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1. Inleiding
‘Een goed gesprek’. De waarde die we in het algemeen hechten aan het gesproken woord
is groot. Het gesprek is dé manier om informatie over te brengen, te analyseren wat er
mis gaat, te zoeken naar oplossingen van problemen en veranderingen in gang te zetten.
Ook in de huidige praktijk van de hulpverlening zijn het veelal de verbale en op cognities
gerichte interventies die ingezet worden als eerste keus van behandeling. Dat we hiervoor
kiezen, zal verschillende redenen hebben. Een gesprek is efficiënter te organiseren dan een
oefensituatie. Met behulp van taal verplaats je je gemakkelijk, in ieder geval in verbeelding,
van de ene naar de andere situatie. Ook nieuwe, onbekende situaties, handelingen,
oplossingen kunnen verkend worden zonder veel inspanning en gevolgen. Het gesprek
zelf dient ook als instrument: woorden helpen, door abstractie en nuancering, ordenen en
verbinden. Iedereen zal wel eens ervaren hebben hoe krachtig taal kan zijn: hoe de goede
verwoording van een probleem je op weg kan helpen, hoe een mooi geformuleerde theorie
inzicht biedt in de wereld om je heen. Mensen kunnen zich opeens begrepen voelen door
een beeld dat een ander aanreikt.
In een gesprek kan echter ook de illusie worden gewekt van overeenstemming, begrip en
verandering. Er moet steeds een vertaalslag worden gemaakt: waar het bij probleem en
oplossing gaat om emoties en gedrag, behelpen we ons met woorden. Zowel bij zuiver
gedragsmatige interventies als de meer cognitieve interventies waarbij geleerd wordt
inadequate, belemmerende gedachten om te zetten naar constructievere gedachten,
wordt wel wat geoefend maar ligt de nadruk toch heel sterk op verbale instructies. Dat
gebeurt ook wanneer betrokkenen, zoals in de zorg voor mensen met (licht) verstandelijke
handicaps, moeite hebben met abstractie en generalisatie. Bij inzichtgevende therapie zijn
de verbale interventies het primaire instrument. Onderkend wordt dat het heel moeilijk
kan zijn om over zaken te praten en dat de hulpverleningssituatie zo wordt ingericht dat
het ‘onzegbare’ gezegd kan worden. Maar toch gaan we er bij inzichtgevende therapie
vanuit dat betrokkenen formuleringen kunnen vinden voor ervaringen en gevoelens.
En dat begrip en inzicht leiden tot meer adequaat gedrag en greep op emoties. De macht
van de suggestie heeft grote invloed op elke conversatie tussen mensen, dus ook in
hulpverleningssituaties. Juist als het gaat om de hulp bij psychische of psychiatrische
problematiek is het van belang aandacht te hebben voor twee zaken. Ten eerste de
sensitiviteit voor gevoelens en ervaringen waaruit men handelt: lukt het om eigen emoties
te onderkennen en herkennen? Ten tweede de mate waarin men in staat is hiernaar te
handelen, adequaat te reageren en het eigen gedrag te reguleren.
Steeds meer leren we dat juist de moeite die mensen hebben bij het onderkennen en
verwoorden van gevoelens een belangrijk rol speelt bij problemen als depressie en angst,
bij agressieproblematiek, bij psychosomatische of onverklaarde somatische klachten
en bij trauma. Dit onvermogen wordt wel ‘alexithymie’ genoemd. Deze term is in 1973
geïntroduceerd door Sifneos (1996) waarbij thymos staat voor ‘gevoel’ of ‘emotie’, a-lexis
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voor ‘niet kunnen lezen/werken met’. Bij alexithymie is er sprake van een verminderde
emotioneerbaarheid, problemen met de identificatie van emoties, problemen met het
verbaliseren, het minder in staat zijn eigen emoties te analyseren en erover te reflecteren
en moeite met het verwerken van eigen emoties door middel van fantasie (Taylor et al
1985; Bermond 1995). Alexithymie wordt meestal beschreven als een persoonlijk kenmerk
dat vrij algemeen, in verschillende intensiteit voorkomt en verschillende typen worden
onderscheiden, afhankelijk of het beginpunt ligt bij problemen in het ervaren van
gevoelens (de affectieve dimensie) of in het verwoorden (de cognitieve dimensie) (Vorst &
Bermond 2001). In de eerste categorie zouden mensen met autistiforme problemen vallen.
Binnen de tweede groep is het risico groot op het ontwikkelen van psychosomatische
klachten (Taylor et al 1997) of een depressie, omdat men minder de mogelijkheid heeft om
te relativeren of te zoeken naar alternatieve interpretaties (Swart et al 2009).
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Daarnaast kan het, juist in het geval van psychische en psychiatrische problematiek, voor
betrokkenen ook heel lastig zijn om verbale instructies om te zetten in gedrag. Belangrijk
aandachtspunt bij de ontwikkeling en het onderzoek naar effectieve vormen van hulp is de
generalisatie naar de eigen dagelijkse situatie: kunnen mensen het besprokene toepassen.
Door hierover in gedragsmatige termen te praten en door oefeningen mee te geven, hopen
we mensen instrumenten aan te reiken om echte veranderingen in gang te zetten en ook
om terugval te voorkomen. Om dit nieuwe gedragsarsenaal adequaat te kunnen gebruiken
is het echter van belang dat mensen in staat zijn hun reactie te reguleren, te kiezen voor een
moment en een bepaalde mate van intensiteit. En juist deze controle over het eigen gedrag
kan gebrekkig zijn: omdat door eerdere ervaringen gedragspatronen zijn ingeslepen,
omdat er angst is om nieuw gedrag te vertonen, omdat men de eigen mogelijkheden niet
kent.
De grote nadruk op verbale interventies lijkt soms ingegeven doordat we als
wetenschappers en hulpverleners teveel uitgaan van onze eigen ‘taligheid’. Het feit dat we
voor een vak hebben gekozen waarbij communicatie erg belangrijk is, waar kennis niet in
getallen of schema’s maar in woorden wordt vastgelegd, verraadt al een zekere voorkeur.
Met deze rede wil ik aandacht vragen voor de kracht van de meer expressieve, non-verbale
interventies die de psychomotorische therapie (PMT) biedt. Technieken die mensen meer
zicht geven op de eigen manier om met zaken om te gaan (‘coping’). Technieken ook die
meer mogelijkheden bieden voor daadwerkelijke ervaringen en oefeningen voor het
aanleren en bestendigen van nieuw ‘gezonder’ gedrag, waardoor wellicht het risico op
terugval of verergering van psychiatrische symptomen kan worden teruggedrongen.
Omdat ik niet ben opgeleid als psychomotorisch therapeut, is dit niet een praktisch verhaal
maar een betoog over de stappen die we binnen het lectoraat Bewegen, Gezondheid en
Welzijn willen nemen ter versterking van met name de empirische onderbouwing van
interventies die in de praktijk al hun waarde hebben laten zien en de stappen die we
willen nemen bij ontwikkeling van nieuwe interventies. Als leidraad neem ik daarbij
drie lijnen van waaruit ik zou willen werken binnen het lectoraat; drie lijnen waarin u de

