergroten
• De mimiek, houding en gebaren vergroten om afstand te scheppen

Verstoorde autonomie
• Geen begrenzing maken tussen het eigen gebied en dat van een ander

MUZIEK

• Geen ideeën inbrengen

Grensoverschrijding

• Eigen initiatieven laten ondersneeuwen door de inbreng van een ander

• Het samenspel verstoren door geen rekening te houden met een ander (m.b.t

• Geen afspraken maken tijdens de samenwerking

intentie van het spel, instrumentenkeuze en parameters). De ander wordt een
verlengstuk van de eigen behoefte/angst.

De eigen ruimte overmatig beschermen

• Ongevraagd op het instrument van een ander spelen.

• Een vaste eigen werkplek kiezen en willen behouden

• Door extreme klanken, uitvergroot door extreme gebaren (bijv. middels

• Vooraf veel materiaal verzamelen om mee te werken

drumstokken), het spel beheersen en overheersen

• Het materiaal zeer gecontroleerd gebruiken
• Appèls van het materiaal niet oppakken

Verstoorde autonomie

• Vasthouden aan wat bekend en vertrouwd is

• Hetzelfde instrument als dat van de ander kiezen

• Niet na kunnen doen of maken

• Iets willen leren van de ander

• Vaak cirkels en/of vormen in vormen

• Het spel van de ander imiteren (evenals het gedrag van de ander)

• Vaak halve bogen, dubbele horizon, verticale balken, vlekken en strepen

• Zich meteen aanpassen aan het spel van de ander

• Vaak nadruk aan de rand van het papier of in een hoek

• Muzikaal versmelten met de spelpartner

• Vaak behuizing of bomen

• Niet komen tot een eigen muzikale vormgeving

• Moeite hebben met het samenbrengen van onderwerp en omgeving,

• Geen muzikale voorkeur hebben, geen instrument kunnen kiezen

voor- en achtergrond
• Een zeer gesloten of juist transparante of opengewerkte vormgeving

De eigen ruimte overmatig beschermen

• Patroonmatig en/of vlak werk

• Geen muzikale structuur gebruiken of de muzikale structuur steeds zo
veranderen dat samenspel niet mogelijk is; zich op deze manier ongrijpbaar

• Niet van beurt kunnen wisselen

maken, niet verbinden met het spel

• Materiaal en gereedschap niet willen delen

• Samenspel niet toelaten (de ander in het eigen spel niet toelaten)

• Alleen op eigen initiatief in contact met de ander komen

• Zich niet houden aan muzikale afspraken

• Tegen-afhankelijk handelen

• Niet op het spel van de ander ingaan

• Veel ruimte innemen tijdens het werken

• Alleen eigen ritme, melodie, harmonie willen spelen

• In het product of werkterrein heel veel of juist weinig afbakening maken
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DESTRUCTIEVE AGRESSIE

DESTRUCTIEVE AGRESSIE

• Het eigen werk afschermen zodat de ander het niet kan zien

• Grof woordgebruik, schelden, vloeken, schreeuwen, met deuren slaan, weglopen

• De ander niet toelaten tijdens de samenwerking

• Uithalen naar een ander (schoppen, slaan, stompen, enz)

• Ontwijkend gedrag als een ander te dicht bij komt, fysiek of op persoonlijke

• Een aanhoudende onderstroom van minimale beweging, mimiek, houding en

inhoud

geluid waarmee men zichzelf en anderen op stang jaagt wat leidt tot steeds

• Tornen aan de begrenzing van een ander die te dichtbij is

openlijker, fysieker, grover en extremer krachten meten met elkaar
• Meebewogen-zijn met elk miniem gedragsaspect dat iemand als tegen zichzelf
gericht opvat (het is dus te zien waar zijn woede heen zal gaan)

DANS & BEWEGING

• Zich over ieder voorstel mateloos opwinden, om iets anders blijven vragen,

Grensoverschrijding
• Ruimtelijk en fysiek te dicht bij de ander komen

alsmaar geïrriteerder meer uitleg willen

• Geen rekening houden met de bewegingen van de ander

• Manipuleren

• De ander overmeesteren

• Voorwerpen/instrumenten/materialen hardhandig aanpakken en neerzetten
• Voorwerpen/instrumenten/materialen vernielen of met voorwerpen gooien

Verstoorde autonomie

• Dreigen (verbaal en/of fysiek), intimideren

• De eigen ruimte onvoldoende afbakenen

• Een kleinerende houding aannemen, anderen vernederen

• De beweging van de ander imiteren

• Anderen belachelijk maken, pesten

• In de beweging van de ander opgaan

• Negatieve feedback geven aan anderen

• Geen eigen beweging kunnen neerzetten

• Moeilijke spelsituaties voor anderen bedenken

• De strijd niet aangaan

• Vervelend aanraken
• Fel reageren op de inbreng van een ander

De eigen ruimte overmatig beschermen

• Op nare ervaringen reageren met wraak nemen

• De eigen bewegingsruimte extreem dichtmaken

• Beschuldigende opmerkingen vergezeld door stemverheffing en

• De ruimte verkleinen, waardoor de spierspanning toeneemt

fel oogcontact

• Zekerheid (veiligheid) inbouwen d.m.v. territoriumafbakening, materiaalgebruik

• Geen grenzen kennen, accepteren, respecteren

• De eigen plek gewelddadig verdedigen

• De opdracht (demonstratief ) verstoren

• Bound flow: de spanning niet in beweging omzetten

• Zich niet houden aan randvoorwaarden, afspraken en regels

• Bij relationeel naderen: naar achter hellen, onrustig wiebelend bewegen,
het lichaam wil de afstand vergroten
• Bij territorium (ruimte) naderen: het lichaam wordt groter, de beweging

(b.v. keihard de radio aanzetten)
• Bij mislukking het eigen werk vernielen
• Het werk van anderen vernielen

krachtiger, de verdediging is erg krachtig, wordt beleefd als de verdediging van
het eigen leven

IN HET MEDIUM

DRAMA

Destructieve agressie

9

• Statusrollen kiezen10

Omschrijving probleemgebied: het uiten van woede op een ongecontroleerde,

• Conflictueuze spelthema’s kiezen

destructieve, gewelddadige manier. Verbaal en fysiek uitvallen naar anderen.

• Conflictueuze spelrelaties kiezen
• Spelen met een overmatige kracht in het handelen

BUITEN HET MEDIUM

• In mimiek en houding spanning, ongenoegen en krenking tonen; verkleuring
van gezicht en nek; verstrakken van de spieren in gezicht, hand, nek, lijf

• Spelen met luide stem en snel spreektempo
• Het spel overmatig controleren
• Tijdens het spel conflicten oproepen
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• Spelscènes en verhalen afbreken

DESTRUCTIEVE AGRESSIE
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• Bewegingen: recht naar voren, scherp terug naar zichzelf toe en omhoog

• Meteen starten met de plot van verhaal
• Gebruik maken van snelle, dynamische handelingen die onaf zijn, met een
abrupt begin en einde (grillige fasering)

• Vormgeving met veel scherpe randen, hoeken en kaders
• Veel kleurcontrast

• Provocerende verhalen inbrengen

• Veel vormcontrast

MUZIEK

• Uit het contact gaan of juist in het territorium van de ander binnendringen

• Met extreem veel kracht het instrument destructief bespelen waardoor het

• Over het werk van de ander heengaan

schade kan oplopen

• De inbreng van anderen vernietigen of beschadigen

• Extreme bewegingen maken

• Verzamelen, naar binnenhalen

• In het algemeen luid spel

• Tijdens het werken zoemen of andere lage aanhoudende eentonige tonen die

• Plotseling een luide klap op b.v. de gong geven
• Luid spel dat zich opbouwt en uitmondt in een geluidsexplosie (soms eindigend

vibreren
• Zorgen dat het werken lawaai maakt

met het gooien van de drumsticks)
• Niet kunnen stoppen met oplopend spel
• De ritmiek verdwijnt uit spel
• ‘Boos’ spel niet als zodanig ervaren (ook: een spel dat de emotie ‘boos’ moet
uitbeelden vlak spelen)

• Op zich gewone beeldende handelingen worden signalen van oplopende
destructieve agressie doordat ze zonder ritme of pauze, veel en heftig zijn.
• Stapelen, smijten, drukken, stampen, slaan, snijden, steken, prikken, omsnoeren
met touw, band, ijzerdraad en dergelijke (wurgbewegingen), onderdompelen
(verzuipbewegingen), verbranden, vasthouden en onderstoppen

• Demonstratief anders spelen dan afgesproken

(verstikbewegingen), herhalend omcirkelen (insluitbewegingen), punten zetten

• Het spel overmatig controleren
• Het spel van anderen (extreem) overheersen of zelfs vernietigen waardoor
samenspel onmogelijk wordt
• De afwezigheid van muzikaal contact (niet luisteren naar anderen)

• Dreigende voorwerpen in het werkstuk inbrengen (bijv. een wapen tekenen),
agressieve thema’s imponerend of shockerend uitwerken
• Symbolen met agressieve culturele betekenissen in stripstijl en graffiti
(hakenkruis, doodskop, messen, slangen, doorgestoken hart, gewelddadige en

BEELDEND

• Het materiaal, gereedschap en de ruimte inadequaat gebruiken
• Grenzeloos het materiaal verkwisten
• Overgeleverd zijn aan de eigen lichaamsfuncties. Het materiaal en vooral het
gereedschap, zijn een verlengde van het eigen lijf (dit leidt tot zeer gevaarlijke

seksuele voorstellingen)
• Hele kleine schunnige schetsjes met krenkende woorden precies zo maken dat
de buurman ze zien en lezen kan (schetsje van kut met de tekst: je moeder).
• Zich niet aan de opdracht houden maar graffiti teksten poneren, seksuele en
gewelddadige toespelingen maken in het werk

situaties)
• Doorschieten in ongerichte, doelloze handelingen

DANS & BEWEGING

• Iets zo uitproberen dat het per se een bende wordt

• Vasthouden van verhoogde spanning in de lichaamsdelen

• Alles snel afraffelen

• Tijdens het uitvoeren van een bewegingsopdracht: de free flow is niet zichtbaar,
de bound flow des te meer, i.v.m. angst om controle te verliezen. Net hierdoor

• Krachtig materiaal en gereedschap gebruik
• De grip verliezen bij het hanteren van een materiaal
• Lijnvoering met veel druk

wordt de agressieve spanning extra verhoogd, wat leidt tot uitspattingen
• Tijdens de spontane beweging: de free flow is zichtbaar, maar ongecontroleerd
en gevaarlijk (grenzen overschrijden in het materiaal, in de sociale interactie en
de persoonlijke/eigen lijfelijke grens)
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• Spanning opzoeken, vooral in de interactie: weinig gevoel voor de ruimte hebben,

O V E R M AT I G E C O N T R O L E

• De therapeut ‘moet’ alles weten

plotseling dichtbij komen, plotseling vangen, veel lichamelijk contact, stoeien,

• Ziet zijn therapeut als zijn verlengde of als zijn vijand

agressief contact maken, vechten (fighting efforts), anderen aanvallen, anderen

• Anderen vertellen hoe er gespeeld moet worden

achtervolgen, anderen provoceren, kracht meten, rollen, knallen met ballen

• Regels opstellen waar de hele groep zich aan moet houden of afspraken en

• Spontane materiaalkeuze: met veel geluid, wat tegen een stootje kan,
Afrikaanse drumritmes kiezen
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regels van anderen nauwkeurig in de gaten houden
• Weigeren te overleggen, overleggen om alleen eigen ideeën geaccepteerd te krijgen
• Geen tegenspraak dulden bij de uitvoering

Overmatige controle
Omschrijving probleemgebied: gedragsstrategieën van de cliënt die in het teken
staan van de beheersbaarheid, dominantie en greep hebben op zijn omgeving.

• Afwerend antwoorden
• Een dreigender houding aannemen als het spannender wordt (de ander
afschrikken)

Ten grondslag aan de overmatige controle ligt veelal angst voor afwijzing,

• De zwakke plek van de ander proberen te vinden en daarop focussen (afleiding)

verlating of misbruik.

• Vragen naar bevindingen, aantekeningen etc. en dat vervolgens ter discussie
stellen

BUITEN HET MEDIUM

• Overzichtspositie of mogelijke vluchtpositie kiezen in de ruimte

• Bedachtzaam antwoorden

• Schoonhouden van de werkomgeving, netjes opruimen; smetvrees

• Van onderwerp veranderen

• Krijgt fysieke klachten als hij niet tevreden over zichzelf is

• Reageren vanuit vaste denkbeelden

• Dwangmatig, stereotiep gedrag

• Het gevoel afhouden en rationaliseren

• Niet flexibel zijn en op de hoogte willen zijn van alle veranderingen

• Geen betekenis geven of deze ontkennen

• Prestatiegerichtheid, extreem hoge eisen aan zichzelf stellen, faalangst

• Heel braaf presenteren

• Gelooft zichzelf volledig

• Niet geïnteresseerd zijn in anderen

• Heeft bezweringsrituelen en obsessies
• Gelooft in waarzeggers, horoscoop en eigen verzonnen verhevenheid

IN HET MEDIUM

• Controle uit zich in aankunnen van pijnlijke tatoeages, piercings en in

DRAMA

eetgewoonten tot anorexia toe
• Sociaal isolement, terugtrekgedrag

• Begin en einde bepalen in een verhaal
• Hoge statusrollen kiezen
• Planmatig, doordacht vaak gedetailleerd handelen

• Veel kijken en denken alvorens te handelen

• Naar perfectie streven

• Veel praten, weinig doen

• Een hoog speltempo kiezen waardoor de ander mee moet

• Veel verduidelijking vragen

• De afstand in het contact vergroten

• Dingen willen leren en niet zelf bedenken
• Veel uitspraken beginnend met ‘Ik ben..’

• Starre mimiek

• Weerstand tegen improvisatiespel

• Oppervlakkige ademhaling

• Angst zichzelf te verliezen

• Sterke vervlakking van de stem, een gebrek aan dynamiek en een zeer gelijkmatig

• Afwerend t.o.v. het medium zijn als het niet voor leerdoeleinden is

tempo en ritme, geen gevarieerd stemgebruik

• Een vaste indeling van de sessies willen

• Star/gelijkmatig bewegen, gebaren en handelen; houterig, ingehouden bewegen

• De therapeut aan de afgesproken structuur houden

• Zich herhalende bewegingspatronen

• Wil een therapeut die streng is en wat te bieden heeft

• Weinig initiatief, niet tot handelen komen
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• Dwangmatig zichzelf en anderen regisseren
• Oogcontact vermijden

O V E R M AT I G E C O N T R O L E

• Graag eigen materiaal, gereedschap en de ruimte hebben die aan zelf gestelde
voorwaarden voldoen

• Veel verbaal spel

• Niks verspillen

• Weinig contact hebben met de lichaamsbeleving

• Klein formaat kiezen
• Bekende materialen kiezen

MUZIEK

• Kiezen voor beheersbaar materiaal (geen nat in nat, zoals het aquarelleren)

• Uitsluitend spelen wat eerder op muziekinstrumenten geleerd werd
• Het spel en de structuur van het spel willen bepalen en/of vragen om een
duidelijk gestructureerd spel

• Herhalen van oud beeldend repertoire
• Het materiaal niet durven vervormen

• Aan de eigen structuur vasthouden en niet mee variëren, noch laten beïnvloeden

• Niet tot onderzoeken, spelen en experimenteren komen

• Bewuste strategieën in het spel toepassen, om de controle over het spel te houden

• Geen invloed op het eigen werk durven uitoefenen

(bijv. enkel een hand gebruiken, het basisritme volgen of zich op één medespeler

• Werken vanuit een plan en daar halsstarrig aan vast blijven houden

richten)

• De controle niet kunnen of durven loslaten

• Geen variatie in dynamiek, ritme, tempo toepassen, star, repeterend spel; uit het
spel raken als de muziektherapeut variaties aanbrengt

• Stapsgewijs werken
• Perfectionistisch zijn

• Uitsluitend zacht spelen

• Doorzetten tot men volgens de eigen regels gepresteerd heeft

• Uitsluitend in een rustig tempo spelen

• Een werkstuk in exact een sessie maken

• Tonen naast elkaar aanslaan

• Lang nadenken over de volgende stap

• Rigide loopjes blijven herhalen

• In het werken de problematiek mijden

• Vrij spel gauw in vaste lijnen spelen door b.v. ‘Vader Jacob’ te spelen of om

• Vaste beeldende regels hebben:

uitleg te vragen
• Het spel van een ander imiteren
• Onduidelijk en wisselend spelen
• Stoppen zodra men er genoeg van heeft

•

De linkerkant is altijd donkerder dan de rechter

•

Alle dezelfde vormpjes moeten even groot zijn

•

‘Roodbakkende klei moet je draaien’

•

‘Grijze klei moet je met plakken opbouwen’

• Duidelijk herkenbare vlakken / vormen die niet in elkaar overlopen

• Dynamisch luid spelen zodat men te horen is
• Een dominerende keuze van de instrumentatie
• Een vast instrument kiezen

DANS & BEWEGING

• De beweging van a tot z volledig uitvoeren
• Bound flow; spierspanning, i.v.m. de volledig gecontroleerde (bound) beweging

BEELDEND

• Direct space

• Lichamelijk niet kunnen ontspannen

• Sustained time, de beweging gaat maar door…

• Geestelijk niet kunnen ontspannen

• De wil grote invloed te hebben op de opdracht

• De energie en kracht niet adequaat gebruiken

• Over alles uitleg willen hebben

• Weinig interactie toelaten

• Materiaalkeuze op basis van duidelijke eigenschappen en hier moeilijk iets

• Steeds aansluiten, geen initiatief nemen, geen openingen maken

anders aan toe kunnen voegen (b.v. een bal is rond, je kunt er niets anders mee

• Niet in contact met materiaal willen komen

doen dan rollen, of gooien; een touw is om touw te springen etc.)

• Tastmaterialen vermijden
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DE RELATIE TUSSEN PROBLEEMGEBIEDEN, RATIONALE,
INDICATIES, DOELSTELLINGEN, INTERVENTIES EN EFFECTEN
Inleiding
In dit hoofdstuk komen de rationales, indicaties, doelstellingen en interventies
aan de orde in relatie tot de probleemgebieden zoals deze in het vorige hoofdstuk
zijn omschreven.
Achterliggende gedachtengang
Vroege ontwikkelingsstoornissen manifesteren zich in lichamelijke sensaties,
cognities en belevingen over zichzelf en de ander. Bij cliënten in de forensische
psychiatrie is een verstoring van het gevoelsleven en een verstoring van de beleving
van het contact met anderen aanwezig. Deze verstoringen spelen een rol in de
delictketen. Door te ervaren en te handelen is het mogelijk in het contact met
anderen de controle over zichzelf te vergroten, correctieve ervaringen op te doen
en cognitieve schema’s te herzien.
Het komt regelmatig voor dat de daders van delicten hun daden goedpraten en
bagatelliseren. Ze leggen de ‘locus of control’ buiten zichzelf: niet zijzelf, maar
anderen of de omgeving zijn de oorzaak van het gebeurde. Door het handelingsgerichte karakter van de vaktherapieën is het mogelijk de ‘locus of control’ weer
naar binnen te verleggen. Daarmee neemt de cliënt meer verantwoordelijkheid op
zich in relatie tot zijn omgeving en tot andere mensen.

De probleemgebieden worden van elkaar onderscheiden, opdat de behandeling op
onderdelen kan inzoomen. Niet de dsm-iv classificatie wordt als uitgangspunt

In de gesloten instelling biedt de dynamiek van de woongroep of de persoonlijke

voor de behandeling genomen, maar de probleemgebieden, al of niet in bepaalde

leefsituatie weinig mogelijkheden om het interpersoonlijk contact te beïnvloeden

combinaties, zoals deze binnen een specifieke context tot uitdrukking komen.

of te veranderen. Door in een andere context ervaringsgerichte en handelings-

De samenhang van de probleemgebieden biedt een aanknopingspunt voor het

gerichte activiteiten aan te bieden krijgen deze cliënten de mogelijkheid nieuwe

vaktherapeutisch behandeltraject van een specifieke cliënt.

ervaringen op te doen. Door de afwisseling van spel en werkelijkheid, rol en

Zoals gezegd verschilt deze samenhang van probleemgebieden per cliënt. Zo gaan

persoon kan de speler andere vormen van contact beleven en is er de mogelijk-

agressie en impulsiviteit vaak samen, maar niet elke agressie is een gevolg van

heid tot reflectie, keuze en trainen van nieuw gedrag.

impulsiviteit. Cliënten schuiven nogal eens de verantwoordelijkheid af op hun
impulsiviteit terwijl in feite sprake is van een bewust geplande agressieve daad.

Probleemgebieden en hun onderlinge relatie

Mede om deze reden is het belangrijk de probleemgebieden scherp van elkaar

De verschillende probleemgebieden hangen met elkaar samen. Deze samenhang

te onderscheiden. De behandeling van impulsiviteit kan vooraf gaan aan de

kan verschillen per cliënt en wordt bepaald door zijn stoornis, vaardigheden en de

behandeling van agressie en de behandeling van agressie kan los van de behande-

relatie tot het delict (zie schema).

ling van impulsiviteit plaatsvinden. Bij deze keuzes spelen niet alleen de probleemgebieden een rol maar ook de maatschappelijke context van de cliënt, de beschikbare vaardigheden, de risicotaxatie en de geformuleerde behandelvraag.
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Vaktherapeuten focussen vaak op een bepaald probleemgebied. Zo werken Ulrich

• de fase in de behandeling

en Hakvoort (2000) aan het verminderen van de emotionele spanning vanuit de

• de prognose

gedachtengang dat de cliënt bepaalde cognitieve schema’s hanteert. De cliënt met

• de vraag van de cliënt

een borderline persoonlijkheidsstoornis denkt bijvoorbeeld: ‘Als ik mijn gevoelens
laat zien word ik afgewezen.’. De cliënt met een paranoïde persoonlijkheidsstoornis

Interventies

denkt: ‘Als ik de ander iets toevertrouw maakt de ander daar misbruik van’ en de

Onder ‘interventies’ beschrijven we de rol van de therapeut en de (medium)

cliënt met een antisociale persoonlijkheidsstoornis denkt: ‘Als je de ander niet

activiteiten. De rol van de therapeut valt grotendeels samen met wat ook wel

pakt word je zelf gepakt’. We zien hoe hier cognitieve schema’s (Young, 1994)

‘werkwijzen’ (Smeijsters, 2003c) wordt genoemd. Interventies worden onder-

gekoppeld worden aan stoornissen en een probleemgebied. De veronderstelling is

scheiden in de volgende categorieën (zie ook p. 210-211):

dat er bij het oplonen van emotionele spanning een splitsing tussen gevoel en ver-

• Supportief (steunend en pragmatisch structurerend)

stand ontstaat die kan leiden tot een impulsdoorbraak. Werken aan het in de

• Palliatief

greep krijgen van boosheid betekent werken aan een van de schakels in de delict-

• Ortho(ped)agogisch / ontwikkelend

keten. Als cliënten in situaties komen waar zij bijvoorbeeld machteloosheid ervaren,

• Re-educatief (directief klachtgericht en focaal inzichtgevend)

raken ze geïrriteerd en boos, hetgeen kan leiden tot een delict (Hakvoort, 2003).

• Reconstructief / inzichtgevend plus.

Door de cliënt in het medium met dergelijke situaties te confronteren kan hij leren
zijn boosheid en machteloosheid anders te verwerken en in de greep te krijgen.

Activiteiten
Onder activiteiten vallen werkvormen, therapeutische technieken en materiaal-

De begrippen denken, voelen en handelen lopen als een rode draad door meerdere

technieken.

probleemgebieden heen. Bij een concrete werkvorm kunnen uiteenlopende

Zoals eerder opgemerkt is aan de respondenten gevraagd data te leveren uit hun

probleemgebieden aan de orde komen. In de toepassing worden verschillende

eigen vraag-aanbodcombinaties, product- en/of modulebeschrijvingen. Deze data

onderdelen of schakels in de keten aangepakt. Een concreet voorbeeld hiervan is

waren soms nog in ontwikkeling, soms al geaccordeerd door de beroepsvereniging.

het ‘Aanbelspel’ uit de dramatherapie dat dient ter stimulering van een verstoorde

De categorieën: rationale, indicaties, doelstellingen, interventies en effecten werden

gevoelsexpressie, maar tegelijkertijd ingaat op:

als kader gebruikt. Net als in de vorige paragraaf kunnen binnen de categorieën

• de interactie door de samenwerkingsimprovisatie

de subverdelingen van elkaar afwijken.

11

• het zelfbeeld door de presentatie van een rol
• de frustratietolerantie door het aannemen van en reageren op spelinbreng

Bij de analyse stonden de volgende vragen centraal:

• de impulsiviteit door het inspelen op tempo en tijd

• Is de beschrijving per categorie voldoende concreet en samenhangend?

• het vermogen grenzen te trekken door te starten en te eindigen

• Staan de gegevens bij het juiste probleemgebied en bij de juiste categorie van
een productbeschrijving?