bovengeschetste keten van het (leren) ervaren en benoemen van emoties en het (leren)
hanteren en reguleren van het eigen gedrag zult herkennen. Kort zal ik ingaan op de, ook
historische, achtergronden van de PMT en het internationale perspectief. Van daaruit
zijn er wegen aan te wijzen om het vak weer wat verder in te vullen en om de kennis en
het gereedschap voor verschillende doelgroepen in en bij verschillende hulpvragen in te
zetten. Het moet echter niet bij goede voornemens blijven. Onderzoek - en dat is gelukkig
wel mijn ‘stiel’ - is daarbij nodig.
Nog even kort twee begripsomschrijvingen: psychomotorische therapie (PMT) is een
behandelvorm voor mensen met psychische problematiek, waarbij op methodische
wijze gebruik gemaakt wordt van interventies gericht op de lichaamsbeleving en het
bewegingsgedrag. Onder psychische problematiek worden in deze tekst zowel relatief lichte
psychosociale of ontwikkelingspsychologische problemen als ernstiger psychiatrische
stoornissen verstaan, evenals psychosomatische problemen en (secundaire) psychische
reacties op chronische ziekten en handicaps.
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2. Psychomotorische therapie
2.1. Een visie, een aanpak, een beroepsgroep
Aandacht voor bewegen
Binnen de psychomotorische therapie wordt veelal een onderscheid gemaakt
tussen interventies gericht op bewegen en op interventies waarbij het accent ligt op
lichaamsbeleving. Bij de bewegingsgerichte benadering gaat het wat meer om de
uitkomsten van het bewegen, op plezier en vaardigheid, terwijl bij de lichaamsgerichte
aanpak de ervaring van het eigen lichaam, sensitiviteit en regulering van beweging meer
centraal staan. Door één van de, voor de huidige psychomotorische therapieopleiding nog
steeds belangrijke, grondleggers van de PMT, bewegingsdocent en pedagoog C.C.F. Gordijn
wordt dit onderscheid niet gemaakt. In zijn visie eigent de mens zich de wereld toe door
te bewegen (Heij 2006). Lichamelijk contact is het eerste contact dat een kind heeft met de
objectieve wereld, door verdere verkenning raakt het kind vertrouwd met de omgeving
maar ook met zichzelf. Richting adolescentie en volwassenheid wordt het bewegen steeds
minder intuïtief en steeds intentioneler en is er ook steeds meer sprake van reflectie ten
aanzien van ons lichaam (ook Emck & Smit 2005). Waar bewegen veelal doelgericht is, gaat
het bij sport, spel en bijvoorbeeld ook dans, meer om de beweging zelf, het plezier en het
‘erin opgaan’. De nadruk die in Gordijns visie ligt op plezier en succeservaringen, is nog
steeds van belang binnen de aanpak en opleiding van PMT-ers en ook binnen de Calo hier
op Windesheim in Zwolle.
Psychische en psychiatrische problematiek
De ontwikkeling van een eigen adequaat bewegingspatroon en positief
lichaamsbewustzijn kan verstoord worden door psychiatrische ziektebeelden en
andersoortige psychische problematiek. Zo hebben jongeren met autistiforme stoornissen
of een psychotische kwetsbaarheid vaak ook last van coördinatiestoornissen. Andere
ontwikkelingsstoornissen leiden tot overmatige activiteit, tics en soms tot maniërisme.
Angststoornissen gaan gepaard met overmatige spierspanning en disbalans. In haar
proefschrift over de motoriek van kinderen met psychiatrische problematiek benadrukt
Emck (2011) de relatie met zelfwaardering en geloof in eigen kunnen. De problemen
met bewegen leiden tot angst, wat de houterigheid, het gebrek aan balans en andere
bewegingsproblemen weer versterkt. In deze gevallen is het lastig om vast te stellen
waar het startpunt ligt: in de psychiatrische problematiek of de bewegingsproblematiek.
Neuropsychologisch onderzoek laat zien hoe zaken ook op het niveau van de hersenen
samenhangen en helpt daarbij ordenen, echter zonder dat direct zicht wordt gekregen
op concrete causale relaties. Op dit moment moeten we het doen met de constatering
dat ook bij een psychiatrische diagnose de fysieke uitingsvorm onderdeel is van het
probleem en niet alleen een uitvloeisel daarvan. Op deze manier wordt in het gangbare
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classificatiesysteem het energieverlies bij depressie gezien als een diagnostisch kenmerk,
net als de stoornissen in de lichaamsbeleving bij traumatisering en stoornissen in de
lichaamsattitude bij eetstoornissen.
Therapie
Dat er een belang is van bewegen en lichaamsgericht werken binnen de behandeling
en mogelijk ook de preventie van psychiatrische en psychische problematiek, hoeft
dus eigenlijk geen betoog. Probst en Bosscher (2001) beschrijven hoe de grondslagen
voor de psychomotorische therapie zoals we die nu kennen, al liggen in de 18e eeuw in
Frankrijk, Duitsland en Engeland. Hadden deze eerst vooral de vorm van gymnastiek,
later kreeg het aanbod een meer therapeutische inslag (De Lange 1998). Daarbij werd
aangesloten bij verschillende therapiestromingen uit de psychologie en psychoanalyse
zoals de Integratieve Bewegingstherapie van Petzold (1996). Naast de pedagoog Gordijn
waren psychologen als Herman Bolhuis en psychiaters als de Groningse hoogleraar Kuno
van Dijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een ook theoretisch uitgewerkt
arsenaal van interventies waarbij doelgroep, diagnostiek en beoogde uitkomsten
veelal goed beschreven zijn. Wellicht mede onder invloed van de dominantie van het
psychodynamisch paradigma, lag toentertijd veel nadruk op het lichaamsgericht werken
en was er, zeker in schrift, iets minder aandacht voor het bewegen zelf.
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Beroepsgroep
Een belangrijke mijlpaal bij de verdere professionalisering van de psychomotorische
therapie was de oprichting van de beroepsvereniging in 1960, die in 1975 de naam
Nederlandse Vereniging voor Bewegingstherapie veranderde in Nederlandse Vereniging
voor Psychomotorische Therapie (NVPMT). Dit was deels ingegeven door een poging om
een onderscheid te maken met bewegingsagogiek en andere vormen van activering onder
andere binnen de fysiotherapie (Krol & Van Roozendaal 1975). De keuze werd gemaakt om
visie, aard van de interventie en de beroepsgroep te verbinden. Psychomotorische therapie
is daarmee niet ondergebracht bij het hele scala aan psychologische en psychiatrische
behandelvormen die door academisch gevormden worden aangeboden, maar
onderscheidt zich door eigen beroepsopleidingen en beroepsprofielen.
De PMT heeft zo hetzelfde pad gekozen als andere vaktherapieën zoals beeldende
therapie, dans-, drama- en muziektherapie. Het ervaringsgericht werken, wat deze
vaktherapieën gemeen hebben, is in de tijd die achter ons ligt, verder af gaan staan van
de universitaire wereld, mede omdat er een duidelijke noodzaak was om studenten in
het ‘medium’ te trainen, of dit nu bewegen, beeldende kunst, muziek, dans of drama
was. De vaktherapieën zijn zich, mede op instignatie van de overheid en de werkgevers,
gaan verenigen in de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB) die zorg is gaan
dragen voor belangenbehartiging en samenwerking bij professionalisering. Binnen de
federatie en de opleidingen groeit het besef dat het noodzakelijk is aansluiting te zoeken
bij de universiteiten ter bevordering van de verdere wetenschappelijke onderbouwing en