Hieruit volgt dat dit spel toegepast kan worden bij de probleemgebieden waarne-

• Is per probleemgebied sprake van samenhang tussen de categorieën?

ming, gevoelsexpressie, impulsiviteit en grensoverschrijding.

• Is het mogelijk probleemgebieden samen te voegen?
• Zijn de behandelingen bij de probleemgebieden voldoende van elkaar

Indicatiestelling

gedifferentieerd?

Met indicatie wordt bedoeld: het startpunt van het probleemgebied waar het

• Welke probleemgebieden zijn vooral relevant?

aanbod op ingaat omdat de betreffende vaktherapeutische interventies hiervoor

• Welke reeds ontwikkelde modulen en producten zijn van toepassing?

geschikt zijn. Bij het vaststellen van de indicatie spelen ook de volgende factoren

• Is sprake van evenwicht tussen de media?

een rol:

• Is de tekst leesbaar en bruikbaar in de praktijk?

• de stoornis
• het delict
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VERSTOORDE WAARNEMING

Resultaten
De data die elkaar aanvullen zijn met elkaar geïntegreerd en tot een productbeschrijving verwerkt. Hierbij is vooralsnog geen sprake van volledige en
geaccordeerde producten, daarvoor zou een verbinding van de verschillende
onderdelen nodig zijn. Data die verschil van mening opriepen of te zeer specifiek
waren voor de eigen invulling van één kliniek zijn veralgemeniseerd of weggelaten.

VERSTOORDE WAARNEMING

DOELSTELLINGEN

• Stimuli van elkaar kunnen onderscheiden (fysiek, visueel, akoestisch, cognitief,
emotioneel)
• Objectieve waarneming van subjectieve beleving leren onderscheiden, leren
onderscheiden van spel en werkelijkheid
• Waarnemen van en reflecteren over gedachten, gevoelens en lichaamssensaties
tijdens de waarneming

Ve r s t o o r d e w a a r n e m i n g
Omschrijving probleemgebied: gefragmentariseerde verwerking en verstoorde
interpretatie van betekenisvolle prikkels uit de omgeving.

• Leren onderscheiden van waarnemen, denken, plannen en handelen
• Onderkennen van de eenzijdige manier waarop men met zichzelf en met de
omgeving omgaat
• Veranderen van de interactie op basis van een andere waarneming en beleving

D R A M AT H E R A P I E
R AT I O N A L E

• Specifiek bij verstandelijk gehandicapten:

Cliënten in een crisissituatie worden in hun gedrag sterk gestuurd door eenzijdige

Laag niveau

overtuigingen. De waarneming van de realiteit is gebaseerd op het direct waarneem-

• Sociaaltherapeutische doelen: met elkaar omgaan, zelfstandig kunnen

bare en de daarmee verbonden eenzijdige overtuiging, zonder dat reflectie plaatsvindt. Er bestaat geen balans tussen denken, willen, voelen en handelen. Door

structureren
• In dramatherapie: kleine doelen:

de eenzijdige waarneming en het gebrek aan reflectie is er geen contact met de

• Lichamelijke waarneming en de bewustwording daarvan

realiteit. Dit leidt tot het verlies van de ‘locus of control’. Doordat de cliënt meent

• Concentratie, de spanningsboog verhogen

geen invloed uit te kunnen oefenen op de omgeving, wordt deze als bedreigend

• Op tijd zijn, goed gekleed zijn

waargenomen.

• ‘Hoe ga ik om met mensen die ik niet/wel mag?’

Cliënten die in zo’n crisissituatie geraken krijgen in de behandeling een externe

• De eigen kracht leren zien en ervaren waar je over grenzen van de ander

structuur aangeboden om de beleving van de omgeving en de eigen mogelijkheden
naar een realistisch niveau te brengen. Daarmee wordt het mogelijk zelfvertrouwen

heen gaat
• Spelplezier ervaren en de therapeutische relatie opbouwen

en copingstrategieën te verwerven, waardoor de omgeving als minder dreigend
wordt ervaren.

Hoger niveau
• Bewust worden van het eigen gedrag (b.v. pesten en gepest worden)

Drama verloopt via het lichaam (embodiment). De persoon speelt met zijn lichaam

• Zelfwaarneming

in een scèneruimte. Cliënten met een verstoorde waarneming herkennen de

• Voelen wat je voelt en laten zien

emotie, de inhoud en de spelintentie niet. Binnen dramatherapie zal het herkennen

• Anders handelen

hoe de cliënt zelf beweegt, en het benoemen en imiteren van de objectieve waarneming onderscheiden worden van hoe de ander beweegt en wat dit oproept.

INTERVENTIES

Rol van de therapeut
I N D I C AT I E S

• Ortho(ped)agogisch/ontwikkelend, directief-klachtgericht en focaal inzichtgevend

• Onvermogen om uit de context betekenis te destilleren
• Verstoorde of gekleurde waarneming

Activiteiten

• Onvermogen stimuli van elkaar te onderscheiden of tot een geheel beeld samen

• Imitatiespel doet een appèl op de visuele waarneming die daardoor verfijnd wordt

te voegen
• Onvermogen subjectieve en objectieve waarneming van elkaar te onderscheiden

• Fysieke warm ups en de meer lichaamsgerichte kant van de handeling stimuleren
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de fysieke waarneming, maken het mogelijk deze te onderzoeken en erover te
reflecteren met als gevolg een betere differentiatie van de waarneming
• Dramatic play stimuleert het leren van ambachtelijke toneelvaardigheden

VERSTOORDE WAARNEMING

EFFECTEN

• Juist interpreteren en betekenis geven
• Verfijnd en gedifferentieerd waarnemen en voelen

waardoor de concentratieboog toeneemt en stimuli beter van elkaar

• Objectieve en subjectieve waarneming van elkaar kunnen onderscheiden

onderscheiden worden

• Spanningen binnen de interactie kunnen verdragen

• Met behulp van (video-) spel-analyse kan men objectieve en subjectieve
waarnemingen van elkaar leren onderscheiden
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• Veranderde interactie
• Waarnemen hoe anderen handelen

• Bewegingstheater
• (Video-)spel-analyse

Verstandelijk gehandicapten:

• Structurerende dramatherapie

Lager & hoger niveau
• Op tijd komen

• Bij verstandelijk gehandicapten
Laag niveau

• Goed gekleed zijn
• Gemotiveerd zijn om deel te nemen (minder apathisch)

Rol van de therapeut

• Binnen de afdeling zorgvuldiger gedrag vertonen

• Directief

• Betere concentratie

• Opdrachten geven

• Meer verantwoordelijkheid tonen

• Structureren

• Minder frustratie tonen als iets verlangd wordt
• Kritiek op het gedrag accepteren

Activiteiten
• Lichamelijk waarnemen, heel basaal. ‘Ik doe iets, hoe voelt dat? Als ik het
anders doe hoe voelt dat?’. ‘Hoe sta ik op mijn benen?’
• Werken met het lichaamsbeeld: op de grond liggen en tekenen

Hoger niveau
• Eigen wensen en doelen formuleren
• Bewust zijn van de eigen locus of control als men iets wil bereiken

• Werken met spierspanning: aanspannen en ontspannen
• Geblinddoekt door de ruimte lopen

MUZIEKTHERAPIE

• Stopregels toepassen
R AT I O N A L E

Hoger niveau

Veel cliënten hebben problemen met hun waarneming. Zij nemen de omgeving

• Vanuit cliënten situaties laten spelen

om hen heen anders waar dan de meeste andere mensen of interpreteren deze

• Rollenspelen: wie-wat-waar. Time-out toepassen, reflecteren en

informatie anders. Hierdoor leggen zij wat er om hen heen gebeurt en hoe mensen

doorvragen of het spel moet veranderen. Doel: zelfwaarneming en

daarop reageren vaak verkeerd uit. Dit leidt ertoe dat zij de omgeving als onveilig

alternatieven uitspelen.

ervaren, wat mogelijk weer tot een verhoogde emotionele spanning leidt.

• Improvisatiespel: ”Koning en knecht“ met rolwisselingen spelen

De waarneming kan sterk gekleurd zijn door vaste ideeën en interpretaties.

• Via standbeelden aan het uitbeelden van gevoelens werken (voelen wat

Wat er waargenomen wordt kan per individu sterk verschillen en niet stroken met

je voelt en dat laten zien)

de realiteit. Het scheiden van de waarneming en de interpretatie die er aan wordt
gegeven helpt cliënten om hun interpretatie van wat ze waarnemen vaker te toetsen,

Materiaal

te relativeren en bij te stellen.

Een duidelijk af te bakenen speelvlak, enkele rekwisieten, blokken of stoelen, teksten,
kaarten of foto’s met menselijke afbeeldingen, grote vellen papier, potloden, stiften,

In de muziektherapie is het eenvoudig een verbinding te maken tussen externe

attributen, verhalen.

prikkels en de interne verwerking daarvan op zowel emotioneel als cognitief
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gebied. De cliënt neemt zijn eigen ademfrequentie waar, neemt met de hand het

VERSTOORDE WAARNEMING

I N D I C AT I E S

vel van de trommel waar en via het oor en het lichaam de muzikale trillingen.

• Moeite hebben zich op de werkelijkheid te richten

Om een goede klank of een goed ritme te maken moet hij zich met de regels van

• Moeite hebben met waarnemen wat er om iemand heen gebeurt; vooral een

de muziek bezig houden en het effect van zijn muzikale gedrag waarnemen en
bijsturen.
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interne waarnemingspreferentie hebben
• Moeite hebben met waarnemen van zichzelf en de ander
• De reacties van anderen vaak verkeerd uitleggen

In een muzikaal samenspel kan de cliënt zijn waarnemen leren benoemen en de
eigen beleving onderscheiden van de beleving van een ander. Hierdoor kan hij

• Moeite hebben stimuli van elkaar te onderscheiden en/of tot een geheel beeld
samen te voegen; moeite hebben met structureren van stimuli

waarneming en interpretatie van elkaar leren scheiden. Muzikaal samenspel (met

• Subjectieve en objectieve waarneming niet van elkaar onderscheiden

de muziektherapeut of in de groep) bestaat uit directe interactie. Daarin wordt, al

• Ongenuanceerd zwart-wit denken gepaard gaand met een grove waarneming.

spelend, gereageerd op wat er muzikaal klinkt en op de verdere non-verbale signalen van de medespeler(s). Horen, zien en voelen (tastzin) spelen bij het gezamenlijk muziek maken een wezenlijke rol, waardoor er mee geoefend kan worden.
Door het samenspel op te nemen en te beluisteren kunnen de verschillende waarnemingen getoetst worden aan de realiteit en kan de cliënt ze bijstellen en nuanceren. Muziek is daarbij een goed middel omdat (een groot deel van) de interactie

B.v. in de muziek alleen ‘Het bevalt me of het bevalt me niet’ kunnen aangeven.
• Zo ook bij mensen niet in staat zijn genuanceerd waar te nemen (hoe ziet
iemand eruit, wat doet iemand, wat zegt iemand enz.). Slecht kunnen luisteren
naar wat iemand zegt.
• Eigen behoeften ongenuanceerd uitdrukken. Bijvoorbeeld praten in extremen
(niet, geen, nooit) in plaats van gradaties (minder, meer).

op band vastgelegd kan worden. Het muzikaal product vormt als het ware een

• Bij conflicten in termen van “Leven of dood” denken

buffer, waardoor het mogelijk is met iets meer afstand aan realiteitstoetsing te

• Problemen hebben met het empathisch vermogen

werken. Er bestaat een analogie tussen het gedifferentieerd kunnen waarnemen
van muziek en van situaties en personen buiten de muziek.

DOELSTELLINGEN

• Inzicht geven in hoe waarneming werkt (objectief, subjectief; associaties en
Muziek kan heel eenvoudig of gecompliceerd zijn. Muziek is herhaalbaar, hetgeen

herinneringen die de waarneming kunnen kleuren)

de situatie vertrouwder maakt. De muzikale structuren in de muziek geven zeker-

• Onderscheid maken tussen binnen- en buitenwaarneming

heid en overzicht. Doordat in het muzikale samenspel het aantal prikkels geredu-

• Zich op de activiteit leren richten (focus op het hier en nu)

ceerd kan worden, kan de cliënt allereerst oefenen met het richten van de waar-

• Stimuli van elkaar leren onderscheiden (auditief, fysiek, visueel en emotioneel)

neming op enkele aspecten van het spel en vervolgens de waarneming uitbreiden.

• Stimuli kunnen structureren

De vereenvoudiging komt ook tegemoet aan de zwart-wit opstelling van iemand

• Zichzelf kunnen waarnemen (b.v. stemming/gevoel en fysieke gewaarwording)

met een borderline persoonlijkheidsstoornis en maakt het mogelijk van daaruit

• Een ander kunnen waarnemen (interactie)

naar meer nuancering toe te werken.

• Onderscheid kunnen maken tussen spel/beleving van zichzelf en de ander
• Ontdekken dat de eigen waarneming niet altijd overeenkomt met de realiteit

Door luisteroefeningen kan duidelijk worden wat er waargenomen wordt en hoe

• Wat objectief wordt waargenomen kunnen scheiden van de interpretatie ervan

eenieder dat uitlegt. Ook kan er door middel van luisteroefeningen duidelijk worden

• De eigen waarneming kunnen nuanceren

gemaakt wat er daadwerkelijk te horen is (bijvoorbeeld lage tonen) en wat de

• De waarneming van anderen leren verfijnen

muziek oproept (bijvoorbeeld een verdrietig gevoel). Daarnaast kan aan de hand

• Beter leren waarnemen hoe anderen me waarnemen

van luisteroefeningen duidelijk worden dat muziek ook associaties en herinneringen oproept, die de waarneming kleuren.

INTERVENTIES

Rol van de therapeut
Ortho(ped)agogisch/ontwikkelend, directief-klachtgericht en focaal inzichtgevend
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Activiteiten
Waarnemingstraining (algemeen)
Wat is mijn voorkeurszintuig? Wat hoor ik, wat zie ik, wat voel ik, hoe vul ik wat
ik waarneem vervolgens in? etc.

VERSTOORDE WAARNEMING
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• De cliënt betrekken bij het onderzoek naar wat er echt klinkt als
gelijkwaardige partner
• Imitatieoefeningen en gestructureerde, concrete werkvormen die een sterk
beroep doen op het goed waarnemen (b.v. opbouwspel, ritme aanleren,
dirigentspel)

Receptie muziektherapie

• Muzikale rollen en opdrachten, gericht op interactie

• Luisteroefeningen:
B.v. naar aanleiding van muziek van Bach en Mozart

Huiswerk

• Wat hoor je:

Hoe praten mensen (hard, zacht enz.)?

Van grof naar fijn:
• Vocaal of instrumentaal?

EFFECTEN

• Hoeveel instrumenten? (bij duo, trio)

• Zich beter concentreren op de activiteit

• Welke instrumenten?

• Kunnen beschrijven wat er daadwerkelijk gebeurt

• Welke opbouw? (hoeveel delen)

• Onderscheid kunnen maken tussen twee of meerdere stimuli (auditief, fysiek,

• Welke dynamiek, welk tempo?

visueel en emotioneel)

Daarna: dezelfde vragen bij gecompliceerde muziekstukken of ingewikkelder

• Zichzelf beter waarnemen (zoals stemming/gevoel en fysieke gewaarwording)

vragen bij dezelfde muziekstukken (naar meer parameters vragen)

• De eigen ervaring kunnen benoemen; kunnen achterhalen wat muziek oproept

• Wat roept de muziek op:

• Een ander (in het spel) waarnemen

• Herinneringen, associaties, gevoelens?

• Onderscheid maken tussen het eigen spel en het spel van een ander

• In de groep op muziek tekenen om zo aan te tonen dat eenieder iets

• In het contact met de ander de eigen beleving toetsen

anders bij muziek beleeft en dat hierin geen goed of fout bestaat

• Beseffen dat de eigen ‘waarheid’ niet altijd dé waarheid is

Geen emotionele muziek, maar gestructureerd zakelijke muziek gebruiken,

• De eigen waarneming nuanceren

zoals muziek van Bach, in verband met de emotionele instabiliteit van

• Waarneming en interpretatie scheiden

borderliners.

• Een groter potentieel aan interpretatiemogelijkheden hebben
• Luisteren en het verhaal van de ander kunnen navertellen

Receptieve/actieve muziektherapie

• Luisteren naar de waarneming en interpretatie van de ander

• De ogen sluiten, de muziektherapeut bespeelt in de ruimte een (gemakkelijk)

• Relatie met delictpreventie: beter waarnemen wat de ander doet en dat beter

instrument

kunnen interpreteren

• Welk instrument?
• Naspelen (ritme, dynamiek, tempo)

BEELDENDE THERAPIE

• Daarna moeilijker instrumenten
• Samenspel in de groep of samenspel met de muziektherapeut nabespreken

R AT I O N A L E

(eventueel door terugluisteren van een band):

Chronisch psychotische cliënten hebben er moeite mee zich op de werkelijkheid

• Wat gebeurde er, wat hoorde je, wie speelde wat, wie speelde met wie samen,

te richten. Beeldende therapie verbetert de waarneming door het continue (blijvende)

hoe kwam het spel op je over?
• Op zoek gaan naar eigen interpretaties en wat er werkelijk te horen is (daarbij

karakter van het materiaal, de zichtbaarheid en de tastbaarheid van het product.
Beeldend werken heeft de eigenschap dat je werkt in het hier en nu en dat je de

is belangrijk dat ook de therapeut bereid is eigen vertekeningen van de

effecten van je handelen direct kunt waarnemen.

waarneming te ontdekken en toe te geven).

Forensische cliënten met een persoonlijkheidsstoornis hebben er moeite mee de
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werkelijkheid zonder foutieve interpretaties waar te nemen waardoor zij op diverse

VERSTOORDE WAARNEMING

EFFECTEN

gebieden van het leven in de problemen komen. Beeldend materiaal maakt het

• Woorden kunnen geven aan concrete ervaringen m.b.t. de waarneming

mogelijk de werkelijkheid en de interpretaties van de werkelijkheid te onderzoeken.

• Beeldelementen van zichzelf en van anderen kunnen beschrijven

Door hierop te reflecteren kunnen kerncognities veranderen.

• Verschillen in werkstukken van zichzelf en anderen kunnen benoemen

I N D I C AT I E S
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DANS- EN BEWEGINGSTHERAPIE

• Er moeite mee hebben zich op de werkelijkheid te richten
• Moeite hebben met waarnemen
• Moeite hebben met het integreren van denken, voelen en handelen

R AT I O N A L E

Binnen de dans en bewegingstherapie wordt onder andere gewerkt met de basale
bewegingselementen: diepte, tast, balans en de kinesthetische zintuigen. Ook

DOELSTELLINGEN

andere zintuigen zoals de reukzin, gehoorszin en gezichtszin zijn van belang.

• Motorische vaardigheden oefenen en uitbreiden, de motoriek en de coördinatie
trainen

De kinesthesie (bewegingszin) speelt een belangrijke rol bij de waarneming en

• Visuele vaardigheden handhaven en uitbreiden

controle van het lichaam, de emotionele ervaring en expressie van de totale mens.

• De waarneming richten, leren kijken en benoemen

Voor de ontwikkeling van het zelfgevoel en het zelfbeeld is de lichaamsgewaar-

• Benoemen van overeenkomsten en verschillen met het werk van anderen

wording, waar de zintuigen een belangrijk onderdeel van zijn, belangrijk (‘Dit ben

• Evalueren van beeldelementen: de waarneming richten op vorm, kleur en ritme

ik’, ‘Dit lichaam ben ik en is van mij’, ‘Deze lichaamssensaties horen bij mij’).

• Door te oefenen met betekenisverlening de informatieverwerking wijzigen

Gedifferentieerd waarnemen van mezelf en mijn omgeving vormt de grondslag
voor zelfbewust handelen.

INTERVENTIES

Rol van de therapeut

Proprioceptieve impulsen (prikkels die in het zenuwstelsel zelf ontstaan):

Ortho(ped)agogisch/ontwikkelend, directief-klachtgericht en focaal inzichtgevend

• stellen ons in staat om de kracht en coördinatie van alle motorische activiteiten
die van ons in het dagelijkse leven gevraagd worden te reguleren

Activiteiten
• Gerichte opdrachten waarbij de waarneming gericht wordt op vorm, kleur en
ritme
• Situaties (individueel in de groep) waarbij overeenkomsten en verschillen
zichtbaar worden
• Onderzoeken welk materiaal welk effect heeft en werken met materiaal dat het

• dragen bij tot de totale ervaring omtrent onze eigen houding en beleving
(zelfbeeld en communicatie)
Proprioceptieve impulsen die als gevolg van de externe stimulering door andermans bewegingen geactiveerd worden, stellen ons in staat de emoties van anderen
in termen van onze eigen ervaringen te begrijpen. Deze impulsen activeren onze
reacties op de ander.

meeste effect heeft op de eigen beleving, interpretatie en reflectie
• De cliënt de overeenkomsten en verschillen laten verwoorden bij handelen in
en buiten het medium

Luisteren naar het lichaam, ervaren van lichaamssensaties, lichaamsspanningen
en impulsen en een passend (bewegings)antwoord hierop vinden is van belang bij

• Een cognitief dagboek tekenen

stressmanagement. Zie ook de lichaamsgewaarwording bij het probleemgebied

• In het medium leren ordenen. Wanneer de cliënt niet de mogelijkheid krijgt

verhoogde emotionele spanning. Door te werken met lichaamsgewaarwording

veel te praten en ‘gedwongen’ wordt actief te zijn, zal hij zichzelf in het medium

(‘Waar zit de spanning/waar niet?’) kan aan de hand van spierspanning, body-

gaan structureren

alignment, bodysplits en lichaamssensaties het bewustzijn ten aanzien van

• Activeren door veel handelingen te laten verrichten, het werktempo verhogen
• Afspreken stil te zijn, weinig te praten en vooral veel en hard te werken

geblokkeerde gebieden verbeteren.
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I N D I C AT I E S

• Eigen lichaamssignalen niet herkennen, nooit naar zichzelf kijken en altijd op
anderen projecteren (stem, lichaamssignalen, impulsen, ontspanning, spanning)
• De omgeving verkeerd inschatten en hierdoor verkeerd handelen
• Door een gestoorde lichaamsbeleving amper toekomen aan sociale interactie.
Al hun energie gaat op aan het reguleren van eigen gevoelens/ervaringen.
• Als gevolg van een slecht lichaamsbesef en lichaamsbeeld de persoonlijke

V E R S T O O R D E G E V O E L S E X P R E S S I E E N E M P AT H I E
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• leiden – volgen kan bedreigend zijn of niet (met de ogen open, met geluid,
met de ogen dicht, met aanraking, in verschillende tempi, met regels o.a.
stopregel)
• op aanwijzing van anderen naar een muur lopen
• Patronen in de ruimte
• Gebruik maken van muziek, gestructureerd, makkelijk te volgen ritme (soul,
disco). Waarnemen hoe muziek op je werkt.

wereld niet onder controle hebben
EFFECTEN
DOELSTELLINGEN

• Herkennen van de eigen lichaamssensaties en impulsen en hiernaar handelen

• Spanningen in het lichaam beter waarnemen en in de context plaatsen

• Herkennen van de lichaamssignalen bij de ander

• Onderscheiden wat in het eigen lichaam en in de eigen gedachten ‘plaatsvindt’

• Vergroten van het realiteitsbesef door het beter scheiden van binnen- en
buitenkant
• Plezierbeleving door middel van creativiteitsontwikkeling, hetgeen het
lichaamsbesef vergroot en het zelfbeeld versterkt.
• Uit zichzelf en met een ander bewegingen, een dans, een lichaamsvorm
kunnen maken.

en wat bij het andere en/of de ander hoort
• Concentreren op zichzelf als prettig ervaren
• In een hectische omgeving de aandacht op zichzelf richten
• Meer van het eigen lichaam genieten en daardoor een beter zelfbeeld opbouwen
• In staat zijn de sociale interactie te volgen en structureren
• Minder snel in paniek raken als er waarnemingen zijn die de cliënt ‘overvallen’

• Ervaren van een grotere controle over het eigen lichaam door middel van het
vergroten van het lichaamsbesef en de lichaamsidee (anders dan bij de impuls
controle problematiek)

Ve r s t o o r d e g e v o e l s e x p r e s s i e e n e m p a t h i e
Omschrijving probleemgebied: een verstoord vermogen eigen gevoelens uit te
drukken en vorm te geven en het onvermogen zich in de ander te verplaatsen en

INTERVENTIES

te bedenken hoe deze zich in een bepaalde situatie voelt of gedraagt.

Rol van de therapeut
Ortho(ped)agogisch/ontwikkelend, directief-klachtgericht en focaal inzichtgevend

Expressie en empathie zijn handelingen die als functie hebben het soepel laten
verlopen van de interactie. Expressie is onder te verdelen in: alle lichamelijke,

Activiteiten

vocale en gelaatsuitdrukkingen. Expressie in strikte zin kan opgevat worden als:

• Gestructureerde bewegingssituaties aanbieden op het gebied van:

het uiting geven aan een indruk, het vormgeven van een rol, een gevoel, een

• Waarnemen van het hier-en-nu

gedragslijn of fantasie via taal en handeling.