ontwikkeling. De PMT lijkt, van de verschillende vaktherapieën, wellicht nog het meest
zichtbaar in de wetenschappelijke gremia, met name ook in het buitenland.

2.2. Psychomotorisch therapeuten in Nederland
Voordat we ingaan op de ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek en het
internationale perspectief, nog een kort een beeld van de beroepsgroep. Het merendeel
van de psychomotorisch therapeuten is op dit moment werkzaam in de Geestelijke
GezondheidsZorg (GGZ) en werkt daar met kinderen en jeugdigen, met ouderen en
geriatrische patiënten, met mensen met eetstoornissen, psychotrauma en verslaving1.
Ook zijn er PMT-ers werkzaam in de zorg voor (licht) verstandelijk gehandicapten en in de
revalidatie. In 1996 schatten Neijmeijer en anderen het aantal PMT-ers op 4,1 per 100.000
inwoners. Op basis van eigen onderzoek onder alle vaktherapeuten werkzaam in de GGZ
in Noord-Nederland, komen we tot een schatting van 3,8 PMT-ers per 100.000 inwoners
(Aerst e.a., 2010). Onder voorbehoud van een mogelijke regionale vertekening, geeft deze
laatste inventarisatie ook een indicatie van het aantal patiënten in de GGZ dat een GGZcontact heeft met een PMT-er. Per week zijn dit er voor de noordelijke regio (~1,5 miljoen
inwoners) 3.000 en geëxtrapoleerd naar heel Nederland (~17 miljoen) 34.000 per week. Een
aanzienlijk aantal contacten en patiënten dus. Kijken we echter naar de kosten en hele
omvang van de GGZ, dan is relativering op zijn plaats: op basis van deze cijfers kost de inzet
van PMT-ers in de GGZ ongeveer 4 miljoen euro per jaar, binnen het totaal aan uitgaven
van 5,4 miljard (GGZ Nederland 2013). In onze eigen inventarisatie kwam overigens
naar voren dat ongeveer de helft van de werkzame PMT-ers de post-hbo-opleiding
master PMT of Bewegingswetenschappen heeft afgerond. De overigen volgden alleen de
bacheloropleiding bewegingsagogie en PMT, een enkeling die van docent lichamelijke
opvoeding (Aerts e.a. 2011).
Werkwijze 2
Het beroepsprofiel van de Nederlandse PMT-er (NVPMT, 2009) onderscheidt drie
verschillende soorten methodieken:
1.