• Sensopatisch spel

Empathie is het zich bewust zijn, het zich kunnen verplaatsen in en begrijpen van

• Ontspanningsoefeningen: Jacobson training en Autogene training

de gevoelens van de ander. Het is een affectieve respons op de emotionele ervaring

• Bodyfocussing

van een ander waarbij de emotie van de ander gespiegeld of nagebootst wordt.

• Lichaamsgrenzen, binnen en buiten
• Werken met adem en pols

D R A M AT H E R A P I E

• Aarden: dit is het contact van de voeten met de grond. Heeft te maken met het
in de realiteit staan en het ontwikkelen van de stevigheid van de persoon

R AT I O N A L E

• Centeren: in de wijze van staan balans en evenwicht vinden

Dramatherapie stelt cliënten in staat door middel van ontwikkelingsgerichte

• Waarnemen in combinatie met vertrouwen:

en specifieke werkvormen persoonlijke thema’s tot expressie te brengen. Deze
expressie levert tevens observatiegegevens op waardoor een beter zicht ontstaat op
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de hulpvraag van de cliënt en het geschikte behandelaanbod.
Door het spelen van rollen ontdekt de cliënt zijn eigen gevoelens (embodiment:
de rol door het eigen lichaam tot leven brengen; dramatische projectie: onbewuste
gedachten en gevoelens in de rol leggen; dramatische empathie: de gevoelens die
bij de rol horen verinnerlijken)

V E R S T O O R D E G E V O E L S E X P R E S S I E E N E M P AT H I E

I N D I C AT I E S

• Gevoelens niet herkennen; lichaamssignalen behorend bij gevoelens niet
herkennen
• Gevoelens niet kunnen uitdrukken (geremde expressie in houding, stem,
mimiek, handeling)
• Aan gevoelens geen vorm kunnen geven

Door het ontdekken van eigen gevoelens is de cliënt in staat gevoelens bij anderen

• Gevoelens onjuist interpreteren

te herkennen. Gevoelens komen vooral tot uiting in non-verbale signalen. Drama-

• Moeite hebben met het verband te zien tussen een gebeurtenis, gedachten,

therapie focust op het waarnemen en door rolneming ondervinden van dergelijke
signalen.

gevoelsreacties, lichaamssignalen
• Zich niet in de ander kunnen verplaatsen

Toneelspelen is het door middel van stemgebruik, mimiek, houding, gebaar,
beweging en handeling uiting geven aan de intenties (gevoelens en gedachten)
van een rol of verhaal.

DOELSTELLINGEN

• Ervaren, herkennen, benoemen en juist interpreteren van gevoelens
• Ervaren, herkennen, benoemen en juist interpreteren van lichaamssignalen

Beperkte of overmatige expressie komt vaak voort uit 1) een laag zelfvertrouwen

• Ervaren, herkennen en benoemen van gedachten

2) een geringe autonomie 3) intrapsychische conflicten 4) een tekort aan vaardig-

• Integreren van denken, voelen, handelen

heden.

• Verbinden van denken, voelen, handelen met gebeurtenissen
• Expressie van gedachten en gevoelens

ad 1) Op speelse wijze binnen spel en dramaoefeningen (dramatic play) positieve
ervaringen opdoen versterkt het zelfvertrouwen.

• Uitdrukken van basisemoties (boosheid, blijdschap, verdriet, angst, verbazing,
schaamte, interesse, schuld, walging)

ad 2) Doordat de therapeut de cliënt aanzet tot het maken van persoonlijke

• Het emotionele repertoire uitbouwen

keuzes neemt bij de cliënt het gevoel van autonomie toe.

• Ontwikkelen van adequatere expressievormen

ad 3) Doordat de cliënt in de spelopdracht geconfronteerd wordt met

• Het expressieve repertoire uitbreiden

remmingen en de opdracht krijgt deze uit te dagen, nemen deze remmingen

• Ontwikkelen van copingstrategieën

af. Doordat de expressieopdrachten in het hier en nu onderliggende

• Herkennen van emoties bij de ander

remmingen activeren ervaart de cliënt intrapsychische conflicten die de

• Begrijpen hoe iemand zich voelt (cognitief )

expressie remmen. Door de reflectie op het spel is het mogelijk de intra-

• Met de ander meevoelen (affectief )

psychische conflicten bewust te maken en te analyseren. Door middel van
coaching en nieuwe expressieopdrachten kan de cliënt deze remmingen uit

INTERVENTIES

dagen. Positief bekrachtigen van de expressie in en buiten het spel (acceptatie

Rol van de therapeut

van andermans expressie door imitatiespel) en het beleefde spelplezier

• Steunend (bemoedigen) en pragmatisch structurerend (grenzen stellen,

verminderen de invloed van de remming.

gepaste afstand in acht nemen, afspraken maken)

ad 4) Bij vaardigheidstekorten kan expressietraining middels dramatische

• Ortho(ped)agogisch

oefeningen plaatsvinden. De trainingen heffen de tekorten op en vergroten de

• Directief-klachtgericht

expressiviteit.

• Focaal inzichtgevend

Overmatige expressie kan zichtbaar worden in het overschrijden van grenzen

Activiteiten

(zie bij het probleemgebied afstand-nabijheid).

• Scènes waarin gevoelens worden uitgespeeld
• De emoties boosheid, verdriet, blijdschap, verbazing, angst, walging, schuld,
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schaamte en interesse leren ervaren, herkennen, benoemen en gecontroleerd

vermogen om contact te leggen met het eigen gevoel leidt tot het verminderen van

uitdrukken (Linehan 1996). Persoonlijke ervaringen m.b.t. deze emoties aan de

‘acting out’- gedrag en delictgedrag.

orde stellen.
• Decorspel met deze basisemoties

Uitgaande van het bovenstaande is muziektherapie geïndiceerd op grond van de

• Structure (andere cliënten spelen belangrijke personen)

volgende kenmerken:

• Werken met onderlinge conflicten

• Muzikale parameters stimuleren de gevoelsexpressie omdat het gevoel

• Rollenspelen
• Rolwisselingen
• Rolomkering

gekenmerkt wordt door dezelfde parameters (tempo, ritme, dynamiek, aantal,
vorm) (Stern, 1985, 1995).
• Door het eigen gevoel muzikaal vorm te geven leert de cliënt zijn eigen gevoel

• Witnessing

waar te nemen, erop te focussen, er contact mee te maken en de baas te zijn

• Spiegelen (van imitatie naar attunement)

(rekening houden met de werking van een instrument, opbouw etc). Van daar

• Charadespelen
• Psychodrama werkvormen
• Transferopdrachten
• Terugspeltheater

uit kan hij tijdens het samenspel gevoelens bij zichzelf herkennen.
• Door het verklanken van verschillende gevoelens, c.q. emoties, leert de cliënt
deze te differentiëren.
• In de muziektherapie kan het gedrag (de muzikale uitdrukking) van de cliënt
door de groep of therapeut goed gespiegeld worden (bijvoorbeeld: ‘Je speelt te

Materiaal

hard, ik heb er last van’). Op deze wijze roept muziektherapie bij de cliënt een

Bij voorkeur wordt gewerkt in een dramaruimte waarbij het mogelijk is een visueel

directe en onmiddellijke ervaring op. Hierdoor krijgt de cliënt feedback op zijn

onderscheid te maken in een spelruimte. Daar waar het niet mogelijk is te werken

handelen en wordt hij uitgedaagd nieuwe vormen van expressie te exploreren.

in een dramaruimte moet de werkruimte van binnen en van buiten prikkelarm
zijn. Er moet geen inkijk mogelijk zijn.
Er wordt gebruik gemaakt van muziekfragmenten, de eigen stem, het lichaam,
emotiekaartjes, transactionele rollen, teksten, spiegel, attributen, ballen en een
observatiechecklist ten behoeve van de verslaglegging.

I N D I C AT I E S

• Verstoord contact met het gevoel: gevoelens niet kunnen waarnemen, blokkades,
moeite hebben om gevoelens te uiten
• Moeite hebben met integreren van denken, voelen, handelen
• Moeite hebben met de expressie van (pijnlijke) emoties

EFFECTEN

• Moeite hebben om zich in te leven in een ander; gebrek aan (slachtoffer)empathie

• Kunnen uitdrukken en benoemen van emoties en beleving
• Therapeutisch theater leidt bij personen die gevangen zitten voor gewapende

DOELSTELLINGEN

diefstal en mishandeling tot het verminderen van angst, een toename van

• Vergroten van de intrinsieke motivatie, verminderen van weerstand

empathie voor anderen en het vermogen tot conflicthantering (Cogan & Paulson,

• Verbeteren van de waarneming van eigen gevoelens

1998; fenomenologisch onderzoek).

• Gevoelens leren differentiëren
• Gevoelens in beweging zetten en uiten

MUZIEKTHERAPIE

• Gevoelens leren verwoorden
• Integreren van denken, voelen, handelen

R AT I O N A L E

• Pieken en dalen integreren als deel van zichzelf

Een adequate expressie van het gevoel leidt tot een bevredigender contact met de

• Emotionele stabilisatie

medemens. De cliënt voelt zich sociaal competenter en raakt steviger verankerd in

• Verbeteren van de gevoelsexpressie zodat de ander dit begrijpt

een sociaal netwerk. Dit leidt tot meer emotionele stabiliteit. Versterken van het

• Leren invoelen in (het spel van) een ander
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BEELDENDE THERAPIE

• Afstemmen op de ander
• Leren feedback krijgen en geven

R AT I O N A L E

Door cliënten een gevoelsbeeld te tonen waarop zij beeldend een reactie geven,
INTERVENTIES

leggen zij contact met het eigen gevoel en koppelen zij dit aan de eigen ervaring.

Rol van de therapeut

Werkwijze, penseelstreken, compositie, details, kleurgebruik geven een analoog

• Steunend en pragmatisch structurerend

beeld van de gevoelens van de cliënt.

• Ortho(ped)agogisch

Cliënten die zichzelf in het medium niet sturen of waarbij het materiaal alle han-

• Directief-klachtgericht

delingen bepaalt, vertonen deze eigenschappen ook in sociale contacten. Ze hebben

• Focaal inzichtgevend

weinig eigenheid en reageren vooral op hun omgeving. Beeldende therapie kan
dit ervaarbaar maken en via expressief werken beïnvloeden.

Activiteiten

In het beeldend werken wordt als het ware een geschiedenis geschreven. Alle

• Uitzoeken welk instrument en welke muziekstijl de cliënt raakt. Deze als

handelingen blijven zichtbaar en blijven deel uitmaken van het totaal. De neerslag

opening gebruiken om de cliënt gevoelens te laten ervaren.

van de handelingen die bij beeldend werken blijft bestaan, zorgt ervoor dat de

• Waarnemen van klanken

gevoelsexpressie niet vervluchtigt.

• ‘Intrapsychische’ en ‘interpsychische’ dialoog

Het tekenen van gevoelens en het gebruik van mythologische figuren maakt

• Leren het eigen gevoel muzikaal vorm te geven: ‘Hoe kun je zo spelen dat

verhalen los over ervaringen uit de kindertijd (Gerber, 1994).

anderen het gevoel herkennen?’
• Spelen van rollen

Beeldende materialen doen een appèl op inleving. Expressie en impressie door
middel van het beeld vormen een brug naar het andere en naar de ander.

• Muzikale biografie
• Liedcompositie en liedparodie (bij bestaande liedjes zelf tekst maken)
• Een ‘gevoels-cd’ maken. Opdracht: ‘Welke liedjes passen bij jouw verschillende
gevoelens en welke liedjes helpen jou als je bijvoorbeeld verdrietig bent?’
• In het algemeen: samenspel (b.v. rockband) op grond van afspraken die daarbij
gemaakt moeten worden

I N D I C AT I E S

• Gevoelens onderdrukken
• Zich laten overspoelen door gevoelens
• Gevoelens extreem uiten (hysterische neurose)
• Een gestagneerd lichaamsbeeld waardoor cliënten minder ‘Ik-bepaald’
bezig zijn (Visser en Hummelen, 1988)

EFFECTEN

• Meer contact met het eigen gevoel leggen: de eigen gevoelens beter waarnemen,

• Gevoelens (van zichzelf en anderen) niet herkennen
• Gevoelens (van zichzelf en anderen) onjuist interpreteren

van elkaar onderscheiden en uiten (via muziek en/of woorden)
• Gevoelens kunnen ombuigen zonder inadequate copingstrategieën in te
hoeven zetten

DOELSTELLINGEN

• Versterken van ‘Ik-bepaald’ bezig zijn

• Vaker en langer aan de improvisatie deelnemen (Zeuch, 2003)

• Ervaren, herkennen en benoemen van gedachten

• Verhoogde zelfexpressie (Daveson & Edwards, 2001)

• Ervaren, herkennen, benoemen en juist interpreteren van gevoelens

• Een ander (in het spel) waarnemen

• Integreren van denken, voelen, handelen: ‘Wat denk je, wat voel je en

• Op het spel van de ander kunnen afstemmen

geef je reactie’
• Verbinden van denken, voelen, handelen met gebeurtenissen
• Expressie van gedachten en gevoelens
• Zich manifesteren
• Authentiek zijn
• Ervaren, herkennen, benoemen en juist interpreteren van gevoelens van anderen
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I N D I C AT I E S

Rol van de therapeut

• Vervlakking van het gevoel en eenzijdige expressie

• Steunend en pragmatisch structurerend

• Projectieve identificatie van gevoelens

• Ortho(ped)agogisch
• Directief-klachtgericht
• Focaal inzichtgevend

DOELSTELLINGEN

• Ervaren en zich bewust worden van innerlijke gevoelens
• Persoonlijke expressie

Activiteiten

• Gevoelsmatige interactie

• Onderzoeken wat een cliënt in het medium wel en/of niet expressief uit
• Cliënten stimuleren zich expressief te uiten
• Cliënten persoonlijke betekenissen naar voren laten brengen en koppelen aan
ervaringen

INTERVENTIES

Rol van de therapeut
• Steunend en pragmatisch structurerend

• Een werkstuk maken met als thema ‘overspoelend verdriet’

• Ortho(ped)agogisch

• Een werkstuk maken met als thema ‘blijdschap’

• Directief-klachtgericht

• Opdrachten geven die het handelen intensiveren: het tempo verhogen, papier

• Focaal inzichtgevend

formaat vergroten
• Mythologische figuren als thema nemen (b.v. Medusa)

Activiteiten

• Werken met geleide fantasie

• Effort-training

• De cliënten elkaar laten ondersteunen en verschillen laten accepteren

• Persoonlijke dans bij een eigen muziekkeuze

• Cliënten stimuleren zich in het werk en achterliggende gevoel van de ander te

• Toewerken naar de esthetische illusie

verplaatsen
• Gevoelsmaskers van de dader en het slachtoffer maken en praten over wat deze
personen voelen

• Basisemoties (agressie, angst, blijdschap, verdriet) in dans en beweging
uitdrukken
• Gevoelens vanuit de ‘Effort’-kwaliteiten benaderen met een verbinding van
waarnemen en voelen

EFFECTEN

• De cliënten onderscheiden ik en de ander alsook de eigen en andermans beleving

• De ander een rol in de eigen dans en beweging geven
• Spiegelen, leiden en volgen

• De cliënten ontdekken en bespreken overeenkomsten en verschillen tussen
zichzelf en de ander
• De cliënten hebben geleerd zich te verplaatsen in de ander en vanuit het
perspectief van de ander te reageren

EFFECTEN

• Zich bewust zijn van eigen gevoelens
• Met behulp van softere muziek verdriet en genegenheid toelaten. Bijvoorbeeld:
een cliënt heeft aanvankelijk een voorkeur voor muziek van Rammstein

DANS- EN BEWEGINGSTHERAPIE

(‘Bück dich’) en Böse Onkels, maar kiest na verloop van tijd voor muziek van
Bob Marley (‘No woman no cry’) of bijvoorbeeld ‘Ich geh nicht ohne dich’.

R AT I O N A L E

• Zich bewust zijn van het effect op anderen

Dans & bewegingstherapie maakt het mogelijk vanuit de ervaring van het lichaam-

• Ego-versterking

in-de-beweging inzicht in de eigen gevoelens te verwerven en gevoelens van de

• Zelfacceptatie (mogelijkheden en reëel zelfbeeld)

ander bewust te maken. De esthetische illusie in de dans en de beweging maakt

• Zelfwaardering

het mogelijk dat er een bepaalde afstand tot de eigen gevoelens kan ontstaan.
Door het verbinden van de horizontale en de verticale as ontstaat een integrale
lichaamservaring en gevoelservaring.
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Via het regisseren kan de dramatherapeut het handelingstempo en andere ver-

Omschrijving probleemgebied: een staat van verhoogde spiertonus, alertheid,

schijningsvormen van gespannen handelen beïnvloeden. De cliënt leert uiteindelijk

prikkelbaarheid die zich kenmerkt door rusteloosheid, angst, opwinding en/of

hoe hij zelf zijn fysieke lichaamshouding en handelingstempo kan beïnvloeden.

een algemene, diffuse paraatheid tot handelen.

Door het geleerde buiten de dramatherapie toe te passen kan hij zich in dagelijkse
(spanningsvolle) situaties fysiek ontspannen.

Cliënten hebben vaak zelf niet door dat zij gespannen zijn. Bij gewelddadige daders
zoekt de spanning een uitweg via extreme agressie tijdens het delict.

Ervaren, analyseren van en leren omgaan met spanningsvolle situaties

Cliënten waarbij de spanning bij weinig druk snel oploopt (cliënten met korte

Het is mogelijk met behulp van fictief of realistisch rollenspel spanning te ervaren

lontjes) hebben baat bij niet teveel moeten en niet teveel regeltjes. Cliënten met

en te analyseren. De veroorzakende en instandhoudende factoren van spanning

impulsstoornissen door b.v. adhd hebben daarentegen juist behoefte aan veel

worden zichtbaar in de interactiepatronen in het spel in het hier en nu, en in de

structuur. Mensen met korte lontjes en met adhd hebben dus tegengestelde

wijze waarop de plot van het verhaal vorm krijgt en gespeeld wordt. Na de analyse

behoeften: laagdrempeligheid versus duidelijke taakstelling. Cliënten die oppotten

van de spanningsbronnen in het spel kan men de koppeling maken naar de

en uitbarsten hebben baat bij sociale vaardigheden.

realiteit.
Door het exploreren, oefenen en ingeleefd spelen van rollen kan de cliënt zijn rol-

D R A M AT H E R A P I E

repertoire uitbreiden met rollen die gekenmerkt zijn door ontspanning in handeling en karakter.

R AT I O N A L E

Door gebruik te maken van het standbeeldentheater is het mogelijk cliënten staps-

Ervaren van het spanningsniveau

gewijs bloot te stellen aan spanningsvolle situaties. De structuur en begrenzing

Een aanzienlijk deel van de cliënten waarbij agressie of seksuele grensoverschrij-

van de stilstaande beelden werken veilig en bieden de mogelijkheid tot analyse

dingen onderdeel uitmaken van het handelingspatroon of de delictketen heeft

van de situatie die beeld voor beeld (seconde voor seconde) uitgeplozen kan worden.

problemen met het reguleren van de emotionele spanningen.

Rollenspel, rolwisseling, coaching en regie door de dramatherapeut bieden de

Dit kan een gevolg zijn van het feit dat denken, voelen en/of handelen niet met

mogelijkheid cliënten bloot te stellen (exposure) aan situaties die spanning uitlokken.

elkaar verbonden en niet in evenwicht zijn, waardoor de nadruk voornamelijk op

Door in het spel en de rol te leren de spanning vorm te geven en door de ontlokkers

één van de gebieden ligt. Als dit het geval is vormt het ervaren en differentiëren

in de eigen rol en het spel te verwerken, leert de cliënt gedragsalternatieven die

tussen de diverse aspecten van het handelingspatroon - de lichaamssignalen,

hij in de realiteit kan toepassen.

gedachten en emoties - de voorwaarde om het emotionele spanningsniveau te
kunnen reguleren. Dramatherapie laat de cliënt de aandacht vestigen op de diverse

Perspectiefverbreding

aspecten van het handelingspatroon.

Een cognitieve gedragsmatige analyse van het spel maakt het mogelijk spanningsbronnen te traceren en vervolgens te neutraliseren. Door rolwisseling, inleving in

Regisseren van het spanningsniveau

de antagonistenrol, het spelen van andere (bij)rollen in de scène wordt de perspec-

Wanneer spanning zich uit in een extreem vlakke of explosieve dramatische

tiefvernauwing waarvan in spanningsvolle situaties vaak sprake is tegengegaan.

stuwingslijn van het verhaal kan de dramatherapeut als schrijver of regisseur een
meer geleidelijke spanningsopbouw inbouwen. Daardoor wordt de cliënt zich

I N D I C AT I E S

bewust van de spanningsbronnen en spanningsopbouw. De cliënt kan in drama-

Onderkenning van emotionele spanningen

therapie gedragsalternatieven voor de spanningsweergave exploreren en een

• Emotionele spanningen niet ervaren

adequatere spanningsopbouw toepassen.

• Denken, voelen en handelen overwegend als onsamenhangend beleven en

Met behulp van bewegingstheater/mime en fysieke warm-ups kan de cliënt zichzelf
trainen fysieke spanning en ontspanning meer bewust te ervaren en te hanteren.

toepassen
• Een beperkt bewustzijn van de uitlokkers, de signalen en de fysieke en
emotionele spanningsopbouw
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Implosief

Activiteiten

• Angst voor gebeurtenissen en eventuele fouten

• Fysieke warm-ups gericht op ontspanning en beheersing van het lichaam

• Constante overmatige spanning in de handeling

• Standbeeldentheater
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• Bewegingstheater/mime
Explosief

• Tekstdialogen

• De emotionele spanning uitsluitend extreem kunnen uiten

• Fictief rollenspel (scenework, Emunah), in ’alsof’ situaties:

• Emoties als onbeheersbaar en oncontroleerbaar beleven en daardoor in het
contact met anderen problemen veroorzaken
• Spanningsregulatieproblemen die zich uiten in het ontbreken van een

• de emoties boosheid, verdriet, blijdschap, verbazing, angst, walging, schuld,
schaamte en interesse leren ervaren, herkennen, benoemen en gecontroleerd
uitdrukken

geleidelijke spanningopbouw en momenten van explosief stijgende spanning

• gedragsreacties op de eigen emoties leren herkennen

en uitbarstingen

• ervaren en leren herkennen van de koppeling tussen gebeurtenis/emotie en

• Ontbreken van gedragsalternatieven in spanningsvolle situaties

emotie/gedachte
• Boxen met pauzes (boxen, rondje lopen, boxen). Uitputting voelen.

DOELSTELLINGEN

• Emotionele spanningen en spanningsboog leren herkennen
• Een relatie leren ervaren tussen een gebeurtenis, de lichaamssignalen,

• Realistisch rollenspel (roleplay, Emunah), naar aanleiding van dagelijkse of
persoonlijke situaties:
• Persoonlijke ervaringen met de hierboven genoemde emoties aan de orde stellen

de emotionele spanning, de gedachten en het gedrag
• Reguleren van het angstniveau door situaties als minder bedreigend te leren
ervaren

Materiaal
• Afbeeldingen uit tijdschriften

• Emotionele stabiliteit bereiken

• De video ter ondersteuning van de zelfreflectie

• Ontwikkelen van het bewustzijn van de emotionele spanningsopbouw met

• Pen en papier en stiften en flap ter ondersteuning van visualisatie

bijbehorende fysieke signalen

• Mind map

• Factoren die de emotionele spanning in stand houden en veroorzaken leren
(her)kennen en van elkaar onderscheiden
• De keten van de spanningsopbouw (gebeurtenis, signalen, emotionele
spanning, gedachten, gedrag) leren beheersen
• Ontwikkelen en toepassen van spanningverlagende gedragsalternatieven in
spanningsvolle situaties

EFFECTEN

• De cliënt kan gedachten en emoties, met name emotionele spanningen, in zijn
handelingspatroon onderscheiden
• De cliënt kent alternatieve handelingspatronen voor het reageren op emotionele
spanningen en kan deze inzetten

• Emotionele spanning gecontroleerd uiten
MUZIEKTHERAPIE
INTERVENTIES

Rol van de therapeut

R AT I O N A L E

• Steunend en pragmatisch structurerend

Er zijn klanken, muziekinstrumenten (alleen al door hun vorm of door de te ver-

• Focaal inzichtgevend (de therapeut gaat in op de diverse aspecten van het

wachten klank), muzikale genres, bepaalde muziekstukken die spanning oproepen,

handelingspatroon die met emotionele spanning samen hangen; de therapeut

andere die juist weer ontspannend werken. Door de cliënt te begeleiden in het leren

geeft feedback over het spanningsniveau (benoemen, confronteren)

waarnemen en ontdekken wat hij als spannend of ontspannend ervaart en wanneer,

• Directief-klachtgericht (de therapeut maakt gebruik van kennisoverdracht en
ondersteunt het oefenen van gedragsalternatieven)

kan hij zichzelf dienaangaande beter leren kennen en competenter op zijn
spanningsniveau inspelen met als gevolg een betere spanningsregulatie.
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• samen met de cliënt exploreren welke instrumenten, welke muziek, wat voor
een soort spel invloed op zijn spanningsniveau heeft
• samen met de cliënt exploreren wat er in de muzikale interactie spanning

aandacht wordt besteed aan het leren verdragen van primaire emoties. Muziek-

oproept of juist ontspanning teweegbrengt (b.v. de mate van structuur, faal

therapie sluit hierop aan door het gevoel te verklanken waardoor de cliënt contact

angst/perfectionisme, underdogpositie, wantrouwen t.a.v. wat door de

maakt met het gevoel en dit tevens vorm geeft.

therapeut wordt geobserveerd en gerapporteerd naar het behandelteam etc.)
en onderzoeken wat de spanning zou kunnen helpen te verlagen

I N D I C AT I E S

• Problemen met het uiten van spanning (onderkoeld of overreageren)
• Problemen met regulatie van emoties en spanningen

• spanningoproepende situaties buiten de therapie binnen de muziektherapie
naspelen, de spanningsverhogende factoren opsporen en onderzoeken hoe
deze mogelijk vallen te beïnvloeden (coping mechanismen opbouwen)
• Thermometermodel: een grafische spanningsschaal maken waarop de cliënt

DOELSTELLINGEN

individueel voorbeelden, die een verschillend spanningsniveau weergeven,

• Ontspanning

invult. Daarna met behulp van receptieve en actieve werkvormen het

• Reguleren van gevoelens

spanningsniveau vooraf, tijdens en na de werkvorm grafisch weergeven.

• Spanningsregulatie
EFFECTEN
INTERVENTIES

Rol van de therapeut

• Ontspanning (Daveson & Edwards, 2001; Zeuch 2001; Zeuch & Hillecke;
Hakvoort, 2003)

• Steunend en pragmatisch structurerend

• Liedjes absorberen gevoelens (Dvorkin, 1991)

• Focaal inzichtgevend

• De cliënt kan bij zichzelf spanning signaleren en hanteren of omvormen tot

• Directief-klachtgericht
Activiteiten

hanteerbare spanning
BEELDENDE THERAPIE

• Werken met het monochord ter ontspanning
• Ontspanningsoefeningen

R AT I O N A L E

• Zingen van en luisteren naar bekende liedjes die gevoelens absorberen

De cliënt kan verhoogde emotionele spanning leren waarnemen aan de hand

• Samen met de cliënt zijn eigen ontspanningsmuziek maken. De cliënt bepaalt

van de mate van controleerbaarheid van het materiaal, de mate van beheersing

welke instrumenten er gebruikt worden en hoe en wat er gespeeld wordt. Deze

van techniek, de mate van grip op tijd/planning. Hij kan ervaren dat hij bij een

muziek eventueel opnemen en aan de cliënt meegeven zodat hij kan uitproberen

dreigende mislukking, door niet controleerbaar materiaal of een verstoorde

of de muziek helpt als hij spanning voelt opkomen. Het is ook mogelijk een

beheersing van de techniek niet ook nog het tempo moet opschroeven. Omdat ook

cd’tje met bestaande nummers samen te stellen die voor de cliënt ontspannend

het tegenovergestelde mogelijk is (ontspanning ervaren), kan de cliënt experimen-

werken.

teren met het opbouwen en afbouwen van spanning.

• De aandacht focussen op een gevoel en dat gevoel verklanken zodat de cliënt op
een veilige manier contact maakt met het gevoel (geïnspireerd door Linehan,

Door het scheppen van een concreet beeldend product naar aanleiding van gevoelens,

1996)

gedachten, fantasieën en gedrag (tijdens de delictketen), leert de cliënt psychische

• Spanningsimprovisaties:
• de cliënt laten oefenen met het waarnemen van welke klanken, instrumenten
en muziek spannend, dan wel ontspannend zijn

processen uitdrukken en beheersen (Gerber, 1994).
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• Problemen met het uiten van spanning
• Problemen met reguleren van spanning
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ervaren is in het beeldend werken, kunnen deze verdiepend en ontspannend
werken)
• Thema’s: spanning en aandacht, spanning en uitdaging, spanning en
onzekerheid, falen, spanning en zelfbeeld

DOELSTELLINGEN

• Onlustgevoelens/spanningsgevoelens leren onderkennen

• In een paar seconden associaties tekenen bij woorden die betrekking hebben op
thema’s die in de behandeling aan de orde komen; een associatie uitwerken

• Leren stilstaan en bespreekbaar maken van spanningen

• Beïnvloeding met achtergrondmuziek kan spanning of ontspanning vergroten

• Leren uiten van spanning

• Kort symboliseren hoe je je nu voelt, dit gevoel versterken en afzwakken

• Op een gepaste wijze spanning hanteren; spanningsregulatie
• Ontspanning
• Leren omgaan met problemen in het dagelijks leven

BUITEN HET MEDIUM

Een ‘relaxhoek’ (met grote kussens) inrichten waardoor het mogelijk is dat cliënten
tijdelijk de spanning (in het medium) ontvluchten.

INTERVENTIES

Rol van de therapeut

EFFECTEN

• Steunend en pragmatisch structurerend

• Zich bewust zijn van lichamelijke ervaringen

• Focaal inzichtgevend

• Gedachten, gevoelens en reacties in verschillende situaties van elkaar kunnen

• Directief-klachtgericht

onderscheiden
• Zicht hebben op de eigen gevoelens en die van anderen

Activiteiten

• Kunnen hanteren van oplopende spanning

• De cliënten leren onderscheid te maken tussen gedachte, gevoel en gedrags-

• Kunnen ontspannen

reactie in verschillende situaties; patronen van interpretatie leren herkennen

• Ervaringen met anderen kunnen bespreken

• Kunnen kiezen voor een techniek en materiaal waar je je prettig bij voelt
• In een silhouet van jezelf de plaatsen kleuren waar je spanning ervaart

DANS- EN BEWEGINGSTHERAPIE

• Een spanningsmeter, gevoelsmeter, gevoelskompas van karton maken
• Een landschap maken dat bij je gemoedsstemming past
• Uit een lijst tegenstellingen er een kiezen en die naar eigen inzicht uitwerken
(b.v. onderwater - bovenwater; druk en rustig)
• Materialen en technieken aanbieden welke vanuit de beeldende handeling

R AT I O N A L E

Het verband tussen emoties en het lichaam werd in de 20ste eeuw door Wilhelm
Reich, leerling van Freud, in de westerse psychiatrie geïntroduceerd. Later stond
ook in de gestalttherapie (Fritz Perls) en de bio-energetica (Alexander Lowen) dit

specifieke lichamelijke sensaties bieden op een schaal van inertie tot opwinding

verband centraal. Beide therapieën werken vanuit de connectie van lichaam en

(b.v. werken met vetkrijt, krassen)

geest en benadrukken dat het lichaam spanning registreert, nog voordat dit op

• Materialen en technieken aanbieden waarmee de cliënt spanning/ontspanning
kan onderzoeken

mentaal niveau gebeurt. Volgens deze stromingen is spierspanning het lichamelijke
teken van een stresstoestand. Lichamelijke spierspanning is het gevolg als impulsen

• In materiaal en techniek (krassen, kliederen, kleurcontrast) spanning uiten

met betrekking tot emotionele expressie worden onderdrukt. Wordt de emotionele

• Oefeningen in controle leren behouden of juist loslaten

expressie beperkt, dan is overmatige spierspanning vaak het gevolg.

• De beeldende parameters formaat, ritme, tempo binnen beeldende oefeningen
inzetten (b.v. op groot formaat schilderen; versnellen en vertragen)

Chronische spierspanning leidt op haar beurt vaak opnieuw tot een beperking van

• Moeilijke technieken gebruiken waarbij mislukking (frustratie) reëel aanwezig is

de expressie en vermindert het energieniveau aanzienlijk. Het is intens vermoeiend

• Vormgeven van spanningsvolle situaties en gebeurtenissen (wanneer de cliënt

om continu hoge spierspanning te hebben. Dans & Bewegingstherapie gaat uit
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INTERVENTIES

stoornis en de mogelijkheden die aanwezig zijn om deze beperkingen te overwin-

Rol van de therapeut

nen of te compenseren.

• Steunend en pragmatisch structurerend

Beperkingen in het bewegingsapparaat door het niet-connected zijn in de lichaams-

• Focaal inzichtgevend

assen, kan blijk geven van emotionele spanningen en trauma’s (Bartenieff ).

• Directief-klachtgericht

Werken met lichaamsgewaarwording betekent dat het lichaam als concrete mani-

Activiteiten

festatie van het ‘eigen zijn’ wordt beschouwd. Door te werken met de lichaams-

• Body awareness (lichaamsgewaarwording)

gewaarwording, vanuit de vraag: ‘Waar zit de spanning, waar niet?’, kan de cliënt

• Body-focus, lichaamscheck (gebaseerd op de techniek ontwikkeld door Gendlin)

aan de hand van de spierspanning, bodyalignment, bodysplits en lichaamssensaties

• Diverse ontspanningsoefeningen, zowel actief als passief, van steunend naar

zijn bewustzijn ten aanzien van geblokkeerde gebieden vergroten. Tijdens dit werk

ervarend naar uitdagend

kunnen beelden en emoties die met het ontstaan van de blokkade samenhangen

• Gestructureerde opdrachten met als doel: van bound flow naar meer free flow

terugkomen. Tevens kunnen emoties die met het lichaam en/of de beweging

• Veilige oefeningen met een ‘goed, ontspannen, niet uit de hand gelopen’ einde

samenhangen, verduidelijkt of versterkt worden. Bij het bewegen komen muscu-

• Gestructureerde bewegingsarrangementen met een spanningsmoment, waarbij

laire en nerveuse responsen vrij die gerelateerd zijn aan emotionaliteit en het

de ervaring daarvan plaatsvindt binnen een context

emotionele geheugen. De emotionele beweging kan uitgangspunt zijn voor het
verdere therapeutisch proces. De mogelijkheid door middel van beweging tot

EFFECTEN

katharsis (gevoels/energie ontlading) te komen én gevoelens te uiten die geblok-

• Meer ontspanning, zowel in de spieren als in de geest

keerd of onderdrukt zijn geweest, gaat gepaard met het opheffen van de spier-

• Beter kunnen loslaten, accepteren, ervaren met meer rust

spanning/blokkade.

• Vergroot lichaamsbesef, waardoor de cliënt spanningsmomenten beter kan
registreren en controleren

Ontspanningstherapie leidt tot meer innerlijke rust, een betere stemming en

• Minder controlebehoefte

meer helderheid van geest.
Impulsiviteit
I N D I C AT I E S

• Somatiseren

Omschrijving probleemgebied: de neiging direct, zonder reflectie en planning op
een gebeurtenis te reageren zonder rekening te houden met de gevolgen.

• Slechte spanningsregulatie
• Geen gevoel in het lichaam hebben

D R A M AT H E R A P I E

• Blokkades in het lichaam
• Gevoelens van lusteloosheid, moeheid, gebrek aan plezier
• Moeite hebben met loslaten, accepteren, to go-with-the-flow

R AT I O N A L E

De dramatherapeut plaatst de cliënt in de handeling, in een gebeurtenis, met een
rol en een doel. Door de cliënt in een scène te plaatsen wordt de impulsiviteit

DOELSTELLINGEN

zichtbaar in het doen en wordt zichtbaar welke vaardigheden hij wel en niet bezit.

• De energie weer laten stromen, d.m.v. bewegingen inzetten en in de tijd afronden

De cliënt kan zijn vaardigheden in impulscontrole gecontroleerd exploreren en in

• Plezier beleven aan het eigen lichaam en de gewaarwording

de scène onderzoeken aan welke impulsen hij kan toegeven en welke hij beter kan

• D.m.v. lichaamsgewaarwording het lichaamsbesef vergroten

leren beheersen. Als de cliënt vanuit zichzelf enige structuur leert aanbrengen

• D.m.v. het herkennen van signalen (emotionele) spanning waarnemen

kan er variatie in aanbod en ruimte plaatsvinden. Allereerst staat het oefenen van
dagelijkse situaties voorop. Deze zijn behapbaar, soms ook minder emotioneel
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doorbreekt omdat men de impulsdoorbraak voor is en blijkwaar (onbewust)
‘weet’ hoe dit te doen.
• Bij situaties waar de impuls wel doorbreekt werken met een stop procedure
(letterlijk stilzetten, freeze). Stilstaan bij vragen als: ‘Wat denk je, wat voel

I N D I C AT I E S

• Verstoorde impulscontrole
• Grenzeloze expressie, extreem naar buiten gerichte spanning die zich uit in
grensoverschrijdend gedrag naar anderen
• In kleine, typische, alledaagse, exemplarische situaties in de problemen komen

je?’, ‘Hoe kun je eruit stappen?’, ‘Wat zou je kunnen doen?’. Leren zelf de
stop toe te passen (interne locus of control).
• Daarna alternatief gedrag oefenen (‘We doen alsof je het wel kunt’).
De scène anders laten verlopen (b.v. letterlijk omdraaien en weggaan).
• Onderzoeken wat voor de cliënt het beste alternatief is (b.v. iemand moet
niet kiezen voor de rug toekeren als hij dat in de praktijk niet durft).

DOELSTELLINGEN

• Inzicht in het eigen gedrag en de aanleiding tot de eigen emoties

Materiaal

• Grenzen waarnemen en accepteren

Bij voorkeur visueel materiaal, zoals korte teksten, foto’s en attributen

• Doelgerichter werken en handelen
• Beheersen van emoties en impulsen

EFFECTEN

• Gevoelens van irritatie en boosheid kunnen hanteren
Bij een kortdurende aanpak: de impulsiviteit in kleine situaties beheersen

• Afname van impulsief gedrag
• Contacten met anderen kunnen aangaan, met een meer objectieve reflectie op

INTERVENTIES

de werkelijkheid

Rol van de therapeut

• Structuur kunnen aanbrengen

Structurerend, directief klachtgericht en focaal inzichtgevend

• Een positief beloop in de crisissituatie
• De cliënt voelt zich serieus genomen

Activiteit
• Impulsiviteit uitleggen (psycho-educatie)

• De cliënt kan herkennen hoe hij zich gedraagt en kan zijn gedachten, gevoelens
en gedrag onder controle houden

• Mime

• De cliënt kan uit de situatie weglopen

• Door middel van dramatic play vaardigheden ten behoeve van de impulscontrole

• De cliënt ervaart meer rust, voelt zich beter waardoor ook het gedrag verandert

exploreren
• Door middel van scenework de cliënt uitdagen op een speelse, niet bedreigende,

• De cliënt kan de vaardigheden vanuit de dramasituatie transformeren naar de
afdeling dan wel de thuissituatie

manier uiting te geven aan impulsiviteit
• M.b.v. de theaterfuncties (acteur, regisseur, schrijver, toeschouwer) oefenen met

MUZIEKTHERAPIE

de mate waarin aan impulsen gevolg wordt gegeven
• Role play (roltraining)

R AT I O N A L E

• Aanbelspel

In de muziektherapie is het probleem van de cliënt of de groep meteen hoor-

• Gastspel

en voelbaar. Hierdoor wordt de basis gelegd voor de bewerking van het probleem

• Alledaagse situaties:

(dit is belangrijk bij een therapeutische methode die conflictgeoriënteerd is).

• De risicosituaties in dagelijkse hier en nu situaties analyseren
• ‘Bijna impulsief’ versus ‘impulsieve doorbraak’ naast elkaar zetten

Muziektherapie biedt de mogelijkheid impulsiviteit direct in handelingen om te

• Ontdekken dat er situaties zijn waarin de impulsiviteit niet helemaal

zetten en hoorbaar te maken. Zij is in staat de impulsiviteit van de cliënt in de

128 |

IMPULSIVITEIT

muziek op te vangen en in het samenspel beheersbaar te maken (containment).

IMPULSIVITEIT

• Muziek spelen of laten spelen die een expressie is van negatieve gevoelens.

Muziek heeft de kracht ‘mensen mee te nemen’. Door het structurerend vermogen

Beginnen met waar iemand het meeste afstand van heeft en daarna

van maat en ritme treedt de impulsiviteit minder op de voorgrond en wordt zij in

gevoelsmatig dichterbij komen.

de muziek bewerkbaar. Ritmisch improviseren op een vaste maat of onderliggend
ritme leidt bij de cliënt tot de positieve ervaring dat hij zijn impulsiviteit kan
beheersen.
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• Een muziekstuk leren op een instrument, afgestemd op de haalbaarheid en de
situatie
• Gestructureerde werkvormen
• Percussie en/of Afrikaanse ritmes aanbieden

Receptieve muziektherapie maakt het mogelijk gevoelens op te roepen die gepaard

• Vanuit impulsen een compositie maken

gaan met frustratie.

• Slagwerkimprovisatie

Een muziekstuk op een instrument leren vereist in hoge mate frustratietolerantie.

• De muziektherapeut als container, o.a. door gebruik van de werkvorm

Zo ontstaat een oefengebied waar de cliënt zijn frustratietolerantie kan trainen.

‘Mutter Pauke’ (ostinato op de pauk)
• De muziekgroep als container

I N D I C AT I E S

• Verstoorde frustratietolerantie
• Verstoorde impulscontrole, zonder na te denken plotseling iets doen
• De impulsiviteit uit zich niet in de muziek zelf maar in het plotseling stoppen

EFFECTEN

• Moeilijke gevoelens kunnen verdragen en daarop minder impulsief reageren
(b.v. minder drugs nemen)

met muziek maken (gepaard gaand met een uitbarsting van emotie die

• De frustratie kunnen controleren en accepteren

bijvoorbeeld zichtbaar wordt in stemverheffing, een rood hoofd, wegvallen van

• Impulsen kunnen beheersen/structureren

het oogcontact)

• De boosheid vermindert (Drieschner, 1997)
• Acting out gedrag komt niet meer voor (Hakvoort, 1993)

DOELSTELLINGEN

• Ontspanning

BEELDENDE THERAPIE

• Leren signaleren van impulsiviteit
• Vergroten van de frustratietolerantie die aan de impulsiviteit voorafgaat.

R AT I O N A L E

Het inzicht vergroten waarom men ergens niet tegen kan en waarom het beter

Een onvoldoende ontwikkelde beheersing van de eigen impulsen, maakt dat

is daar wel tegen te kunnen.

het voor de cliënt moeilijk is om onderscheid te maken tussen ik en de ander, de

• De impulscontrole vergroten

eigen en andermans beleving van de wereld. Beeldende therapie richt de aandacht
op het onderscheid leren maken tussen de waarneming, de gevoelswereld, de

INTERVENTIES

interpretatie van de waarneming en het daaruit voortvloeiende (sociale) gedrag.

Rol van de therapeut

Beeldende materialen waar zeer expansief en impulsief mee gewerkt kan worden,

Steunend, structurerend, directief klachtgericht en focaal inzichtgevend

die impulsiviteit uitlokken (o.a. werken met vingerverf, klei) of trotseren (o.a.
steen bewerken), bieden de cliënt de mogelijkheid vanuit de eigenschappen van

Activiteit

het materiaal te oefenen zich aan de ‘regels’ te houden.

• Een frustrerende muzikale situatie.

Indien reflectie vooraf niet mogelijk is, wordt binnen beeldende therapie de voor-

• Muzikaal teruggaan in de herinnering. Eerst zakelijk, daarna associatief, daarna

keur gegeven aan lichaamsgerichte werkvormen. Leren signaleren van fysiologische

emotioneel.
• De muziektherapeut of de groep speelt en de cliënt die luistert schrijft zijn
associaties op

signalen is het doel dat vooraf gaat aan het kunnen reageren op gebeurtenissen en
het inschatten van de gevolgen van het eigen handelen. Door deze ervaringen met
elkaar te bespreken krijgen cliënten zicht op de eigen impulsen en die van de ander.
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Onder andere door gestructureerd, planmatig en overzichtelijk te werken leert

Cliënten met stoornissen in de impulsbeheersing n.a.o. (periodieke explosieve

de cliënt impulsen te herkennen en beheersen en waar nodig vorm te geven.

stoornis, kleptomanie, pyromanie, pathologisch gokken, etc.)

Het bewustzijn hiervan bij de cliënt en zijn controle over deze impulsen maakt
het mogelijk het (potentiële) gevaar voor zichzelf en anderen te meten.

DOELSTELLINGEN

• Zich aan de regels leren houden

Lichaamsgewaarwording geeft belangrijke informatie over impulsen en kan ertoe

• De controle leren behouden

bijdragen de impulsen en de gevolgen te overzien en controleren. In het werken

• Zich leren beheersen bij tegenslag

met lichaamsgewaarwording kan aan de hand van de spierspanning, body-alignment,
bodysplits en lichaamssensaties het bewustzijn ten aanzien van geblokkeerde

INTERVENTIES

Rol van de therapeut

gebieden vergroot worden. Tevens kunnen emoties die met het lichaam en/of de
beweging samenhangen, verduidelijkt of versterkt worden.

Structurerend en directief klachtgericht
I N D I C AT I E S

Activiteiten

• Problemen met frustratietolerantie

• Nat in nat werken

• Problemen met impulscontrole

• Oefening gekaderd exploderen (spanning leren opbouwen en ontspannen)

• In de sociale interactie te snel verbaal reageren, te snel in de actie schieten, de

• Oefening en tempo variëren
• Verf met gips vermengen
• Materialen aanbieden en opdrachten geven die beheersing en controle vereisen

ander de ruimte ontnemen
• Cliënten die door impulsief handelen een gevaar zijn voor zichzelf, hun eigen
lichaam en/of de ander

(b.v. met trekpen ingewikkelde technische tekening laten maken; werken met
de draaischijf )

DOELSTELLINGEN

• Materiaal aanbieden met sterk eigen karakteristieken

• Een verbinding tot stand brengen tussen beweging en cognitie

• Gedragsinstructies geven

• Het verloop van een beweging leren volgen
• Besef ontwikkelen van de eigen expressie

EFFECTEN

• Eigenschappen van het materiaal kennen en hiermee om kunnen gaan
• Lichaamssignalen herkennen en daarop adequaat reageren

• De uitgevoerde en niet-uitgevoerde impulsen beter kunnen overzien en de
gevolgen beter kunnen inschatten
• De beweging de vrije loop laten en het punt waarop de cliënt de controle begint

• Zich aan de regels houden

te verliezen identificeren en vervolgens het daaraan voorafgaande gedrag

• De controle over het werk behouden

ombuigen
• Vergroten van de frustratietolerantie en verbeteren van de impulscontrole

DANS- EN BEWEGINGSTHERAPIE

waardoor bij toegenomen spanning in moeilijke situaties de beheersing
toeneemt of cliënt een andere uitweg vindt en de beweging op een

R AT I O N A L E

non-destructieve manier uit

Bij dit probleemgebied draait het om de vraag of de cliënt in staat is impulsen op
seksueel, agressief en andere gebieden te leren beseffen, herkennen, beheersen

INTERVENTIES

en controleren. Het betreft cliënten die door een hersenbeschadiging, een psycho-

Rol van de therapeut

tische stoornis, een geobserveerd ‘defect’ binnen de persoonlijkheidsstructuur of

Structurerend, directief klachtgericht en focaal inzichtgevend

een impulscontrole stoornis niet in staat zijn impulsen te controleren.
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D R A M AT H E R A P I E

Activiteiten
• De cliënt keuzemogelijkheden bieden, hem hiervan bewust maken en hiermee
zijn bewegingsrepertoire uitbreiden

R AT I O N A L E

Aan grensoverschrijdend gedrag kan een verstoorde ontwikkeling van de sociale

• Bewegingssituaties die spanning oproepen, maar controle vereisen

vermogens vanaf de vroege ontwikkeling ten grondslag liggen. Het brede spectrum

• Opdrachten die ten doel hebben een betere oplossing te kiezen herhalen en

van gedrag, gevoelens, cognities en sensaties toepassen biedt de mogelijkheid dat

oefenen (gedragstherapeutisch)
• Ervaringsgerichte werkvormen:
• In rustige situaties ruimte geven aan lichaamsgewaarwording, herkennen van
lichaamssignalen en de bewustwording van behoeften in lichaam en beweging
• Concentratievergrotende oefeningen gericht op het eigen lichaam, de beleving
en ervaring. Zich leren afsluiten voor de omgeving.
• Binnen een gestructureerde, veilige bewegings/dansopdracht vormgeven aan

de cliënt zijn basale probleemgebieden op meerdere dimensies leert herkennen.
De therapeut ordent actief de gevoelens, cognities en sensaties die de cliënt in
zijn gedrag ervaart, zodanig dat deze in verdraagbare termen aan de cliënt teruggeven kunnen worden.
Onderzoeken van de levenstaken behorende bij de leeftijdsfasen geeft inzicht in
de aangeleerde oplossingsstrategieën en overlevingsmechanismen van de cliënt.
Drijfveren, motieven en strategieën worden in het spelgedrag inzichtelijk en kun-

impulsen, waarbij de mogelijkheid tot catharsis bestaat, zonder zichzelf of

nen in het samenspel via verhaallijn, houding, ruimtegebruik, rolrepertoire,

iemand anders pijn te doen / te kwetsen

strijd- of afhankelijkheidsrelaties, wijze van contact maken, monoloog/dialoog en

• Opdracht voor draagkracht/stabiliteit
• Bewuste keuze en inzet van de danselementen en Efforts

d.m.v. regie/coaching bewerkt worden. Intrapsychische conflicten die territoriumgedrag in stand houden kunnen inzichtelijk gemaakt worden en ook via voornoemde

• Time, space, weight

parameters en exposure binnen het spel bewerkt worden. De cliënt met een sterk

• Non-fighting Efforts

territoriumgedrag schermt het eigen gebied overmatig af en laat de ander niet toe.