1

2

Bewegingsgeoriënteerde methodieken: er wordt gebruik gemaakt van
activiteiten die hun oorsprong kennen in het bewegingsonderwijs en de
sport- en beweegcultuur. Dit kunnen individuele activiteiten zijn maar ook

Er zijn geen recente cijfers over de getalsmatige verdeling van PMT-ers over de verschillende sectoren.
Voor alle vaktherapeuten, PMT-ers, beeldend therapeuten, muziek, dans- en dramatherapeuten, is de
verdeling GGZ (incl. PAAZ, verslaving, TBS) 37%, Jeugdzorg (incl. kinder- en jeugdpsychiatrie) 15%,
Verstandelijk gehandicaptenzorg 10%, Speciaal onderwijs (incl. MKD, rugzakjes etc) 4%, Verpleeghuiszorg
(incl. psychogeriatrie) 2%, Overig (zelfstandig, asielzoekers, palliatieve zorg, docent, onderzoek) 32%
(GGZ Nederland & FVB, 2012).
Deze paragraaf is deels overgenomen uit de notitie Onderzoeksthema’s PMT-BA: een verkenning, Zwolle,
aug 2012 van de werkgroep onderzoek bachelor PMT-BA, master PMT en lectoraat Bewegen, Gezondheid
en Welzijn, auteurs J. Moeijes & W.J. Scheffers.
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2.

3.

12

activiteiten die in teamverband plaatsvinden zoals voetbal, hardlopen, klimmen,
stoeispelen, zwemmen, etc.
Lichaamsgeoriënteerde methodieken: oefeningen zijn gericht op
lichaamsbewustwording ofwel stressreductie door aandachttraining, werken
met spiegels en video, relaxatiemethoden, ademhalingsoefeningen, oefeningen
afkomstig uit de bio-energetische traditie, etc.
Symbolisch georiënteerde methodieken. Veel werkvormen zijn niet in de
tweedeling bewegings- en lichaamsgeoriënteerde methodieken in te delen.
Vaak wordt binnen de bewegingsactiviteiten en lichaamsmethodieken ook
gewerkt met symbolische aspecten. Voorbeelden zijn werkvormen uit de
dans, bewegingsexpressie, psychodrama, rollenspel, actietherapie, etc. Bij de
activiteiten en methodieken waar de symbolische aspecten een rol spelen, ligt de
nadruk op het in beweging of met materiaal tot expressie brengen van gevoelens
en gedachten en metaforisch vormgeven van individuele psychologische
thema’s.

In de praktijk van de psychomotorische therapie worden bovenstaande methodieken
veelal gecombineerd omdat op deze wijze de integratie van denken, voelen en handelen
bevorderd kan worden. Hierbij maakt de therapeut ook gebruik van verbale interventies,
zoals bijvoorbeeld het verbaal instrueren, het bespreken van en betekenis verlenen aan de
ervaringen, feedback geven op of uitlokken van gedrag en het legitimeren en valideren van
gevoelens.

2.3. Internationaal perspectief
In 1995 vond de oprichting van het Europees Forum voor Psychomotorische Therapie
(EFP) plaats. In dit forum wordt duidelijk dat er tussen landen grote verschillen bestaan
in theoretische uitgangspunten en de beroepspraktijk. Tegelijkertijd geeft dit forum een
sterke impuls aan de beroepsontwikkelingen over de grenzen heen. Binnen het Europese
forum is een poging gedaan om een vergelijking te maken tussen landen door middel van
trefwoorden per land (Seewald 2013). Zoals zo vaak was het glas halfvol maar ook halfleeg:
er zijn duidelijke overeenkomsten maar ook accentverschillen. In alle landen komen we de
volgende uitgangspunten tegen:
-

De PMT werkt vanuit een positief mensbeeld waarbij veel optimisme is over de
mogelijkheid tot ontwikkeling en het belang van autonomie.
Binnen de PMT staat steeds het lichaam centraal met de duidelijke notie van een
voortdurende interactie tussen het fysieke en het psychische.
Het instrument van de PMT is de dialoog, veelal non-verbaal, via ervaringen,
aanraken, spiegelen en reageren maar ook met verbale elementen. De therapeut zorgt
niet alleen voor mogelijkheden om te ervaren maar is deel van het proces.

In de uitwerking, de keuze van de doelgroep en ook in de keuze voor de beroepspraktijk
liggen duidelijke verschillen. Heel globaal kan de volgende indeling worden gemaakt:
-

-

-

In Romaanstalige landen als Italië, Portugal en Spanje richten relatief veel PMT-ers
zich op het heel jonge kind. Het gaat dan om de sensomotorische ontwikkeling,
waarbij veel aandacht is voor de ouder-kindrelatie, het belang van aanraking,
spiegeling van emoties en hechting. Ook Frankrijk hoort in dit rijtje thuis, net als
Belgisch Wallonië, hoewel in beide landen ook een PMT-stroming is die veel meer met
3
volwassenen werkt vanuit een sterk filosofische basis .
In de Germaans sprekende landen (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland) zijn veel PMTers werkzaam in het onderwijs. Veel nadruk ligt op het motorisch leren en de invloed
daarvan op zelfbeeld, zelfvertrouwen. Heel succesvol is de aanpak voor het verbeteren
van de ‘graphomotoriek’, de basis voor het schrijven (Vetter 2013). Maatschappelijke
participatie, om mee te doen is motoriek van belang, is een belangrijke doelstelling
voor de PMT.
PMT-ers in Denemarken, Finland en tegenwoordig ook Tsjechië werken vooral veel
met volwassenen met de bedoeling mensen via lichaams- en bewegingsgerichte
interventies middelen aan te bieden om in te zetten bij overbelasting, zoals hardlopen
maar ook ontspanningsoefeningen.

Binnen het Europese perspectief zijn de Nederlandse PMT-ers samen met de Vlaamse
collega’s nog het meest gericht op de Angelsaksische landen. Nederlanders worden ook
gezien als houders van een eigen traditie die, anders dan in andere landen, een goede
basis heeft gegeven voor een rol van PMT-ers in de gevestigde psychiatrie (Seewald 2013).
In Groot-Brittannië en de Verenigde Staten is psychomotorische therapie niet een veel
gebruikte term. ‘Body-oriented psychotherapy‘ ligt nog het dichtst bij de verzameling van
lichaams- en bewegingsgerichte interventies die in Nederland tot PMT worden gerekend.
Röhricht (2009) beschrijft hoe net als in Nederland ook in Groot-Brittannië en de Verenigde
Staten een uitdijend palet aan verschillende benaderingen en interventies onder de
noemer ‘body-oriented psychotherapy’ valt. Hij ordent deze in drie stromingen:
1.
2.
3.