• Afwisseling van bound en flow

Rolwisseling, dialogen en het incasseren van andermans spelinbreng vermindert

• De cliënt uit zijn territorium lokken

het territoriumgedrag en bevordert een gelijkwaardig samenspel. Experimenteren

• De cliënt provoceren

met samenspel en tegenspel vergroot het interactierepertoire en de autonomie.

• Pessovormen: wensscenario in rollen en handeling
I N D I C AT I E S
EFFECTEN

• Problemen met ageren en reageren in de sociale interactie

• De cliënt heeft niet langer de neiging altijd te reageren

• Problemen met interpreteren van de sociale interactie

• De cliënt kan zich beter van de buitenwereld distantiëren

• Een verstoorde autonomie (b.v. niet in staat de eigen ruimte in en buiten het

• De cliënt geeft uiting aan gevoelens en energieontlading, zonder zichzelf en een
ander tot last te zijn
• De cliënt beschikt over een uitgebreider bewegings- en gedragsrepertoire

spel te hanteren)
• Te grote gevoeligheid voor kritiek
• Te zwakke grenzen in relaties (niet respecteren van de eigen en andermans
grenzen)

Afstand en nabijheid: grensoverschrijding en

• Te starre grenzen in relaties

verstoorde autonomie

• Angst voor contact en verdringing van deze angst door in het contact letterlijk

Omschrijving probleemgebied: de neiging over de grenzen van de ander heen
te gaan, te dicht bij de ander komen en/of het contact met de ander niet autonoom

afstand te houden
• Niet om kunnen gaan met contact en niet weten wat er verwacht wordt

vorm kunnen geven en/of de eigen ruimte tegenover de ander overmatig
beschermen.

DOELSTELLINGEN

Algemeen
Ervaren hoe de diverse aspecten van de interactie zich manifesteren en leren zich
hierin te bewegen
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rolgedrag te oefenen en te ervaren. In de tussenliggende weken worden de
thema’s ‘grenzen’, ‘territorium’ en ‘controle’ uitwerkt.

• Leren toetsen van interpretaties aan reacties van anderen

• Controlled approach oefeningen

• Verkenning van interactief rolgedrag

• Leren samenspelen (scene work; Emunah)

• Actief deelnemen aan sociale interacties

• Werken met teksten

• De autonomie versterken
• De interactie/verbindingsmogelijkheden met de ander vergroten

Opdrachten gericht op de ervaring van het rolgedrag tijdens het delict

• De afstand en nabijheid leren bewaken
12
• Ervaren en bewust worden van aspecten in de dynamiek ten aanzien van

grenzen, territorium en controle
• Leren herkennen van de fysieke en interactionele signalen van zichzelf en
anderen tijdens het delictgedrag

Materiaal
• Rollenarsenaal afgeleid van de Roos van Leary of van Cuvelier. Rollen uit de
transactionele analyse (posities ouder, kind, volwassene). De dramadriehoek:
redder, slachtoffer, vervolger (ook wel aanklager genoemd).

• De eigen en andermans grenzen leren respecteren

• Het persoonlijk rollenarsenaal, lege kaartjes. Mind map.

• Leren toepassen van controlemogelijkheden

• Attributen, pen en papier, flipover.

• Meer evenwicht brengen in afstand en nabijheid in relaties

• Als testmateriaal de interpersonal checklist (De Jong e.a., 2000).

INTERVENTIES

EFFECTEN

Rol van de therapeut

• Onderscheid kunnen maken tussen waarnemen en interpreteren

Directief klachtgericht en focaal inzichtgevend

• Fysieke en interactionele signalen ervaren
• Zicht hebben op de eigen patronen in de sociale interactie

Activiteit

• Het persoonlijk rolgedrag en het rolgedrag van anderen herkennen

• Te oefenen situaties uitkiezen, in scène zetten en bespreken

• Bewust alternatieve keuzes maken

• ‘Time-out’ voor alternatieven en tips

• Actief aan de communicatie met anderen deelnemen

• Rolgedrag

• Andere wijze van relatievorming

• Persoonlijk rolgedrag

• Andere rollen kunnen innemen

• Andermans rol spelen

• Grenzen kunnen bewaken

• Rolwisseling

• Over een persoonlijke toolkit beschikken die de cliënt getoetst heeft aan derden

• Hut/eigen plek bouwen

• Verdragen dat iemand nadert of afstand neemt

• Sociometrie

• Nabijheid verdragen en zich openen voor gevoelens

• Ageren en reageren in de interactie
• Waarnemen van de interactie van jezelf en van de ander

MUZIEKTHERAPIE

• Interpreteren van de interactie van jezelf en van de ander
• Herkennen en beseffen van objectiviteit en subjectiviteit

R AT I O N A L E

• Distantietechnieken

De muzikale improvisatie is een minimaatschappij waarbij autonomie en alle

• ‘Aanbelspel’

gradaties in afstand van de een tot de ander mogelijk en daardoor ook bewerkbaar

• ‘Gastspel’: aan de hand van een maandelijks terugkerende gestructureerde

zijn. Het vraagt van de spelers een continue afstemming op elkaar. De spelers

improvisatie opdracht – ‘De gast’ – krijgt de nieuwe cliënt de gelegenheid het

moeten bepalen wat hun eigen inbreng is, wat de inbreng van de ander is, hoe zij

eigen rolgedrag te verkennen en de zittende cliënten de gelegenheid hun

hun spel op elkaar kunnen afstemmen en hoe zij tot samenspel komen waarin
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• Een rollenexperiment met leiden en volgen (dirigeren). Iemand de start en het

Met name in de vrije muzikale improvisatie kan veel muzikale nabijheid tussen

einde laten bepalen, het volume, het tempo, onvoorspelbaar spelen enz. Thema:

de twee spelers ontstaan. Niet kunnen verdragen van intimiteit of niet kunnen

‘Wat vind jij prettig en waarom?’.

verdragen van afstand wordt vaak onmiddellijk duidelijk en kan binnen het spel
bewerkt worden.
Het muziekinstrument biedt in de muzikale interactie een zekere bescherming en

• Leid en volgspelletjes waarbij tegelijk gespeeld wordt. ‘Leid je zo, dat de ander
het precies kan volgen of ga je je gang zodat de ander er niets van snapt?’
• Een rollenexperiment waarop ieder persoon de opdracht krijgt in het spel een

kadering (denk aan de therapeutische triade: muziektherapeut – cliënt – muziek-

bepaalde rol te vervullen (leiden, gezellig samenspelen, de ander in dynamiek of

instrument). Omdat er geen direct lichamelijk contact plaatsvindt zijn er mogelijk-

tempo volgen, geen rekening met de ander houden, de ander overdonderen,

heden de grensoverschrijding te reguleren. Door deze ingebouwde veiligheid

niet meedoen enz.)

ontstaat ruimte om met nieuw gedrag te experimenteren.

• ‘De koningin’: de koningin zit met de rug naar de groep. De groep speelt, één
voor één, voor de koningin. Zij bepaalt of ze het mooi of minder mooi vindt en

I N D I C AT I E S

of er wel of niet doorgespeeld mag worden.

• In contact geen evenwicht kunnen aanbrengen tussen afstand en nabijheid

• Onderzoeken van muzikaal sterke en zwakke punten

• Niet kunnen verdragen van intimiteit/nabijheid

• ‘Verstoringspel’: de groep speelt een ritme en een persoon probeert het ritme te

• Gebrek aan identiteit (versmeltingstendens)
• Problemen met het waarnemen en/of aangeven van grenzen bij zichzelf en
anderen

verstoren. Thema: ‘Kun je je ritme vasthouden?’ en ‘Wat gebeurt er in het spel?’.
• Een tweestemmige canon zingen: ‘Lukt het je de eigen stem vast te houden,
hoor je de ander ook, kun je samen zingen?’
• Activiteiten waarbij keuzes maken centraal staat

DOELSTELLINGEN

• ja/nee spelletjes.

• In het contact een juist evenwicht aanbrengen tussen afstand en nabijheid
• Individuatie, op gang brengen van de identiteitsontwikkeling; vergroten van de
autonomie
• Leren waarnemen van en omgaan met eigen en andermans grenzen

EFFECTEN

• Kunnen onderscheiden wat men wel of niet mooi vindt
• De eigen sterke en zwakke punten kennen
• Zichzelf zijn, met een eigen positie, en toch deel van de groep kunnen uitmaken

INTERVENTIES

• Samenwerken

Rol van de therapeut

• Op anderen vertrouwen

Directief klachtgericht en focaal inzichtgevend

• In het spel de eigen grenzen en de grenzen van een ander beter waarnemen
• In het contact met anderen evenwicht ervaren wat betreft afstand/nabijheid

Activiteiten

• In staat zijn te kiezen tussen afstand houden en nabijheid toelaten

• De cliënt stimuleren tot een eigen muzikale vormgeving door uitlokkend spel

• Intimiteit toelaten en zich door de muziek laten meenemen

(b.v. een toevallig ontstaan motief van de cliënt muzikaal oppakken en verwerken

• Bij het eigen spel blijven en ‘nee’ zeggen

door de therapeut); verbaal positief feedback geven op alles wat op een motief
lijkt etc.

BEELDENDE THERAPIE

• Een duidelijke rolverdeling tussen cliënt en therapeut in het samenspel afspreken
• ‘Grensspel’: de cliënt begint te spelen, de therapeut valt in met steeds dominanter

R AT I O N A L E

wordend spel. De cliënt geeft muzikaal aan wanneer het spel van de therapeut

De dynamische wisselwerking tussen emotie, motivatie en gedrag leidt op basis

hem stoort. De rollen omdraaien.

van het persoonlijkheidstype tot een bepaald patroon van sociaal en relationeel

• In de groep oefenen met zenden en ontvangen

functioneren. Hierbij spelen de thema’s kracht en kwetsbaarheid, aanval en
verdediging, macht en onmacht, winnen en verliezen, erkenning en miskenning
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een rol. De forensische cliënt wordt om te komen tot een beeldend product in de

• Samen een brug of toren bouwen van papier en plakband

beeldende therapie uitgenodigd tot samenwerken met de therapeut of medecliënt,

• Samen op een eiland overleven en een eigen plek creëren

met als gevolg dat het eigen territorium en de eigen wensen opengesteld dienen

• Ieder een eigen huis maken, dit vervolgens op een groot vel ten opzichte van

te worden voor andere wensen, de andere persoon. Beeldende therapie stelt de
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elkaar plaatsen

cliënt in staat ‘in’ en ‘met’ het medium in interactie te gaan en de sociale vaardig-

• Tekenoefeningen waarin volgen en bepalen centraal staan

heden uit te breiden. Beeldende opdrachten en materialen maken grenzen heel

• Op papier contact maken door lijnen naar de ander te trekken

tastbaar en bewerkbaar. Persoonlijke grenzen en de grenzen van anderen worden

• Op een groot vel zonder afspraken vooraf non-verbaal werken

zichtbaar in groepswerkstukken.

• Samen een kleiwerkstuk maken met ieder een eigen kant
• Risico variant: ruimte toe-eigenen en territorium afbakenen

I N D I C AT I E S

• Ieder met een eigen kleur op een groot vel

• Problemen met hechting-separatie

• Pictionary met eigen thema’s

• Problemen met waarnemen, ervaren en interpreteren van gedrag van anderen

• Win/verlies spel rondom delict

• Verstoorde interactie

• Overgangen schilderen

• Verstoord contact

• Muurschildering over verleden, heden en toekomst
• Een ‘Panorama Mesdag’ vervaardigen

DOELSTELLINGEN

• Elkaar een rol geven in een samenwerkingsopdracht

• Zich veilig gaan voelen in de groep

• Als groep een prestatie neer kunnen zetten

• Contact maken

• Herleiden welke rol iemand in het geheel speelde

• Zich anders opstellen

• Direct irritaties, frustraties, complimenten bewerken

• Positieve ervaringen opdoen in het contact met anderen
• Samen serieus aan de slag kunnen zijn

EFFECTEN

• Genuanceerder naar elkaar kijken

• Zich veilig voelen in een groep

• Inzicht krijgen in sterke en minder ontwikkelde vaardigheden in het

• Contact maken

samenwerken met anderen

• Samenwerken

• Herkennen van agressief, assertief, aanpassend gedrag

• Individuele mogelijkheden zijn uitgebreid

• Zich hechten

• Zich kunnen hechten

• Grenzen in acht nemen

• Grenzen verkennen en in acht nemen

INTERVENTIES

DANS- EN BEWEGINGSTHERAPIE

Rol van de therapeut
Steunend, directief klachtgericht en focaal inzichtgevend

R AT I O N A L E

Via het lichaam en de beweging vindt non-verbale communicatie plaats (zelfs vóór
Activiteiten

de ontwikkeling van een meer gedifferentieerd bewustzijn en de intellectuele

• Opdrachten met vooraf begrensde vormen

vaardigheid tot verbale en ‘redelijke’ uitleg). Bewuste en onbewuste gevoelens

• Opdrachten die gaan over het indirect beleven van grenzen

en gedachten worden voortdurend non-verbaal gecommuniceerd. De dans en

• De balans tussen vormen onderzoeken (detaillering in verhouding tot het geheel)

bewegingstherapie werkt met het gegeven dat beweging en lichaamstaal bewuste

• Opdrachten die het gedrag in het medium beïnvloeden (bijv. door formaten te

en onbewuste gedachten en gevoelens uitdrukt.

vergroten en/of te verkleinen; duidelijke, krachtige werkstukken maken)
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INTERVENTIES

• van binnen naar buiten

Rol van de therapeut

• van de een naar de ander

Directief klachtgericht en focaal inzichtgevend

• van het individu naar de groep.
Activiteiten
Onbewuste gevoelens en gedachten kunnen worden waargenomen, ontdekt en
onderzocht. Tevens kan er voor gekozen worden gevoelens en gedachten bewust
te communiceren en uit te drukken. Daarnaast werkt de beweging terug op de
bewegende mens. Zo ontstaat een wisselwerking van non-verbale communicatie
tussen personen.

• Actieve interactieve bewegingen: actieve beweging komend van en gericht op
zichzelf in relatie met anderen. Volgens de bewegingsspelen van de Arnhemse
school.
• Bewegingsoefeningen met een thema
• Bewegingsthema’s: open - gesloten, recht - rond, groot - klein; d.m.v. acrobatiek:
aan elkaar hangen en evenwicht maken, balansen maken en figuren bouwen;

In de interactieve beweging komen de problemen van cliënten op het gebied van

ruggen tegen elkaar, van beneden naar boven, wegdrukken

afstand en nabijheid ten opzichte van anderen duidelijk naar voren. De problema-

• Psychologische thema’s: geven – nemen, naderen – verwijderen; afstand leren

tiek van de cliënten heeft een fysieke verschijningsvorm, openbaart zich fysiek en

houden d.m.v. begroetingsaanraking en afscheidsaanraking; touwtrekken

dat is waar je in dans en beweging mee bezig bent.

’in’ het medium als afstandswerkvorm; d.m.v. werken met een bal de afstand

Doordat synchroon bewegen de groepscohesie versterkt is de groepsgerichte dans

variëren, d.m.v. duwen met de handen of het hele lichaam kracht en gewicht

en bewegingstherapie bij uitstek geschikt voor het werken aan dit probleemgebied

en daardoor respect variëren (afstand -> symbiose -> afstand)

(Chase). Door middel van technieken ontwikkeld door Chase is het mogelijk te
focussen op het goede verloop van de interactie, het groepsgevoel en het individu
in de groep.

• Vormgeven d.m.v. het maken van standbeelden of een poppenspel, waarbij de
grenzen van zowel de leider als de volger aangegeven worden
• Werken met de persoonlijke ruimte (ruimte die het individu om zichzelf heen
inneemt en als de zijne claimt, of die het nodig heeft om zichzelf te kunnen

I N D I C AT I E S

zijn) en de interactieve ruimte (de ruimte tussen de individuen)

• Problemen in de sociale interactie, met name bij het hanteren van sociale grenzen

• ‘Verdedigen van de eigen plek’

• Over de lichamelijke grenzen van anderen heengaan

• Synchroniserende groepstechnieken

• Geen gevoel hebben voor de kinesfeer, dit wil zeggen de reikwijdte om het

• Integratieve technieken

lichaam heen

• Thematische technieken

• Starheid of overdreven nonchalance in de verwachting ten aanzien van relaties
EFFECTEN
DOELSTELLINGEN

• De eigen verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid van de ander in
sociale interacties en relaties, in spel en omgang herkennen
• Respect ontwikkelen voor de eigen grenzen en die van de ander, met de focus
op het lichaam en het gebruik van de ruimte
• Concrete aanwijzingen voor de juiste afstand leren opvolgen en daardoor grens

• De behoefte aan positieve nabijheid en de bevrediging daarvan erkennen
• Checken waar de grenzen bij zichzelf en de ander liggen
• Het eigen territorium aangeven en beschermen
• Afwachtend zijn en minder eisend
• Een relatie met een partner aangaan
• Op de afdeling (in rustige situaties) afstand en respect houden

overschrijding verminderen
• Inzicht ontwikkelen in manipuleergedrag, met betrekking tot het opeisen of
verminderen van ruimte in de emotionele beleving en de beweging
• Verkennen en herkennen van het eigen territorium en hier probleemloos, met
vertrouwen vorm aan geven
• Het eigen territorium geweldloos leren verdedigen

Destructieve agressie
Omschrijving probleemgebied: het uiten van woede op een ongecontroleerde, destructieve, gewelddadige manier. Verbaal en fysiek uitvallen naar anderen.
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D R A M AT H E R A P I E

• Inzicht hebben in de ontlokkers, de opbouw en instandhoudende factoren van
R AT I O N A L E

In dramatherapie is het mogelijk de agressiegeschiedenis in de verschillende
leeftijdsfasen te doorlopen. Daardoor krijgt de cliënt zicht op factoren die in de
agressiespiraal een rol spelen.

agressie
• Herkennen van de persoonlijke agressiethermometer en de nonvernale
signalen daarbinnen
• Ontspanningtechnieken kunnen toepassen om agressie te verminderen
• Adequater omgaan met agressieontlokkers. O.a.: assertief gedrag leren, minder

Standbeeldentheater en agressieregulatietraining bieden de mogelijkheid de
cognitie behorend bij en voorafgaand aan de agressie te analyseren. Juist vanwege
de distantie die door de gestructureerde aanpak, het spelmatige karakter en de
fictieve rol gecreëerd wordt, is de cliënt in staat agressieve situaties te onderzoeken

gevoelig leren zijn voor krenking
• Agressie kunnen stoppen, doorbreken van de agressiespiraal, direct kunnen
ingrijpen, verantwoordelijkheid nemen
• Kanaliseren van destructieve agressie in een constructieve richting

en zo meer inzicht te krijgen in de ontlokkers en zijn cognities.
INTERVENTIES

Door middel van regisseren en coachen van de speelstijl in agressiespelsituaties,

Rol van de therapeut

kan het spel toewerken naar het normaliseren van de distantie ten opzichte van de

• De therapeut zet de cliënt aan de agressiegeschiedenis in levensfasen, de

agressie en kan de gevoeligheid voor ontlokkers verminderen.
Daarnaast biedt het gebruik van fictie, uitgaande van de analogie tussen spel en
problematiek, de mogelijkheid om instandhoudende factoren (intrapsychische
conflicten) verder te analyseren. Vaak hebben deze te maken met de thema’s status

gedachten, emoties, gedragingen en onderliggende drijfveren te visualiseren
• De therapeut ondersteunt bij het inzichtelijk maken van de agressieopbouw en
het verwerken van onderliggende conflicten (focaal inzichtgevend)
• Directief klachtgericht

en respect(loosheid). Deze thema’s kunnen in het verhaal verweven worden en
met behulp van het statusspel bewerkt worden.

Activiteiten
• Doorlopen van de agressiegeschiedenis in leeftijdsfasen (verleden-heden-toekomst)

Het is mogelijk door middel van dramatic play en role-play alternatief gedrag te
exploreren. Dramatic play biedt de mogelijkheid (toneel)vaardigheden te ontwikkelen die de agressie verminderen c.q. hanteerbaar maken. Deze kunnen vervolgens

• Stilstaan bij de vraag: ‘Wat is agressie, voor jou, voor anderen?’
Voorbeelden zoeken; verschillen tussen zichzelf en de anderen bekijken
• Naar aanleiding van de agressiegeschiedenis spelsituaties inbrengen die

explorerend en oefenend toegepast worden binnen role-play, dat geënt is op de

betrekking hebben op het leren herkennen van:

reële situatie, waarmee de transfer naar de realiteit bereikt wordt. Op deze wijze

• soorten agressie, stijlen

worden vaardigheden ontwikkeld waardoor de cliënt ook in het dagelijks leven de

• gedachten en emoties

distantie ten opzichte van de agressie realistisch kan houden en zijn gedrag daarop
af kan stemmen.

• Situaties waarvan je zelf vindt dat je agressief was in scène zetten en spelen
(wie-wat-waar)
• M.b.t. kleine irritaties de agressiethermometer (0-10) invullen. Vraag: ‘Waar zet

I N D I C AT I E S

• Herhaaldelijke agressieve gedragspatronen
• Ontbrekend inzicht in het eigen aandeel van agressie
• Beperkt vermogen tot agressieregulatie

je zelf de situatie, waar zouden anderen deze situatie neerzetten?’
• Ingaan op het eigenbelang dat iemand heeft bij het onder controle houden
van agressie. Ontdekken dat je er ook zelf last van hebt.
• Kleine risicosituaties uit het heden oefenen (‘kleine broodjes bakken’):
• gericht op spelplezier en succeservaringen

DOELSTELLINGEN

• Inzicht hebben in de eigen agressiegeschiedenis
• Zicht hebben op het eigen gedrag

• momenten van afgelopen week inventariseren
• daarna het spel moeilijker maken, confronteren, tegenspelen, zoeken
naar het ergste pijnpunt (b.v. je wordt in de kroeg voor sukkel uitgemaakt;
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je moeder wordt beledigd). Doorkrijgen dat je op zo’n moment doorslaat,

onderdeel kan worden van een muzikaal product. Daarnaast kan de therapeut in

niet meer nadenkt, agressie gelegitimeerd vindt en je gedrag voor-

een muzikaal samenspel delen in de agressie wat het veiliger maakt om agressie

geprogrammeerd is.

te uiten en te leren hanteren. Het feit dat binnen het medium wordt gewerkt geeft

• het ‘programma’ stopzetten, alternatieven zoeken en oefenen (b.v.: handen

zekerheid.

de in zakken houden, op afstand gaan staan, weglopen)
• een link leggen met het delictgedrag

I N D I C AT I E S

• anticiperen op mogelijke risicosituaties in de toekomst

• Verstoord contact met eigen agressieve gevoelens

• rol van de therapeut: spiegelen, dingen voordoen, uitvergroten; de cliënt zit

• Conflictvermijding

dan in de rol van toeschouwer; daarna: oefenen van alternatief gedrag via de

• Verstoorde agressieregulatie

voorbeeldrol
• De boxring

DOELSTELLINGEN

• Statusspelen

• In contact komen met/onderkennen van eigen agressieve gevoelens

• Speloefeningen ter beheersing van de agressie (b.v. ‘schijngevechten’)

• Agressie adequaat toelaten en uitdrukken

• Assertiviteitsoefeningen

• Agressieregulatie

• Standbeeldentheater, tableaux vivants

• Conflicthantering

• ‘Joe Blaggs’ (denken, voelen, invoelen, van positie veranderen)
• Agressiehanteringsmodule

INTERVENTIES

Rol van de therapeut
Materiaal

Focaal inzichtgevend en directief klachtgericht

Pen en papier, flip over, mind map, sociogram, dierkaarten, emotiekaarten
Activiteiten
EFFECTEN

• De cliënt een instrument bij de rol van muis en een instrument bij de rol van

• De eigen aanloop naar agressief gedrag herkennen

kat laten kiezen. Samen met de therapeut ‘de kat die de muis jaagt, pakt en

• Buiten de therapie anders met conflictsituaties omgaan:

doodt’ spelen, een aantal keren van rol verwisselen. Naar gelang de inzichtelijke

B.v.:
• handen in de zakken houden
• afstand houden
• een time out toepassen
• niet meer met de deuren slaan
• minder hard schreeuwen

vermogens van de cliënt naderhand het probleemgebied bespreken.
• Verschillende gevoelens uitbeelden, waaronder boosheid, woedend enz. De een
kan spelen de ander kan raden.
• Filmmuziek maken rondom spannende natuurfilms (overstroming, roofvogel
valt konijn aan e.d.), later van thrillers met gewelddadige scènes
• Een ruzie op twee instrumenten muzikaal uitbeelden

• eerst naar de kamer toegaan
• op normale toon zeggen: ‘Kan ik straks een gesprek hebben?’

• Zingen

• er zelf minder last van hebben

• Luisteren naar gezongen liedjes
• Liedcompositie (o.a. blues)

MUZIEKTHERAPIE

• Liedparodie
• Teksten waarin opgenomen: gevoelens, verkeerd coping gedrag (agressie,

R AT I O N A L E

Met behulp van muziekinstrumenten kan agressie op een constructieve manier
worden geuit, in die zin dat er niets stuk hoeft te gaan maar de energie juist

gebruik van drugs), het kanaliseren van agressie enz.
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De fasering in de beeldende therapie geeft structuur aan het experimenteren met
agressie. Met klei, teken- en schildermaterialen op ontspannen en experimentele

• Slagwerkimprovisatie

wijze contact maken met het eigen denken, voelen en handelen fungeert als

• ja-nee spel

inleiding. Gestructureerd inventariseren van factoren die achter het delict liggen

• De cliënt tussen 0 en 100 laten kiezen hoe ver hij wil gaan met het uitbeelden

(gezin, opleiding, ingrijpende gebeurtenissen) geeft inzicht in de levenslijnen.

van boosheid (0 = slapen, 100 = helemaal uit je dak gaan), vervolgens op het

Het delict in beeld brengen (de situatie, gedachten, gevoelens, stemmingen,

drumstel tot het afgesproken niveau gaan – eerst samen met de therapeut, later

handelingen, voor, tijdens, na het delict) geeft een beeld van het delictscenario.

ook alleen – en weer terug tot een niveau van bijna 0.

Het is mogelijk risicofactoren in concrete materialen verder uit te werken en
beeldend werk aan anderen te presenteren.

• Onderzoeken van denken, voelen en handelen tijdens het delict

Door de delictketen beeldend vorm te geven krijgt de cliënt greep op gedachten,

• Op instrument het slachtoffer in beeld brengen

rationalisaties, stemmingen, gevoelens in situaties die aanleiding geven tot het

• Duospel (delictscenario)

delictgedrag. Risicovolle momenten worden herkend en de zelfcontrole ontwikkeld.
De beeldend therapeut kan conform de negen stappen van de Delictketen Procedure

EFFECTEN

(Mulder 1995), beeldende opdrachten formuleren en interventies plegen waardoor

• Cliënten voelen minder stress, boosheid en frustratie (Daveson & Edwards, 2001)

de cliënt tijdens het werken en in de nabespreking van zijn beeldende producten

• De slagwerkimprovisatie leidt bij forensische cliënten met een verstoorde

los kan komen van psychische verschijnselen als ontkenning, verdraaiing en baga-

impulscontrole tot het verminderen van boosheid (Drieschner, 1997)
• Cliënten kunnen pianissimo spelen en anderen begeleiden (Zeuch, 2000)

tellisering. De therapeut stuurt de cliënt in de richting van inzicht krijgen in- en
vooral ervaren van analogieën tussen het delictgedrag en zijn vormgevingshandelingen. Zo is het mogelijk om delicthandelingen als grijpen, knijpen, strijken,

BEELDENDE THERAPIE

strelen, pakken, slaan om te zetten in vormgevingshandelingen. Neem het voorbeeld van de cliënt die, nadat hij met iemand in conflict is geraakt, neigt naar het

R AT I O N A L E

impulsieve gedrag vrouwen op te zoeken en te grijpen. In de beeldende therapie

Aanvallende, destructieve, agressieve daden worden opgeroepen door angst of

is hij voortdurend bezig met wegduwen en wegkrassen, van lagen verf etc. In klei

frustratie. Het kan zijn dat de cliënt relationele nabijheid vreest. De cliënt heeft

grijpen en knijpen kan in eerste instantie te confronterend zijn. Door in het medium

het verlangen de beangstigende ander op de vlucht te doen slaan en angst aan te

te ervaren wat het is om ‘naar je toe te halen’ en daarbij te voelen of dat materiaal,

jagen. De cliënt verricht destructieve agressie mogelijk ook om eigen ideeën en

of in een imaginaire procedure ‘de andere persoon’ dat wel of niet wil, de aanhaling

belangen op de voorgrond te plaatsen. Een geïntegreerde therapie waarin cognities,

prettig vindt, wordt dit voor de cliënt invoelbaar. De cliënt leert dus aan de hand

het probleemoplossend vermogen, emoties, verbale en non-verbale aspecten in

van vormgevingshandelingen die lijken op delicthandelingen psychische processen

samenhang aangeboden worden, is aldus Brasswell en Bloomquist (1991) en

uit te drukken, te begrijpen en beheersen (Kampen, 2001).

Kendall en Lochmann (1994), effectief gebleken.
I N D I C AT I E S

In beeldend werken kunnen weerbarstige materialen of technieken worden ingezet

• Snel geïrriteerd raken

om agressie op te roepen en om agressie af te laten vloeien. In het beeldend handelen

• Agressieve patronen

ervaart de cliënt dat hij grip kan krijgen op zijn neiging tot destructief gedrag. In

• Opgespaarde woede die zich uit in ongecontroleerde destructieve agressie

het beeldend vormgeven kan de agressie op bewuste en onbewuste wijze wegvloeien.

• Beperkt vermogen om agressie te reguleren

Zich agressief uiten in beeldend materiaal heeft een veilig karakter omdat geen
sprake is van persoonlijke nabijheid. Daardoor kan de cliënt experimenteren met
agressie.

DOELSTELLINGEN

• Verwerven van inzicht in agressieopbouw
• Energie leren beheersen
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DANS & BEWEGINGSTHERAPIE

• Leren omgaan met agressie, agressie beheersen
• Omzetten van destructieve agressie in productieve agressie (assertiviteit)

R AT I O N A L E

De cliënten zijn bij het werken met kracht bang voor hun eigen destructiviteit.
• Afgestemd op de delictketen:

Kracht staat voor destructieve agressie die zij oppotten. Totdat de druppel overloopt

• Risicovolle momenten leren herkennen

en zij exploderen. Deze agressieve explosie is fysiek, net zoals het beheersen en

• Leren reflecteren; greep krijgen op gedachten, rationalisaties, stemmingen,

onderdrukken fysiek is. Dans en beweging doen een appèl op het fysieke.

gevoelens in situaties die aanleiding geven tot het delictgedrag
• Tijdens risicovolle momenten zelfcontrole ontwikkelen

Binnen de dans en bewegingstherapie mogen agressieve (nog) ongeaccepteerde
gevoelens via gestructureerde bewegingsspelen en dansopdrachten tot uiting komen,
omdat ze binnen een andere context plaatsvinden. Dit gebeurt door gebruik te

INTERVENTIES

maken van de esthetische illusie, het ‘alsof’-spel. Overeenkomstig het analoge-

Rol van de therapeut

procesmodel worden binnen de creatief therapeutische context de reële emotionele

Focaal inzichtgevend en directief klachtgericht

en gedragsmatige problemen van cliënten op een herkenbare manier in het medium
weerspiegeld en zijn deze problemen binnen de context van het medium beïnvloed-

Activiteiten

baar en behandelbaar. De cliënten kunnen op een veilige manier agressieve emoties

• Nat in nat werken

ervaren en handelingen uitvoeren en alternatief gedrag uitproberen.

• Afwisselen tussen opbouwen (een beeldend product maken) en afbreken (kapot
slaan, kapot gooien, verbranden, verscheuren, besteken, versnipperen enz.

I N D I C AT I E S

• Gekaderd exploderen

• De cliënt is niet in staat agressie te kanaliseren

• Graduele exposure aan materialen met een bij de cliënt passende

• Ongecontroleerde agressieve uitbarstingen, waarbij de cliënt niet in staat is zijn

weerbarstigheid. Te denken valt aan parameters als hardheid, gewicht en formaat
van het materiaal

lichaam te beheersen
• In de interactie veel schreeuwen en boos worden

• Steen bewerken
• Fysiek krachtig werken
• Uitbeelden hoe je in de aanloop naar het delict de greep verliest, b.v. uitglijden
of onverwachte sprongen maken.
• Stopbord, waarschuwingsbord uitbeelden
• Onmacht uitbeelden: geen kant meer op kunnen of niet meer weten waarheen.
• Een trein met de verschillende compartimenten die staan voor de verschillende
risicofactoren uitbeelden

DOELSTELLINGEN

• Leren omgaan met macht en onmacht, groot en klein zijn, woede, agressie,
geweld, angst, onrust, spanning, frustratie
• Accepteren dat je er met alleen controleren niet bent: zich realiseren dat stoom
afblazen natuurlijk is en uitsluitend controleren niet lukt
• Leren zichzelf te ontladen zonder zichzelf en/of de omgeving schade te
berokkenen; zorgen voor veilige uitlaatkleppen

• Draagkracht en draaglast uitbeelden

• Ontwikkelen van een gezonde assertiviteit

• Je valkuil uitbeelden

• Inzicht krijgen in het proces van controleren, spanning opbouwen, exploderen

• Aanleren van adequaat gedrag

• Leren (her)structureren van uitdagende situaties

EFFECTEN

INTERVENTIES

• Openheid over het delict

Rol van de therapeut

• Verantwoordelijkheid voor het delict tonen

Directief klachtgericht en focaal inzichtgevend

• Het slachtoffer onschuldig verklaren
• Risicofactoren onderkennen

Activiteit

• Cognitieve vertekeningen onderkennen

• Lichaamsgewaarwording: via lichaamssensaties de toenemende agressieve

• Kunnen reflecteren over de eigen ontwikkeling en ervaringen

spanning herkennen en kanaliseren
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D R A M AT H E R A P I E

• Daar waar de agressieve spanning toeneemt focussen op de functionaliteit van
de beweging en beleving
• Gebruik van kracht in een beheersbare situatie en beweging, b.v. fysieke

R AT I O N A L E

Door op spelende wijze in spel en dramaoefeningen positieve ervaringen op te

oefeningen (touwtrekken, hard duwen) waarbij duidelijk is dat je niemand

doen, wordt het loslaten van controle bekrachtigd, groeit het gevoel van autonomie

pijn doet

en neemt de behoefte aan overmatige controle af. Door het groeiend gevoel van

• Thematische technieken, werken met thema’s: macht en onmacht, groot en

autonomie en de verminderde behoefte aan controle, verliezen onderliggende

klein zijn, woede, agressie, geweld, angst, onrust, spanning, frustratie:

intrapsychische conflicten die de controlebehoefte in stand houden hun kracht.

• ‘Jager en Haas’

Het gebruik van status binnen rol en verhaal (en statuswisseling) kan de cliënt

• ‘Verdedigen van je eigen plek’

leren vaste statusrollen los te laten. Daarmee oefent hij met het uit handen geven

• ‘Kracht meten’ ->, ‘vangen en bevrijden’ -> ‘lichamelijk contact’ -> ‘nabijheid

van de controle. De verschillende theaterfuncties kunnen ingezet worden om de

ervaren’
• ‘Schijngevechten’ (op afstand een klap uitdelen) waarbij de agressor de regie

spelersfunctie te activeren en versterken (gericht op handelen, uitvoeren) en de
meer controlerende rollen van toeschouwer (kijken, beschouwen, controleren),

heeft (hij deelt de klap uit en zegt: ‘Jij moet gaan liggen’). De afstand maakt

schrijver en regisseur (denken, plannen, controleren) te verminderen.

het veilig en beheerst en de regie werkt controlerend

Met behulp van spelsituaties die appelleren aan verminderde controle, omdat men

• Stokkengevechten met sparringkussen (rechtstreeks met tegenstanders);
tegen de muur beginnen. Altijd met tellen: 3x licht 3x zwaar, gefaseerd.
• Distantietechnieken

vooraf niet weet wat er gaat gebeuren, zoals in improvisaties, leert de cliënt flexibel
in te spelen op de situatie en de eigen en andermans impulsen in het hier en nu
te accepteren, waarderen en vorm te geven, zowel fysiek als verbaal.

• Afspraken en regels binnen het spel en de interactieve beweging:
• Werken met stop-regels
• Uitbreiden van het bewegings en gedragsrepertoire

I N D I C AT I E S

• Vervlakking
• Handelingsimpasse

EFFECTEN

• Macht wordt op een beheerste wijze geuit en kwaadheid kan ook als prettig

• Gebrek aan flexibiliteit
• Starre gedrags- en denkpatronen

ervaren worden
• De eigen kwaadheid durven toegeven

DOELSTELLINGEN

• Zelf vragen te mogen ‘auspoweren’ (een gangbare term binnen de Rheinische

• Plezier kunnen ervaren (controle loslaten)

Kliniken Bedburg Hau) en daardoor de agressie adequaat uiten en afbouwen

• Meer expressie in spel en handeling tonen

• Rustiger zijn, de eigen boosheid beter plaatsen en hierdoor zichzelf in de hand
houden
• Kunnen aangeven waar de eigen grenzen liggen en zichzelf sneller een halt
toeroepen

• Meer flexibiliteit in het rolgedrag verwerven (m.b.t. status)
• Meer vrijheid in het handelen ervaren; uitbreiden van het rolrepertoire
• Initiatief nemen met inbegrip van de context
• Kunnen ontspannen

• Anders kunnen reageren
INTERVENTIES

Overmatige controle
Omschrijving probleemgebied: gedragsstrategieën van de cliënt die in het teken

Rol van de therapeut
Van steunend naar directief klachtgericht

staan van de beheersbaarheid van, dominantie en greep hebben op zijn omgeving.
Ten grondslag aan de overmatige controle ligt veelal angst voor afwijzing, verlating

Activiteit

of misbruik.

• Theatersportspelen
• Improvisatietheater
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INTERVENTIES

• Werken vanuit de theaterfuncties (acteur, regisseur, toeschouwer en auteur)

Rol van de therapeut

• Structure (andere cliënten spelen belangrijke personen)

Van steunend naar directief klachtgericht en focaal inzichtgevend

• Aan de cliënt invloed, macht en controle geven:
• Statusspelen

Activiteit

• Een verantwoordelijke rol spelen (meester/juf/voorzitter)

• De therapeut speelt een kort zich herhalend vast ritme en een melodie waarop

• Werken met bepaalde theaterfuncties (regisseur)

de cliënt mag improviseren, op het moment dat de cliënt er genoeg van krijgt
wisselen de rollen. Ervaringen worden achteraf besproken.

EFFECTEN

• ‘Instrumentenrijtje’: de therapeut speelt voor op in een rij opgestelde

• Toename van expressie

instrumenten en de cliënt speelt na. De rollen kunnen wisselen en het tempo

• Verschillende rollen kunnen aannemen

kan opgevoerd worden zodat er een chaotisch grappige situatie ontstaat waarin

• Vrijer kunnen handelen
• Meer initiatief tonen

het steeds moeilijker wordt de controle te behouden.
• Improvisatiespel op basis van een bestaand nummer
• Pentatonische en tonale improvisatie

MUZIEKTHERAPIE

• Steeds meer vrij spel in een in eerste instantie gestructureerde gezamenlijke

R AT I O N A L E

• De cliënt iets op gehoor leren spelen in plaats van geschreven muziek

improvisatie inlassen
Als een overmatige controlebehoefte bij een cliënt tot de probleemgebieden behoort
vertaalt deze zich binnen een muzikaal samenspel gauw in muzikale rigiditeit
(vermijden van muziek maken überhaupt, vermijden van vrij spel, rigide spel van

• Alles op grond waarvan de cliënt positieve ervaringen op kan doen (bijvoorbeeld
de cliënt in eerste instantie de controle tot op zekere hoogte laten behouden,
om zo te laten ervaren dat dat in die situatie eigenlijk niet hoeft)

toonladders, een geleerd akkoord, ‘Vader Jacob’ etc.) en dient zich daarom als

• Improvisaties, met in eerste instantie een stopmogelijkheid (b.v via het bekken )

onderwerp binnen muziektherapie aan, waarmee vervolgens gewerkt kan worden.

• De cliënt eerst de regie geven (b.v. dirigent laten zijn) en dan langzaam

In de muziektherapie is het mogelijk een muziekinstrument aan te bieden waarop

toewerken naar meer samen overleggen en onderhandelen en dus samenspelen

perfectionisme niet mogelijk is. De instrumenten en met name de groepsimprovi-

• De muziektherapeut leert de cliënten een onvoorspelbaar instrument aan. Daar

satie hebben tot gevolg dat de situatie een bepaalde mate van onvoorspelbaarheid

na trekt de muziektherapeut zich als leider terug, brengt vrijheid in en laat de

krijgt, die ingaat tegen het perfectionisme.

cliënten zelf een compositie maken. De cliënten moeten zelf bedenken hoe ze

Het is mogelijk in het klein situaties na te spelen waarin de een controle op de

samen muziek kunnen maken. Een cliënt leidt, heeft niet meer de steun van de

ander probeert uit te oefenen.

muziektherapeut en kan zonder muziektherapeut, op het onvoorspelbare
instrument, zijn controle moeilijk vasthouden. De anderen worden

I N D I C AT I E S

geconfronteerd met een minder gestructureerde leraar en moeten daardoor ook

• Sterk controlerend gedrag

de controle loslaten. Zonder muziektherapeut gaat aan beide kanten (leider en

• Cliënten die onmacht ervaren omdat ze anderen niet kunnen controleren en

volgers) veel mis. Men frustreert elkaar en daardoor ontstaat controleverlies.

anderen in hun ogen fouten maken en daardoor geneigd zijn hard tegen

De muziektherapeut vraagt na afloop of de cliënten de frustratie herkennen en

anderen op te treden

of ze doorhebben hoe anderen op de eigen controlebehoefte reageren. Daarna
zoeken zij samen naar gedragsalternatieven.

DOELSTELLINGEN

• Inzicht krijgen in het eigen controlerende gedrag

EFFECTEN

• Accepteren dat je niet alles kunt controleren

• Meer zelfvertrouwen, de cliënt weet wat hij kan en niet kan

• Minder gecontroleerd handelen

• Meer flexibiliteit, vrijheid, soepelheid in het eigen handelen tonen en in het

• Empathie ontwikkelen m.b.t. hoe anderen op de overmatige controle reageren

contact met anderen
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I N D I C AT I E S

• Een beperkt zelfbeeld en onduidelijk beeld van de ander hebben

• Meer begrip hebben voor elkaar

• Geen greep hebben op uitlokkende gebeurtenissen en situaties

• Het onvermogen van de ander accepteren

• Overmatige controle en emotioneel geblokkeerd zijn (geen gevoel kunnen toelaten)

• Minder eisen stellen
• Behulpzamer zijn

DOELSTELLINGEN

• Ontspannen
BEELDENDE THERAPIE

• Het zelfbeeld en beeld van anderen exploreren en bijstellen
• Greep krijgen op uitlokkende gebeurtenissen en situaties

R AT I O N A L E

• De controle loslaten

Cliënten die emotioneel geblokkeerd zijn hebben een hoog abstractieniveau, zowel
in het gesproken woord als in het medium. ‘Met’ het medium werken doet een

INTERVENTIES

appèl op de verbale/cognitieve identiteit van de cliënt. Veel cliënten ervaren controle

Rol van de therapeut

op basis van het ‘praatje bij het plaatje’.

Van steunend naar directief klachtgericht en focaal inzichtgevend

In overleg met de cliënt, stapsgewijs, toewerken naar een concretere graad van
vormgeving kan gekoppeld worden aan meer persoonlijke vormgeving. Beheers-

Activiteit

baarheid en intimiteit op het verbale vlak zijn de criteria die het tempo van het

• Starten met het controleren van de materie en daarna een proces op gang

therapeutische proces bepalen.

brengen waarbij ontspanning optreedt en ook bij tegenslagen en mislukkingen

Cliënten zijn vaak op hun hoede omdat zij een negatief beeld van de ander hebben.

expressiever werken mogelijk is

Zie zien de ander als: ‘Uit op misbruik, vijandig’. Heldere afspraken over het

• Tekenen/expressief werken

doel, de duur en middelen (met name het hoe en waarom van het medium) en

• Van werken naar voorbeeld, toewerken naar werken vanuit het eigen denkkader,

door eerst ‘met’ het medium te werken, voorkomt dat de cliënt beeldende therapie

de eigen beleving

gelijkstelt aan: ‘Angst voor verraad en misbruik van vertrouwen’. Het paradoxale is

• Nat in nat, vingerverf en dergelijke aanbieden inclusief imaginaire procedures

dat hoe directief/confronterend de opdrachten ook zijn, de eigen woede en angst

• De parallellen van het handelen in het medium en buiten het medium blijven

niet overgaan in wantrouwen, beschuldigingen en overmatige controle.

benoemen
• Graduele exposure: de cliënt in het medium bloot stellen aan werkvormen met

De weg van werken met liniaal en potlood op een a-4 naar performance art of action

een grote kans van slagen. Technische eenvoud en resultaatgarantie zijn daarbij

painting kan door cliënten met een persoonlijkheidsstoornis uit het a of c cluster

criteria die gaandeweg de therapie omkeren in hun tegendeel. De cliënt raakt al

niet anders dan als opdringerig, lastig, bedreigend, gevaarlijk, vernederend, onbe-

doende gewend en bekwaam in het beheersen van werkvormen met een

duidend of onverantwoordelijk worden betiteld. De therapeut is als laborant bloot-

oplopende moeilijkheidsgraad.

gesteld aan de overdracht van de cliënt die uit is op controle. Door als therapeut
vooraf en tijdens het vormgeven de helikopterview te bewaren en het ‘zicht’ te delen,

EFFECTEN

ontstaat er ruimte om los te komen van de negatieve gevolgen en los te komen

• Uitlokkende gebeurtenissen leiden tot andere emoties en ander gedrag

van de gedragingen ‘in’ en ‘met’ het medium die de Teufelskreis in stand houden.

• De controle kunnen loslaten

Het beeldend medium heeft een veilige en abstraherende werking. Bij beeldend
werken blijft een ruimtelijke product achter dat het gevoel van controle versterkt.

DANS- EN BEWEGINGSTHERAPIE

Dit product, het concrete resultaat van het handelen, kan als uitgangspunt dienen
voor het geleidelijk loslaten van de controle. Via het product kan de cliënt stapsgewijs oefenen met het loslaten van de controle.

R AT I O N A L E

Ervaringen zijn weggestopt, hetgeen gepaard gaat met overmatige cognitieve
controle. Iemand met overmatige controle is bang zichzelf te verliezen, wat zicht-
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baar is in zijn bewegen. De persoon mijdt spelplezier en open opdrachten en zal

• Van gesloten opdrachten naar open opdrachten (en de wisselwerking daartussen)

gesloten, gestructureerde opdrachten alleen dan uitvoeren als het verloop van de

• Van functioneel naar ervaringsgericht (en de wisselwerking daartussen)

beweging in het eigen verwachtingspatroon past.

• Langzaam prikkelen tot nieuwe ervaringen en bewegingen, door b.v.:

Door met veilige, overzichtelijke, functionele bewegingsopdrachten te werken is

• Onverwachte interventies zoals ritmewisseling

het mogelijk de cognitieve controle van de cliënt te verminderen en hem naast

• ‘Chaos’ creëren; b.v. door de ruimte lopen, van rechte en directe lijnen tot

functioneel bewegen uit te nodigen ook ervaringsgericht en improviserend te
bewegen. Daardoor krijgt de cliënt contact met in het lichaam opgeslagen ervarin-

steeds meer lossere vormen komen
• In tweetallen werken:

gen, leert hij het eigen lichaam waarnemen, bewegen als prettig ervaren, krijgt hij

• De ene cliënt een opdracht geven die voor de andere cliënt onbekend is

meer zelfvertrouwen en leert hij blokkades doorbreken.