3

Functionele bewegings- en ontspanningstherapieën;
Psychotherapeutische interventies gericht op verstoringen in de expressie van
emoties en vastzittende reactiepatronen en attitudes;
Vormen van danstherapie en ‘lichaamsdialoog’ waarbij ruimte gemaakt wordt
voor de eigen kracht en creativiteit.

Seewald (2013) schrijft hierover: For a long time, to me as a German it was hard to understand why
there are whole congresses about the human gaze. The human gaze suits this mentioned polarity (hij
verwijst naar de twee verschillende benaderingen binnen de Franse PMT; JvB). On the one hand it stands
metaphorically for the insight on a mental sphere. On the other hand the human gaze serves as a mirror
of the sole and is a central component of the tonic-emotional dialogue: you can bath in someone’s gaze.
Moreover the mirroring between infant and caregiver is recognized as an essential prerequisite in the
evolving of the human self.
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Opvallend is dat deze indeling een andere is dan die gebruikt door de Nederlandse
beroepsgroep (lichaamsgericht, bewegingsgericht en symbolisch georiënteerd) en ook een
andere dan die gehanteerd in Europees perspectief. Het geschetste plaatje zou, met enig
passen en meten, echter ook kunnen staan voor de Nederlandse situatie met zijn grote
verscheidenheid aan interventies en benaderingen.
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3. Onderzoek
Vanuit de overige landen in Europa worden Nederland en Vlaamstalig België gezien als
vertegenwoordigers van een verder Angelsaksische empirische stroming. Echter ook
hier heerst een traditie van meer beschrijvende studies, waarbij veel aandacht is voor
de theoretische achtergrond van de interventies. De laatste jaren is er echter een trend
om studies zo op te zetten dat ze reproduceerbaar zijn en vergelijking mogelijk wordt.
Waar in het verleden slechts sporadisch gebruik wordt gemaakt van controlegroepen en
follow-up gegevens vaak ontbraken, zijn er nu steeds meer onderzoekers die kiezen voor
een dergelijke opzet en betrouwbare en gevalideerde uitkomstmaten. Het meest recente
academische proefschrift van Scheewe (2012) naar de effectiviteit van fitnesstherapie
voor mensen met schizofrenie is hiervan een voorbeeld. Ook verscheen recentelijk
een aantal belangrijke nieuwe empirische en overzichtsstudies van de Belgische
PMT-er en fysiotherapeut Van Campfort over de positieve effecten van bewegings- en
ontspanningsinterventies bij mensen met schizofrenie (2013a, 2012a,b, 2011a, 2011b),
mensen met een bipolaire stoornis (2013b) en binnen de behandeling voor eetstoornissen
(2013c, 2013d).