• Leiden-volgen: met materiaal dat een steeds meer ongecontroleerd karakter
heeft; b.v. beginnen met een stok die veel controle toelaat en overgaan
naar een touw dat minder controle biedt en afsluiten met een elastiek dat

I N D I C AT I E S

• Gevoelens niet toelaten
• Controle zoeken omdat men zichzelf niet wil laten zien en zich wil beschermen

helemaal geen controle mogelijk maakt
• Oefeningen met de ogen dicht: b.v. leiden-volgen, vallen (als dit te onveilig

tegen de buitenwereld
• Rigide bewegingspatronen
• Lichamelijke klachten door overmatige spierspanning
• Impulsen onder controle willen houden
• Constant discussiëren om begrepen te worden en/of gelijk te krijgen
• Als men de controle dreigt kwijt te raken paniekreacties vertonen

is de oefeningen met open ogen uitvoeren)
• Een bewegingssequens oefenen en als extra opdracht geven dat er een fout in
moet zitten
• Experimenteren met het gebruik van (bewegings)materiaal
• Zicht geven in het gebruik van Efforts en hiermee experimenteren
• “Beeldhouwen”: de een zet de ander in een vorm en daarna in beweging (eerst
word je gecontroleerd, daarna neem je de controle weer over)

DOELSTELLINGEN

• Samen zoeken naar woorden of vormen voor nieuwe ervaringen

• Gevoelservaringen toelaten

• Eventuele paniek via lichaamsgewaarwording begeleiden (en controleren)

• De cognitieve controle verminderen

• Bewegingen en belevingen die als goed/leuk ervaren worden bestendigen en

• Door middel van het laten stromen van energie lichaam en geest ontspannen

van hieruit nieuwe uitdagingen te zoeken

• Plezier in de gewaarwording van het eigen lichaam en de beweging ervaren
• Vrijer handelen; flexibiliteit ontwikkelen; leren omgaan met onverwachte situaties

Materiaal

• Plezier ervaren in het loslaten

Valmat, stok, touw, elastiek

• Vertrouwen in de ander opbouwen
EFFECTEN
INTERVENTIES

Rol van de therapeut
Van steunend naar directief klachtgericht en inzichtgevend

• Beter kunnen ontspannen, ook in nieuwe situaties
• Minder bang zijn voor controleverlies; ervaren dat er geen verschrikkelijke
dingen gebeuren als minder controle aanwezig is en hieraan plezier beleven
• Minder snel in paniek raken

Activiteit
• Veilige oefeningen, d.w.z. er is overzicht en de verwachtingen zijn duidelijk uit
gesproken
• De cliënt in alles laten meebeslissen, de cliënt zelf eigen bewegingsopdrachten
laten formuleren

• De controle in kleine doses kunnen loslaten
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Vaktherapeuten in de forensische psychiatrie hebben in de afgelopen jaren op grote
schaal producten ontwikkeld. Een aantal van deze producten heeft mede als input
gediend voor het onderhavige onderzoek. De producten zijn veelal individueel,
enkele zijn in tweetallen ontwikkeld. Producten weerspiegelen hoe door vaktherapeuten op een bepaalde werkplek wordt gewerkt. Het verschil met de resultaten
van dit onderzoek is dat deze producten niet consensus based zijn. Een aantal van
de producten is wel getoetst door de beroepsvereniging nvct.
Hieronder volgt een overzicht van bestaande producten. De indeling in probleemgebieden wijkt enigszins af van de indeling in het onderzoek omdat de producten
niet ieder probleemgebied bestrijken of soms op een deel van een probleemgebied
gericht zijn (b.v. verstoorde gevoelsexpressie en verstoorde empathie staan los van
elkaar). Een enkele keer (bij verstoord zelfstandig structureren) blijkt dat producten
voor een probleemgebied ontwikkeld zijn waarover in het onderzoek geen consensus
bestond. Ook andere combinaties van probleemgebieden komen voor (b.v. grensoverschrijding en destructieve agressie).
De producten worden hier weergegeven omdat zij een aanvulling kunnen bieden
op de resultaten van het onderzoek (hoewel ze dus niet consensus based zijn).
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Specifieke vaktherapieën bij specifieke probleemgebieden

Het aanbod voor het probleemgebied ‘verstoorde autonomie en verstoord zelfstandig

Nemen we de aanwezigheid van vraag-aanbodcombinaties als criterium voor

structureren’ put uit hetzelfde aanbod als het probleemgebied verstoorde waar-

de beschikbaarheid van een vaktherapie bij een bepaald probleemgebied dan valt

neming. Verstoorde autonomie en verstoord zelfstandig structureren kan men

op dat dans en bewegingstherapie achterblijft bij de overige vaktherapieën. Dit is

opvatten als een volgende fase of een volgend thema in de behandeling. De brede

voor een deel te verklaren uit de geringe vertegenwoordiging van dans en bewegings-

spreiding van de forensische setting waarvoor het aanbod is ontwikkeld, valt op.

therapeuten in de forensische psychiatrie. Zoals eerder vermeld, ontbreekt het

Dit probleemgebied benadrukt bij alle indicaties de kwetsbare kant van de

aanbod van psychomotorisch therapeuten in dit onderzoek, maar niet in de

forensische cliënt.

forensische psychiatrie.

Het aanbod van ‘grensoverschrijding en destructieve agressie’ kent overeenkomsten
met het aanbod van impulsiviteit. Het sluit aan op het voortraject in de probleem-

Het probleemgebied ‘verstoorde waarneming’, een probleemgebied dat voorname-

gebieden ‘verstoorde waarneming’ en ‘verstoorde autonomie en verstoord zelfstandig

lijk ten aanzien van cliënten met een psychotische stoornis gedefiniëerd werd,

structureren’. Het probleemgebied is relevant bij cliënten waar de psychiatrische

richt zich op het onderscheid kunnen maken tussen de objectieve werkelijkheid

stoornis sterk het gedrag bepaalt. Ook hier een brede vertegenwoordiging in het

en de subjectieve beleving en het zich kunnen uitdrukken in de interactie met

forensisch veld, evenals gevarieerdheid van het aanbod.

anderen. Een aanbod hiervoor is ontwikkeld door dramatherapie, muziektherapie

Opvallend is ook het brede aanbod voor ‘verstoorde autonomie en verstoord zelf-

en beeldende therapie.

standig structureren’, voor ‘impulsiviteit en grensoverschrijding’ en voor ‘destruc-

Het probleemgebied ‘verstoorde gevoelsexpressie’ richt zich zowel op cliënten

tieve agressie’. In deze gebieden komen zowel de stoornis als het delict naar voren,

met een psychotische stoornis als op cliënten met een persoonlijkheidsstoornis.

aspecten die kenmerkend zijn voor de forensische cliënt.

Het aanbod vanuit dramatherapie is hierbij opvallend. Naast het herkennen en
kunnen uitdrukken van gevoelens, waar zowel muziektherapie als dramatherapie
zich op richten, valt het reguleren van gevoelens, c.q. emoties, op.

CONCLUSIES EN DISCUSSIE

Het verstoord empathisch vermogen is wederom een probleemgebied waarvoor
zowel dramatherapie, muziektherapie als beeldende therapie een aanbod ontwik-

Relevante probleemgebieden in de forensische psychiatrie

kelde. Hierbij is de doelgroep met seksuele grensoverschrijding kenmerkend.
Opvallend is de beperkte spreiding van de vaktherapeuten in het forensisch veld

Bij alle probleemgebieden in het onderzoek is gekozen voor een negatieve om-

die zich richten op de ontwikkeling van het verstoord empathisch vermogen.

schrijving van het probleem, waarvan sprake is. Dit sluit niet uit dat de vaktherapeut

De behandelaanpak van één forensische setting komt hierin naar voren. Zeker

inspeelt op de mogelijkheden die cliënten hebben, maar impliceert wel dat van

gezien recente bevindingen omtrent de mogelijkheden van empathieontwikkeling

een effectieve behandeling alleen sprake kan zijn als er binnen de probleem-

bij zedendelinquenten is het van belang nader te onderzoeken welke effecten dit

gebieden zichtbare veranderingen optreden.

aanbod oplevert.

Zowel de relevantie van de probleemgebieden als hun exacte omschrijving is door

Bij het probleemgebied impulsiviteit valt juist de brede spreiding van de forensische

middel van technieken uit de ‘grounded theory’ voortdurend bijgesteld en bepaald.

setting en de doelgroep op. Het betreft zowel cliënten met een psychiatrische

De volgende probleemgebieden zijn daarbij naar voren gekomen:

stoornis, als cliënten met verslavingsproblematiek, agressieproblematiek en seksuele

• Verstoorde waarneming

problematiek. Dit probleemgebied benadrukt de ineffectieve mogelijkheden van

• Verstoorde gevoelsexpressie en empathie

de forensische cliënt om stress te hanteren. Verhoogde emotionele spanning werd

• Verhoogde emotionele spanning

in het onderzoek als afzonderlijk probleemgebied naast andere onderscheiden.

• Impulsiviteit

Uit de vraag-aanbodcombinaties blijkt verhoogde emotionele spanning een fase te

• Afstand – nabijheid: grensoverschrijding en verstoorde autonomie

zijn in de onderkenning van impulsiviteit. Dramatherapie en muziektherapie zijn

• Destructieve agressie

met hun aanbod binnen dit probleemgebied dominant.

• Overmatige controle
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Bij een individuele cliënt kunnen probleemgebieden in verschillende combinaties

combinaties van probleemgebieden. Bovendien is het zo dat in de praktijk context-

optreden afhankelijk van onder andere de stoornis, het delict, de mogelijkheden

specifieke karakteristieken een rol spelen die in de ‘consensus based good practices’

van de cliënt en de behandelvisie. Uit het overzicht van producten van individuele

niet zijn opgenomen. Deze karakteristieken hebben niet alleen te maken met de

vaktherapeuten blijkt dat de professionals bij het ontwikkelen van producten in de

karakteristieken van het medium, maar ook met de karakteristieken van de thera-

praktijk voor verschillende combinaties kiezen. Dit werd nog eens bevestigd tijdens

peut, de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt, de behandellijn en de

de plenaire bijeenkomst met respondenten op de afsluitende studiedag van dit

instelling of het zorgprogramma.

onderzoek.
De probleemgebieden zijn in verschillende combinaties vervlochten met elkaar.13

Expliciteren van de ‘tacit knowledge’

Het onderscheiden van probleemgebieden heeft het voordeel dat de behandeling
transparant wordt en dat men daar, waar dit mogelijk is, minder complexe gedrags-

Er is gepoogd dat wat er in het specifieke medium gebeurt verbaal weer te geven.

patronen kan oppakken.

Het onderzoek draagt dan ook bij aan het expliciteren van de ‘tacit knowledge’ van
vaktherapeuten. Deze ervaringskennis kan meer of minder impliciet zijn en komt

Het onderzoek laat zien dat elke specifieke vaktherapie een aanbod ontwikkeld

op verschillende manieren tot stand. De vaktherapeut kan binnen zijn praktijk

heeft voor elk probleemgebied. Niet de diagnose, hoe belangrijk ook, bepaalt

een, vooraf bewust geconstrueerde, methodische lijn aanhouden (vergelijk de

primair het aanbod en de interventie van vaktherapieën, maar het probleem-

categorieën die als input voor het onderzoek dienden), maar het kan ook zo zijn

gebied, het zichtbare probleemgedrag in de vaktherapeutische interventie en de

dat de triade cliënt – therapeut – medium of een concrete werkvorm als vertrek-

achterliggende vragen. Dit wordt bevestigd door de literatuurstudie.

punt dient op basis waarvan een methodiek wordt ontwikkeld. Het ‘weten’ van de

Tegenwoordig worden programma’s voor stoornissen ontwikkeld. In de praktijk

vaktherapeut is in alle gevallen gebaseerd op een combinatie van mediumcompe-

van de forensische psychiatrie wordt ook op basis van delictgerelateerde probleem-

tenties, ervaringskennis met betrekking tot het probleemgebied en de betekenis-

gebieden gewerkt. Deze twee invalshoeken, stoornisgerelateerd en delictgerelateerd,

verlening door de cliënt.

hangen met elkaar samen. Zo hangt bijvoorbeeld de verslavingsproblematiek samen

Expliciteren van het min of meer impliciete ‘weten’ bleek voor de vaktherapeuten

met het probleemgebied impulsiviteit en de psychotische stoornis met het probleem-

die aan het onderzoek deelnamen een belangrijk bijkomend effect op te leveren.

gebied waarneming. Er zijn ook verbanden tussen probleemgebieden, bijvoorbeeld

Het is niet alleen zo dat de behandeling nu op papier staat en consensus based is.

tussen adhd en de verstandelijke handicap. Afhankelijk van de stoornis krijgt een

De respondenten doorliepen tijdens het onderzoek zelf een proces van expliciteren

bepaald probleemgebied een bepaalde nadruk.

waardoor hun reflecterend vermogen, hun ‘metacompetentie’ ten aanzien van
het eigen handelen toenam. Zij namen door het onderzoek de rol van ‘scientific

Het generieke redeneerproces van vraag aanbod combinaties

practitioner’ op zich. Doordat zij konden reflecteren over de inbreng van anderen
was sprake van een continue collectieve reflectie over het beroepsmatige handelen

De resultaten laten zien dat de verschillende vaktherapieën bij alle probleem-

van elkaar. Zo ontstaat een ‘lerend beroep’. De gezamenlijkheid verhoogde het

gebieden vraaggericht werken. Dit gebeurt overeenkomstig een redeneerproces

inzicht in de elementen die een rol spelen bij het uiteindelijke effect van interventies.

waarbij de rationale ontstaat op basis van de aanwezige empirische en theoretische
‘evidence’. Indicaties ontstaan op basis van methodische observaties en doelstel-

De toegevoegde waarde van vaktherapie

lingen, interventies worden gekozen die passen bij het betreffende probleemgebied en de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. De effecten die vak-

In de dramatische, muzikale, beeldende, dansante, bewegingsgerichte en lichaams-

therapeuten beschrijven zijn in overeenstemming met de gekozen doelstellingen

gerichte interventies worden de gedragspatronen, beperkingen en mogelijkheden

en gebaseerd op de praktijkervaring.

van cliënten zichtbaar

In de praktijk zal de vaktherapeut niet strikt overeenkomstig de consensus based

De vaktherapieën confronteren de forensische cliënt met de lacunes in zijn gevoels-

resultaten van dit onderzoek werken. We zagen reeds dat sprake is van verschillende

leven en tekorten in zijn ontwikkeling. Het ervaringsgerichte en handelingsgerichte
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karakter maakt vaktherapieën geschikt voor concrete doelstellingen als spannings-

aanzien van de dominante probleemgebieden, en de effecten van therapie.

regulatie, impulscontrole, agressieregulatie, empathie ontwikkelen, verbeteren

Gezien de ontwikkelingen in de forensische gezondheidszorg en de verdergaande

van het relationeel functioneren en tegengaan van grensoverschrijding. Stapsge-

vermaatschappelijking van de zorg zullen de vraag-aanbodcombinaties in de

wijs worden vaktherapeutische interventies opgebouwd waarbij de cliënt gedo-

forensische hulpverlening mede een antwoord kunnen bieden bij problemen op

seerd en naar draagkracht nieuwe mogelijkheden in zichzelf kan ontdekken. De

het grensgebied van hulpverlening en justitie.

mogelijke ervaring dat vaktherapie in eerste instantie vreemd en beangstigend is,
mondt gedurende de behandeling uit in een veranderd inzicht.

Sterke en zwakke kanten van het onderzoek

De eigen strategieën in denken, voelen en handelen herkennen is een belangrijke

Vaktherapeuten werken vaak individueel of in tweetallen aan modulen; er worden

voorwaarde voor het doorbreken van de delictketen. Het ervaringsgerichte, hande-

echter geen crossanalyses uitgevoerd. De crossanalyse waarbij de inbreng van

lingsgerichte en trainingsgerichte karakter van de vaktherapieën bevordert het

meerdere vaktherapeuten van eenzelfde medium bij hetzelfde probleemgebied

transformeren van denken, voelen en handelen. Dit gebeurt in de vaktherapieën

werd geanalyseerd en geïntegreerd en vaktherapeuten in meerdere rondes op

middels concrete situaties. Door planmatig gestructureerde opdrachten met behulp

concepten konden reageren is een sterk punt van het onderzoek.

van karakters, rollen, scènes, interacties, luisteroefeningen, improvisaties, lichaams-

Dat het onderzoek met uitzondering van de psychomotorische therapie alle vak-

oefeningen, bewegingsarrangementen en dergelijke wordt niet alleen het hande-

therapieën en een groot aantal relevante probleemgebieden betreft leidt tot een

lingsrepertoire beïnvloed, maar veranderen ook de gevoelens en cognities. Door

grote transparantie van het behandelaanbod.

de weerspiegeling van het denken, voelen en handelen in de vaktherapeutische

.

opdrachten zijn gedachten, gevoelens en handelingen te beïnvloeden en is het

Twee kritiekpunten op het onderzoek betreffen enerzijds het niet tijdig kunnen

mogelijk nieuw gedrag te trainen. Anders leren denken, voelen en handelen met

betrekken van voldoende professionals uit alle gewenste disciplines, anderzijds

inbegrip van het proces van betekenis geven aan ervaringen en het geleerde kunnen

het gegeven dat een beroepsgroep (de psychomotorische therapeuten) zich onvol-

transformeren naar situaties en ervaringen in het dagelijks leven, is kenmerkend

doende in de resultaten kon herkennen, waardoor deze achterwege zijn gelaten.

voor vaktherapie.

Beide kritiekpunten zijn (mede) het gevolg van de spanning tussen uitvoerend
werk en reflectie, c.q. deelname aan het onderzoek. Dank zij het onderzoek is

Innovatie en ontwikkeling

duidelijk geworden dat een aantal punten rondom de relatie creatieve therapie en
vaktherapie nader moet worden uitgewerkt. Ook in de relatie tussen dans en

De vraag-aanbodcombinaties, en de productbeschrijvingen-in-ontwikkeling waar-

bewegingstherapie en psychomotorische therapie zijn nog een aantal onopgehel-

van in het onderzoek gebruik werd gemaakt, worden in de praktijk aangeboden.

derde vraagpunten.

De theoretische onderbouwing en de beschrijving overeenkomstig het model
waarvan de beroepsverenigingen bij de richtlijnontwikkeling gebruik maken,

Een voorbehoud moet gemaakt worden ten aanzien van de effecten. De beschreven

ontbrak bij een deel van de data. Het onderzoek levert derhalve een belangrijke

effecten zijn effecten zoals vaktherapeuten deze zeggen waar te nemen. De effecten

bijdrage aan de verdere beschrijving van vraag-aanbodcombinaties binnen de

mogen dus niet als resultaat van een effectonderzoek opgevat worden. Uiteraard

forensische psychiatrie. Met name het gegeven dat de resultaten van het onder-

is het van groot belang dat methodologisch verantwoord onderzoek naar effecten

zoek consensus based zijn, betekent een aanzienlijke versteviging van de bestaan-

wordt opgestart.

de kennis.
De in de literatuurstudie beschreven evidentie kan als basis dienen voor het nader

Ve r v o l g o n d e r z o e k

onderbouwen van de rationales. Het is aan te bevelen een volledige beschrijving van
de aanwezige vraag-aanbodcombinaties in de forensische psychiatrie te realiseren.

Met de gegevens van dit onderzoek wordt een meetinstrument voor gedrag ‘in’

Daarnaast zal methodisch verantwoord effectonderzoek plaats moeten vinden ten

het medium ontwikkeld dat gedragsveranderingen in het medium registreert.
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sociale vaardigheden) 2) hoog niveau van gewelddadige actie en laag niveau van
impulsiviteit (emotioneel stabiel, Ik-sterkte, extraversie, gering verantwoordelijk-

1] Zie voor een definitie van probleemgebied de onderzoeksopzet.

heidsgevoel, weinig conformiteit en psychopathische trekken 3) hoog niveau van

2] Het betreft de ontbrekende copingstijl ‘Actief aanpakken’ uit de Utrechtse

impulsiviteit en laag niveau van gewelddadige actie (schuldgevoelens, angst, stress,

Coping Lijst ucl (zie Schreurs e.a. 1993).

Ik-zwakte, emotioneel instabiel, onvermogen gevoelens te herkennen en te uiten

3] Instrumenten niet specifiek voor vaktherapieën die bij effectevaluaties van

anders dan boosheid, lage realiteitstoetsing) 4) laag niveau van impulsiviteit en

vaktherapieën worden ingezet zijn bijvoorbeeld de:

gewelddadige actie (tijdelijk controleverlies, desintegratie van Ik-functies, gevoelens

• Minnesota Multiphasic Personality Inventory- 2 (mmpi-ii)

van inadequaatheid en laag zelfbeeld).

• Millon Clinical Multiaxial Inventory-III (mcmi-iii)

In dit probleemgebied is de destructieve functie van agressie met als uitkomst

• Interpersonal Checklist - revised (icl-r)

geweld bedoeld. Geweld kan voorkomen met en zonder impulsiviteit. Daarom is

• Behavioral Status Index (bsi)

impulsiviteit een afzonderlijk probleemgebied. Destructieve agressie kan een

• Inventarisatielijst Ontkenningsvormen (iov)

gevolg zijn van psychische, somatische en sociale factoren. Beperken we ons tot

• Delictscenarioprofiel

de psychische factoren dan kan, aldus Douglas-Broers, destructieve agressie een

• Interpersoonlijke Reactiviteits Index

gevolg zijn van een intellectuele handicap, psychotische stoornis, persoonlijkheids-

4] Bij het onderzoek van Marc Damen waren tevens Tom van Erven (onderzoeker)

stoornis (antisociale, narcistische, borderline), stemmingsstoornis (depressie,

en Remo Argante (muziektherapeut) betrokken.

manie) en angststoornis. De conclusie die hieruit volgt is dat het observeren van

5] In de terminologie van het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie is sprake

destructieve agressie op zich geen eenduidige diagnose mogelijk maakt.

van een multi-site onderzoek.

10] Statusrollen kiezen, het spel overmatig controleren en andere zaken zijn niet

6] In het onderzoek van Damen werd geen onderscheid gemaakt tussen pmt en

specifiek voor destructieve agressie, maar kunnen wel optreden als uitingen van

Dans & Bewegingstherapie.

agressie.

7] De oorspronkelijke door Damen uitgevoerde analyse werd door Hörschläger

11] Hierbij wordt het model van producttyperingen zoals ontwikkeld door de

onderworpen aan een kwalitatieve inhoudsanalyse. Door de feedback van de

beroepsverenigingen in samenwerking met het Trimbosinstituut als maatgevend

respondenten in het hoofdonderzoek zijn de probleemgebieden verder aangepast.

gebruikt. Zie Bijlage.

Zie Bijlage.

12] Aspecten van de dynamiek richten zich op de impulsen en symptomen van

8] Deze komt bij veel probleemgebieden voor.

primitieve afweermechanismen.

9] Douglas-Broers (2001) wijst, in navolging van Winnicott, A. Freud en Parens,

13] Bij het bepalen van de relevantie van de afzonderlijke probleemgebieden

op het gegeven dat agressiviteit en destructiviteit niet samenvallen. Agressie kan

werden onder meer de volgende combinaties genoemd:

een niet-destructieve functie vervullen (denk aan jezelf verstevigen, beschermen,

• grensoverschrijding & destructieve agressie

assertiviteit en rivaliteit). Ook Defares en Van der Ploeg (1991) maken onderscheid

• gebrekkige autonomie & gebrekkig zelfstandig structureren

tussen destructieve agressie die gekenmerkt is door onvermogen en constructieve

• grensproblematiek & overmatige controle (inclusief gebrekkige autonomie)

agressie (assertiviteit) waarbij sprake is van zelfcontrole. Belangrijk is verder het

• waarneming & gebrekkig zelfstandig structureren

door Defares en Van der Ploeg gemaakte onderscheid tussen woede (emotie) en

• overmatige controle kan lijken op verhoogde spanning en op grensoverschrijding

agressie (gedrag). Stoornissen treden op als de cliënt de woede ontkent of verdringt,

en gebrekkige autonomie

de woede opspaart, de woede (uiteindelijk) wel toelaat, maar op een ongecontro-

14] Dit houdt in dat men het werkdocument heeft ingevuld of heeft deelgenomen

leerde destructieve manier. Lev-Wiesel en Hershkovitz (2000) onderscheiden op

aan interviews en/of aan het expert panel en/of literatuur, modules of producten

basis van literatuurstudie de volgende vormen van gewelddadige persoonlijkheid-

heeft aangeleverd.

structuren: 1) hoog niveau van impulsiviteit en gewelddadig gedrag (emotionele
instabiliteit, lage realiteitstoetsing, geringe zelfcontrole, laag zelfbeeld, weinig
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Probleemgebied: Afweermechanismen
• primitieve afweermechanismen hanteren

KWADRANTEN EN PROBLEEMGEBIEDEN

• rationaliseren

(VOORONDERZOEK)

• een verstoorde lichaamsbeleving hebben

Deze bijlage bevat de bewerkte versie van de door Damen (2000) gebruikte items.
Deze bewerking vond plaats in de allereerste fase van het hoofdonderzoek.

KWADRANT INTERACTIEPROBLEMEN
O v e r k o e p e l e n d c l u s t e r 3 : Ve r s t o o r d e i n t e r a c t i e

KWADRANT COGNITIEVE PROBLEMEN

Probleemgebied: Overmatige controle/beheersing
• lichamelijk niet kunnen ontspannen

Overkoepelend cluster 1: Cognitieve stoornissen

• geestelijk niet kunnen ontspannen

• een verstoorde waarneming

• de controle niet kunnen of durven loslaten

• moeite hebben met concentreren

• perfectionistisch zijn

• een gering voorstellingsvermogen hebben

• niet kunnen onderzoeken en experimenteren

• moeite hebben met het ordenen van gedachten

• de energie niet adequaat gebruiken

• niet abstract kunnen denken

• de kracht niet adequaat gebruiken

• denkfouten maken

• weinig besef hebben van de eigen invloed op de situatie

• niet kunnen reflecteren
• de taal niet machtig zijn

Probleemgebied: Verstoorde regulatie
• luisteren en inbreng hebben niet kunnen integreren

Overkoepelend cluster 2: Gebrek aan inzicht en structuur

• problemen hebben met spannings- of agressieregulatie

Probleemgebied: Problemen met structureren

• last hebben van een verstoorde impulscontrole

• behoefte aan structuur hebben

• werk niet naar een resultaat kunnen brengen

• niet kunnen structureren
• chaotisch zijn

Probleemgebied: Problemen met zichzelf manifesteren en ego-zwakte

• zich laten leiden door associatie i.p.v. door waarneming en logica

Symbiose

en beredenering

• over de grenzen van de ander heengaan

• niet kunnen invoegen in een bestaande structuur

• geen afstand kunnen of durven ervaren

• moeten leren omgaan met structuur

• geen afstand kunnen nemen van eigen werk

• een stoornis in de objectconstantie hebben

• geen grenzen durven of kunnen aangeven

• een beperkt handelingsrepertoire hebben

• angst hebben voor separatie
• in het contact geen evenwicht kunnen aanbrengen tussen afstand en nabijheid

Probleemgebied: Gebrek aan inzicht in het eigen handelen hebben

• problemen in het samenbrengen van voor en achtergrond

• externaliseren

• niet kunnen doorzetten

• weinig inzicht hebben in de handeling en het effect van de handeling
• het eigen gedrag niet als iets eigens ervaren
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KWADRANT EMOTIONELE PROBLEMEN

• geen contact kunnen maken
• geen nabijheid kunnen of durven ervaren

Overkoepelend cluster 5: Blokkade

• moeite hebben zich te hechten

Probleemgebied: Geblokkeerd gevoel

• in het contact geen evenwicht kunnen aanbrengen tussen afstand en nabijheid

• niet kunnen beginnen met een nieuw werkstuk

• moeite hebben met samenwerken

• zich niet over een impasse heen kunnen zetten

• niet in wisselwerking met beeld en materiaal komen

• kopiëren van bestaande beelden
• niet kunnen of durven genieten

Ego-zwakte

• verlevendiging van zijn herinneringen behoeven

• geen invloed uitoefenen op de omgeving

• gestagneerd zijn in de traumaverwerking

• iets niet naar zichzelf kunnen of durven toehalen

• gestagneerd zijn in de rouwverwerking

• niets van zichzelf in beeld durven brengen

• moeite hebben met het accepteren van de levensfase

• iets niet kunnen of durven beginnen of beëindigen

• genderverwarring ondervinden

• zich niet kunnen of durven manifesteren
• weinig ruimte innemen

Probleemgebied: Gevoelens van almacht hebben

• weinig gebruik maken van de ruimte

• zichzelf groot presenteren ten opzichte van de omgeving of weglaten

• niets op papier durven zetten
• klein werken

Probleemgebied: Problemen met expressie

• zichzelf klein presenteren ten opzichte van de omgeving

• moeite hebben met de expressie van de belevingswereld

• herhalen in plaats van vernieuwen

• zich op emotioneel vlak verbaal niet kunnen of durven uiten

• niet op ideeën komen

• vasthouden aan oude en/of bekende uitingsvormen

• het werkstuk niet durven laten bestaan (het werkstuk weggooien)

• kunst willen maken, geen authentieke uitingsvorm durven/kunnen geven

• geen inbreng hebben in een samenwerkingsopdracht

aan gevoel

• de eigen inbreng onbelangrijk vinden

• niet tot onderzoeken, spelen en experimenteren komen

• een negatief zelfbeeld hebben

• emoties uit de weg gaan of niet persoonlijk maken

• weinig zelfvertrouwen hebben

• emoties niet in het hier en nu kunnen beleven

• vragen om bevestiging

• alleen bepaalde emoties, die in de ogen van de cliënt positief en geaccepteerd

• geen eigen mening kunnen of durven ontwikkelen
• handelen in opdracht van de ander

zijn, naar buiten brengen
• emoties benoemen zonder deze te beleven.

• geen naam onder het werk durven te zetten
Overkoepelend cluster 6: Emotionele ontwikkeling
Overkoepelend cluster 4: Gevoelens moeilijk kunnen delen

Probleemgebied: Moeite hebben met de verbinding van denken,

• het werkstuk niet durven laten zien aan de ander

voelen en handelen

• geen persoonlijke betekenis kunnen geven

• moeite hebben met het integreren van denken, voelen en handelen

• de persoonlijke betekenis niet kunnen delen met de ander

• acting out gedrag: emotionele spanningen handelend afreageren

• geen gevoelens met anderen kunnen of durven delen

• de problematiek mijden in het werk

• zich niet kunnen verplaatsen in de beleving van de ander

• de opdracht veralgemeniseren, gevoel afhouden en rationaliseren

• weinig of geen empathisch vermogen bezitten

• beleven, voelen en handelen zonder daar betekenis aan te geven

• sterk symbolisch werk dat in raadselen spreekt
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Probleemgebied: Problemen hebben met het gevoelsleven

ego-zwakte: geen afstand kunnen of durven ervaren versus geen nabijheid kunnen

• moeite hebben met het herkennen van gevoelens

of durven ervaren.

• weinig emoties ervaren
• emoties alleen oppervlakkig beleven

Het laatste cluster, affiniteit en voorwaarden, bevat geen probleemgebieden,

• gevoelens met elkaar verwarren

maar verwijst naar mogelijkheden die de cliënt heeft wat betreft het medium.

• geen inzicht hebben wanneer bepaalde gevoelens bij jezelf worden opgeroepen

Met betrekking tot het denken in indicaties betreft het de ‘resources’ van de cliënt

• een irreëel beeld hebben van de eigen emoties en drijfveren en denken dat je

om succesvol aan vaktherapie te kunnen deelnemen.

ze in de hand hebt
• een beperkt emotioneel repertoire hebben

Deze items hebben als zodanig geen rol gespeeld in het onderhavige onderzoek.

• vastzitten in gevoelens

Wel de probleemgebieden, die door Hörschläger (2000) nader gedefinieerd zijn.

• niet kunnen stilstaan bij het gevoel in het hier en nu
• gericht zijn op de omgeving en niet in contact komen met het gevoel
• overspoeld worden door een veelheid van gevoelens en deze niet kunnen uiten

KWADRANT AFFINITEIT EN VOORWAARDEN
Overkoepelend cluster 7: Introspectief vermogen
• de gedachten/gevoelens kunnen verbeelden
• gevoelens kunnen symboliseren
• in het contact met het medium gemakkelijk kunnen associëren
• kunnen reflecteren
Overkoepelend cluster 8: Affiniteit en voorwaarden
• het probleem in het mediumgedrag laten zien
• het probleem in het non-verbaal gedrag laten zien
• materialen durven te vervormen
• affiniteit met het medium hebben
• affiniteit met de therapeut hebben
• vertrouwen in de therapeut hebben
Commentaar
In een enkel geval is de relatie tussen probleemgebied en kwadrant/cluster niet
direct inzichtelijk (b.v. overmatige controle/beheersing bij verstoorde interactie).
Enkele probleemgebieden liggen wat betreft betekenis dicht bij elkaar (b.v. geblokkeerd gevoel en problemen met expressie). Wat verder opvalt is dat binnen een
probleemgebied sprake kan zijn van aan elkaar tegenovergestelde gedragingen.
Bijvoorbeeld in het probleemgebied problemen met zichzelf manifesteren en
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RANDVOORWAARDEN

De minimaal noodzakelijke elementen om het product te kunnen aanbieden.
P r o d u c t e n ( Va n H a t t u m & H u t s c h e m a e k e r s , 2 0 0 0 )

Te denken valt aan zaken als een sociaal of institutioneel vangnet of specifieke,
dat wil zeggen niet vanzelfsprekende kwalificaties van de therapeut. De setting

Een product is een vraag-aanbodcombinatie en geeft een overzicht van het specifieke

waarin producten worden aangeboden wordt alleen geëxpliciteerd en beschreven

aanbod bij een specifieke groep cliënten. Hierbij past een beschrijving van de hulp-

voor zover deze een dwingend karakter heeft.

vraag en van het passende hulpaanbod.
De hulpvraag wordt beschreven in indicaties, contra-indicaties en doelen.

SUBTYPEN

Eventuele variaties van het beschreven product. Gedacht moet worden aan een
R AT I O N A L E

De rationale legt de verbinding tussen de hulpvraag van de cliënt met het hulpaanbod

open of gesloten variant, een groepsvariant, of juist een individuele variant, een
seksespecifieke of leeftijdsspecifieke variant.

van de therapeut. Centraal bij de uitwerking van de rationale staat de vraag waarop
het betreffende hulpaanbod werkt voor de genoemde hulpvraag. Verwezen kan

BEHANDELDUUR EN FREQUENTIE

worden naar bestaande en algemeen bekende theoretische referentiekaders of naar

Hieronder wordt de duur van het product, het aantal zittingen per week en de

evidentie uit wetenschappelijke onderzoek.

duur van zittingen weergegeven.

I N D I C AT I E S

EINDTERMEN

Indicaties hebben betrekking op de (sub)doelgroep van de ruime doelgroep van

Het te bereiken einddoel, bij voorkeur beschreven in meetbare, dan wel observeer-

het programma waarvoor het product bedoeld is. Op basis van de hier gegeven

bare grootheden.

informatie moet een verwijzer kunnen beslissen of het product geschikt is voor

Binnen deze beschrijving wordt gebruik gemaakt van de door de De Jonghe c.s.

een bepaalde cliënt. De indicaties geven de startsituatie van de cliënt weer.

(1987/1988) beschreven indeling van steunende therapie tot openleggende therapie
in een opdeling in vijf prototypische werkvormen.

C O N T R A - I N D I C AT I E S

Deze verwijzen naar de cliënten in de doelgroep, waarvoor het product minder of

Steunend

niet geschikt is.

Deze is gericht op het creëren van ontspanning en veiligheid en het handhaven
van het evenwicht. Het doel is niet direct therapeutisch, wel worden therapeutische

DOELEN

Dit is de richting waarin de verandering bewerkstelligd wordt en de effecten die

technieken gebruikt. Een veelheid van methodieken wordt gebruikt om de cliënt
tot rust te brengen of om enige afstand te geven ten opzichte van zijn klachten.

met het product nagestreefd worden. De doelen kunnen eventueel uitgesplitst
worden. In algemene en specifieke doelen. De doelen moeten aansluiten bij de

Pragmatisch structurerend

hulpvraag van de cliënt.

Het doel is gericht op herstel van het evenwicht en het beperken van de invaliderende gevolgen van de stoornis. Pragmatisch is deze therapie omdat daarbij

INTERVENTIES

De manier waarop de doelen verwezenlijkt worden. De interventies kunnen worden

een veelheid van technieken wordt gehanteerd en omdat rekening wordt gehouden
met de beperkte tijd en mogelijkheden van de cliënt

onderverdeeld in drie subdelen.
• Rol van de therapeut; de positie die de therapeut gaat innemen
(bijvoorbeeld coach, docent) alsmede een specifieke attitude
• Activiteit, wat wordt er gedaan (in grote lijnen, niet gedetailleerd)
• Materiaal, indien specifiek materiaal nodig is, wordt dat hieronder vermeld.

Directief-klachtgericht
Deze is gericht op klachtenreductie en heeft doorgaans een kortdurend karakter.
Vaak wordt in deze variant gewerkt met protocollen.
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Focaal inzichtgevend

verstevigen van het zelfbeeld en doelstellingen afgestemd op het verkrijgen van

Bij dit type behandeling wordt gewerkt met een focus en begrensde mogelijk-

een beter inzicht in (ten dele bewuste) intra- en interpsychische conflicten en

heden in de tijd. Doel is inzicht en verwerking van een specifiek probleem.

de verwerking hiervan.
De categorie kent de volgende onderdelen:

Inzichtgevend plus
Dit is de behandeling waarbij de cliënt zijn eigen tempo en thema’s bepaald,

• Directief klachtgericht: gericht op klachtenreductie (kortdurend, protocollair)

met als doel dat inzicht in de aard en oorzaken van de problematiek ontstaat

• Focaal inzichtgevend: inzicht krijgen in en verwerken van een specifiek

waardoor geleidelijk een persoonlijkheidstransformatie kan optreden.

probleem (rekening houdend met begrensde mogelijkheden in de tijd)

De relatie met op de creatieve therapie toegespitste werkwijzen is als volgt

Reconstructief / Inzichtgevend-plus

(Smeijsters, 2003c):

Deze categorie bevat doelstellingen die afgestemd zijn op het bewust maken

Supportief

van onbewuste psychische inhouden, ervaringen en conflicten die vaak een oor-

De creatief therapeut werkt aan doelstellingen als: verbeteren van de emotionele

sprong hebben in het verleden. De cliënt bepaalt zijn eigen tempo en thema’s.

aanpassing, bereiken van een emotioneel evenwicht, verstevigen van de bestaande

Het centrale doel is het inzicht verwerven in de aard en oorzaak van de proble-

afweer en ontwikkelen van controlemechanismen, alsook zelf-actualisatie (ont-

matiek en het van daaruit toewerken naar een herstructurering van de persoon-

dekken en ontwikkelen van de eigen mogelijkheden).

lijkheid.

Binnen deze categorie is de volgende onderverdeling mogelijk:
• Steunend: creëren van ontspanning en veiligheid, handhaven van het
evenwicht, afstand nemen van klachten (niet direct therapeutisch)
• Pragmatisch structurerend: herstel van het evenwicht en beperken van de
invaliderende gevolgen van de stoornis (een veelheid van technieken,
rekening houdend met de beperkte tijd en mogelijkheden van de cliënt)
Palliatief
Doelstellingen die tot deze categorie behoren zijn bijvoorbeeld: verminderen
van psychosomatische klachten, verzachten van lichamelijke pijn en verliesverwerking.
Ortho(ped)agogisch / ontwikkelend
Deze categorie van doelstellingen richt zich op zaken als: verbeteren van de
motoriek, verbeteren van de spraak, vergroten van de aandacht en concentratie,
stimuleren van het geheugen, stimuleren van doelgericht werken, verbeteren
van de sociale vaardigheden en leren omgaan met emotionaliteit.
Re-educatief
Onder deze categorie vallen trainingsgerichte doelstellingen zoals het leren uiten
en reguleren van emoties, afremmen van impulsief gedrag, grenzen leren trekken,
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Wij hopen dat dit boek het begin is van een continu proces van ontwikkelen en
toetsen van behandelproducten van vaktherapieën in de forensische psychiatrie.

Het hier beschreven onderzoek vond in 2003 en 2004 plaats op initiatief van de
GGzE. In 1999 werd daar gestart met een onderzoek naar indicaties voor vak-

Henk Smeijsters en Gorry Cleven

therapieën. Dit onderzoek werd landelijk voortgezet in het forensisch werkveld.
Het onderhavige onderzoek is op initiatief van en in samenwerking met de GGzE
uitgevoerd door de Kenniskring Kennisontwikkeling Vaktherapieën (KenVaK) van
de Hogeschool Zuyd, de Hogeschool van Utrecht en de Saxion Hogeschool Enschede.

Dr. Henk Smeijsters is lector van de Kenniskring Kennisontwikkeling Vaktherapieën (KenVaK), ingesteld door de Hogeschool Zuyd,

Door middel van dit onderzoek wordt helderheid verkregen welke behandeling

in samenwerking met de Hogeschool van Utrecht en de Saxion

door welke vorm van vaktherapie bij welk probleemgebied geïndiceerd is.

Hogeschool Enschede. Hij is tevens lid van de Kenniskring Kennisorganisaties en Kennismanagement van de Hogeschool Zuyd.

Het onderzoek is consensus based, kwalitatief en praktijkgericht. Ervaren vaktherapeuten in de forensische psychiatrie leverden schriftelijk en mondeling, individueel en in panels gegevens aan over observatie, indicaties, doelstellingen, interventies, effecten en rationales. Deze zijn door de onderzoeker met technieken van
kwalitatieve inhoudsanalyse verwerkt tot modellen van good practice.

Gorry Cleven is supervisor en stafmedewerker deskundigheidsbevordering forensische en
intensieve psychiatrie van de GGzE. Zij is tevens voorzitter van de Nederlandse Vereni-

In de nabije toekomst zal een kwantitatief effectonderzoek plaatsvinden. Daarin
zullen de hier beschreven methodische ingrediënten via een experimentele opzet
worden getoetst.
Dr. Henk Smeijsters, lector van KenVaK, heeft het onderzoek uitgevoerd, daarbij
ondersteund door Gorry Cleven, werkzaam als supervisor en stafmedewerker deskundigheidsbevordering binnen de forensische en intensieve psychiatrie van de
GGzE. Zij heeft tevens gezorgd voor de verankering van het onderzoek in de
GGzE, het werven van respondenten binnen het netwerk van creatief therapeuten
in de forensische psychiatrie (scret) en het netwerk van psychomotorisch therapeuten in de forensische psychiatrie, het contact met het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (efp) en het werven van fondsen. Dr Henk Smeijsters en Gorry
Cleven zijn samen verantwoordelijk voor de analyse van het onderzoek.
Renée Douglas Broers, psychiater, schreef het inleidende hoofdstuk. Zij is
directeur behandeling bij de kliniek Flevo Future.
Het efp (Expertisecentrum Forensische Psychiatrie) heeft de eindredactie en de
uitgave verzorgd.
De kosten van het onderzoek werden gezamenlijk gedragen door KenVaK en de
GGzE.

ging voor Creatieve Therapie.
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DANS- EN BEWEGINGSTHERAPIE

Nanon Janssen (voorheen De Kijvelanden)
Aan alle personen die aan het onderzoek hebben meegewerkt:

Julie Kil (Rheinische Kliniken Bedburg Hau)

Marc Damen en Kristina Hörschläger die onder leiding van Gorry Cleven tijdens

Alexandra Zaranski (studente Hogeschool Zuyd)

het vooronderzoek de basisgegevens hebben verzameld.
De personen die als respondent betrokken waren bij het hoofdonderzoek3:

DE LEDEN VAN KENVAK

Nanon Janssen (Hogeschool Zuyd)
Drs. Han Kurstjens (Hogeschool van Utrecht)

D R A M AT H E R A P I E

Mitzy Barendregt (Flevo Future)

Drs. Marta Mesaros (Hogeschool Zuyd)

Robert van den Broek (Pompestichting)

Drs. Huub Notermans (Hogeschool van Utrecht

Manu Brouwer (Oldenkotte)

Wilma Tanis (Hogeschool van Utrecht)

Gorry Cleven (GGzE)

Drs. Annemiek Vink (Saxion Hogeschool Enschede)

Simone Greco-Ritter (studente Hogeschool Zuyd)

Jaap Welten (Hogeschool Zuyd)

Ingeborg Graumans (GGzE)
Rik Koot (student Hogeschool Zuyd)
Jan van Oostrum (’s Heerenloo Kwadrant)

De studenten Simone Greco-Ritter en Alexandra Zaranski hebben in het kader

Sylvia Pellis (Rheinische Kliniken Bedburg Hau)

van hun afstudeer-project deelgenomen als co-onderzoeker.

Saskia Timmer (Kairos)

De psychomotorische therapie ontbreekt omdat het niet mogelijk bleek tijdig de

Aylien Yanik (Rheinische Kliniken Bedburg Hau)

respons te generen waarin vertegenwoordigers van deze vaktherapie zich
voldoende herkennen.

MUZIEKTHERAPIE

Sonja Aalbers (GGZ Drenthe)

Dank aan Gerty Louppen, assistent van KenVaK, voor het ontwerp van de afbeelding

André Bakker (Flevo Future)

op de kaft.

Imelle Dohle (GGzE, Grootbatelaar)
Laurien Hakvoort, MA (Flevo Future)
Joosje van Hattum (RIJ De Doggershoek)
Ralph Hollnack (Rheinische Kliniken Düren)
Katja Possekel (Rheinische Kliniken Bedburg Hau)
Kerstin Schwardtmann (Pompestichting)
Gunnar Ulrich (Rheinische Kliniken Bedburg Hau)
BEELDENDE THERAPIE

Niek Baeten (Flevo Future)
Marjolein van Hooff (Stichting de Jutter)
Erik Kampen (FPI De Rooyse Wissel)
Dr. Marijke Rutten-Saris (EBL AT Centre)
Saskia Spaninks (GGzE)
Sandra van Steene (studente Hogeschool Zuyd)
Marianne Steijnis (GGZ Drenthe)
Jolanda van Tatenhove (RIJ De Doggershoek)
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De onderzoekers
Nanon Janssen, rdmt
Drs. Han Kurstjens

KENVAK

Drs. Marta Mesaros
Drs. Huub Notermans

Wa t i s e e n k e n n i s k r i n g ?

Wilma Tanis

Een kenniskring is een onderzoeksvoorziening van een of meerdere hogescholen

Drs. Annemiek Vink

die bedoeld is om het onderwijs binnen de hbo-opleiding optimaal op de praktijk

Jaap Welten, rdt, cp,ecp

af te stemmen, een bijdrage te leveren aan de innovatie van het beroep en hbodocenten in de gelegenheid te stellen hun professionaliteit te ontwikkelen.

Assistent van KenVaK is Gerty Louppen

Kenniskringen voldoen aan de criteria die opgesteld zijn door de Stichting
Kennis-ontwikkeling hbo (sko). De sko kent de gelden toe die door het
ministerie van oc&w aan de hbo-raad zijn toegewezen.

Adviesraad
Prof.dr. Ken Bruscia, vs
Prof.dr. Cheryl Dileo, vs

D o o r w i e i s K e n Va k i n g e s t e l d ?

Prof.dr. David R. Johnson, vs

KenVaK is een gezamenlijke kenniskring van de Hogeschool Zuyd, de Hogeschool

Prof.dr. Horst Kächele, Duitsland

van Utrecht en de Saxion hogeschool Enschede. De Hogeschool Zuyd heeft de

Prof.dr. Robert Landy, vs

lector aangesteld en treedt op als penvoerder.

Dr. Hedda Lausberg, Duitsland
Prof.dr. Peter Petersen, Duitsland
Prof.dr. Leni-Verhofstadt-Denève, België

De aanleiding voor de kenniskring
De kenniskring is ingesteld ter vergroting van de body of knowledge van de vak-

Prof.dr. Diane Waller, Engeland
Prof.dr. Barbara Wheeler, vs

therapieën (met name creatieve therapie). Daarmee komt de kenniskring tegemoet
aan de toenemende vraag uit de praktijk naar het systematiseren van ervarings-

A c t i v i t e i t e n v a n K e n Va k

kennis, het ontwikkelen van best practices en het vaststellen van behandelings-

Het ontwikkelen van de body of knowledge van de vaktherapieën gebeurt door

effecten. De kenniskring draagt er tevens zorg voor dat de ontwikkeling van de

middel van praktijkgericht onderzoek en het ontwikkelen van scholings-pakketten

body of knowledge wordt omgezet in onderwijsproducten zodat (na)scholings-

voor de bachelor en masteropleiding.

trajecten ontstaan die gebruik maken van de body of knowledge en studenten
stimuleren deze body of knowledge mee te ontwikkelen.

Praktijkgericht onderzoek
Het praktijkgericht onderzoek is vooral bedoeld om vaktherapeuten in de praktijk

D e l e c t o r : D r. H e n k S m e i j s t e r s

te ondersteunen bij het systematiseren van hun ervaringskennis, het ontwikkelen

De kenniskring wordt geleid door een lector die leiding geeft aan een groep

van best practices en het vastleggen van effecten. Het onderzoek wordt afgestemd

gekwalificeerde onderzoekers en onderwijsontwikkelaars van de betrokken

op de mogelijkheden binnen de prakijkinstellingen en heeft, al naar gelang, een

hogescholen. Als lector is benoemd dr. Henk Smeijsters. Henk Smeijsters staat

kwalitatief of kwantitatief karakter.

door zijn onderzoeksactiviteiten en publicaties bekend als voortrekker van de

De onderzoeksthema’s van KenVaK zijn afgeleid uit de methodische behandelcyclus:

kennisontwikkeling op het gebied van creatieve therapie. Hij is erelid van de

• Diagnostiek

Nederlandse Vereniging voor Creatieve Therapie.

• Indicaties
• Doelstellingen
• Behandelprogramma’s
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Ontwikkelen van onderwijspakketten

Vaktherapie is een koepelterm voor psychomotorische therapie en creatieve therapie.

De ontwikkeling van (na)scholingspakketten, ten behoeve van de betrokken hoge-

Creatieve therapie omvat dramatherapie, muziektherapie, beeldende therapie en

scholen, vindt plaats in overleg met het werkveld en de beroepsvereniging(en).

dans & bewegingstherapie. De benaming vaktherapie is voortgekomen uit de

De onderwijspakketten hebben onder meer betrekking op bovenstaande onder-

maatschappelijke behoefte beroepen in de ggz op inzichtelijke wijze te ordenen

zoeksthema’s en zaken als:

en te benoemen.

• Persoonlijke werkmodellen
• Wetenschappelijke inzichten

Binnen de Nederlandse Verenging voor Creatieve Therapie, de nvct en de Neder-

• Praktijkonderzoek

landse Verenging voor Psychomotorische Therapie, de nvpmt bestaan netwerken

• Multidisciplinaire integratie

voor forensische psychiatrie.

Kenniscentrum

Informatie hierover is verkrijgbaar bij:

KenVaK fungeert als kenniscentrum, verzamelt gegevens over de vaktherapieën

nvct

(methodische gegevens en effectstudies), systematiseert deze en maakt ze toegan-

Fivelingo 253

kelijk. Iedereen die als professional, cliënt of anderszins geïnteresseerd is in de

3524 bn Utrecht

vaktherapieën kan voor informatie bij het kenniscentrum terecht. Het kennis-

030-2800432

centrum werkt samen met andere kenniskringen, de beroepsvereniging(en) en

www.creatievetherapie.nl

praktijkinstellingen.
nvpmt
We b s i t e

Statenlaan 33

kenvak.hszuyd.nl

6828 wb Arnhem

www.smeijsters.nl

www.nvpmt.nl