3.1. Over het belang van externe verantwoording
Het belang van dergelijke studies wordt duidelijk als we kijken naar de opkomst van
‘running therapy’ voor mensen met depressie. In 1991 toonde mijn voorganger binnen
dit lectoraat, Ruud Bosscher, met een gecontroleerde studie aan dat gestructureerde en
begeleide vormen van bewegen effectief zijn bij lichte en matige depressie en effectiever
dan steunende therapie (ook Bosscher 1993). Eerder al was gebleken dat dit soort
interventies niet onderdoen voor andere behandelvormen, zoals groepstherapie (Damen
et al 1984) en cognitieve therapie (Fremont et al 1987). En ook in latere studies werden
de resultaten van Bosscher grotendeels steeds bevestigd: bij lichte tot matig ernstige
depressieve klachten is vooral beweging onder begeleiding en liefst in een groep, beter
dan niets doen en even goed als meer cognitieve psychologische interventies en mogelijk
ook even goed als anti-depressiva (o.a. Lawlor & Hopker 2001, Wipfli et al 2008; voor
een afgewogen oordeel op basis van meer dan vijfentwintig op kwaliteit beoordeelde
studies zie NICE, 2009). Onder wetenschappers zijn er nog veel vragen over de evidentie
en zeggingskracht van de studies tot nu toe. Zo lopen effectmaten binnen de studies
sterk uiteen, is er geen duidelijk zicht op werkzame mechanismen terwijl ook de lange
termijnresultaten niet overtuigend zijn. In de dagelijkse (zorg)praktijk is echter het idee
van ‘bewegen op recept’ (Biddle et al 1994) geaccepteerd en onderdeel geworden van hoe
we, ook als lekenpubliek, denken over de aanpak van stemmingsproblemen (verg. Bakker &
Woerkom 2008; Van der Stel 2005).
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Voor andere psychomotorische interventies dan ‘running’ zijn we nog niet zo ver. In
een omvangrijke overzichtsstudie gebaseerd op alle artikelen over psychomotorische
interventies die publiek zijn verschenen (zoekterm ‘body psychotherapy’ en ‘body oriented
psychotherapy’) concludeert Röhricht (2009) dat er duidelijke aanwijzingen zijn voor
het belang van een niet-verbale, ervaringsgerichte aanpak. Dit geldt voor problemen
met lichaamsbeeld en lichaamsattitude en andere vormen van lichaamsgerelateerde
psychopathologie. De relevantie is echter net zo groot als het gaat om veelal langdurige
psychische problematiek, zoals bij onbegrepen somatische klachten, traumagerelateerde
klachten, eetstoornissen en schizofrenie. Reguliere, veelal verbale behandeling leidt bij
deze groepen vaak niet tot volledig herstel. Dat het echter in de huidige zorgpraktijk nog
niet vanzelfsprekend is dat er altijd de beschikking is over en gebruik gemaakt wordt van
bewegingsgerichte interventies, heeft te maken met een gebrek aan borging binnen de
professionele en publieke fora. In het navolgende zal worden ingegaan op het groeiende
bewijs voor de werkzaamheid van verschillende psychomotorische interventies. De
redenen voor het gebrek aan acceptatie en mogelijkheden om dit te verbeteren zullen eerst
worden besproken.
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Een belangrijk aandachtspunt is het feit dat veel publicaties over psychomotorische
interventies een gering bereik kennen omdat zij gepubliceerd worden binnen het eigen
circuit. Op zoek naar artikelen over body oriented psychotherapy vond Röhricht (2009) via
Google 757 relevante pagina’s met hits en een totaal van 450.000 hits. Een selectie gericht
op de uitkomsten van psychomotorische therapie leverde echter slechts 226 studies
in de relevante databases voor psychiatrie en psychotherapie, waarvan maar 37 in de
4
bestanden geraadpleegd door artsen en psychiaters . De trend naar meer onderbouwing en
verantwoording voor een extern publiek is wel zichtbaar: voor eerdere overzichtsstudies
zoals van May (2005) was het aantal beschikbare studies nog veel kleiner.
Waarom is deze externe verantwoording van belang? In de zorg gaat het, net als bijvoorbeeld
in de automobielindustrie, om zogenaamde ‘vertrouwensgoederen’. Degene die het
product of de dienst afneemt, is zelf niet bij voorbaat deskundig om de kwaliteit te
oordelen maar moet vertrouwen op de kennis en integriteit van de aanbieder. De
sociologie leert ons dat deze afhankelijkheid veelal leidt tot langdurige relaties. Mensen
willen vertrouwen opbouwen en hopen dat door hun loyaliteit het vertrouwen niet
beschaamd wordt. Maatschappelijk wordt dit gewaarborgd doordat de beroepsgroep een
systeem van opleiding, certificering en controle onderhoudt. Voor de buitenstaander is het
van belang dat er intern consensus is over de juiste aanpak, terwijl er tegelijkertijd ruimte
is voor nieuwe ontwikkelingen die kunnen leiden tot verbeteringen.

4

Zie Röhricht 2009: Medline (1950 -2008) 20 documenten, PsycINFO (1806 to 2008) 189, EMBASE
(1974-2008) 17 documenten.

3.2. ‘Evidence based medicine’ en ‘evidence based practice’
Binnen de gezondheidszorg is gekozen voor het idee van ‘evidence based medicine’ (EBM;
o.a. Sacket e.a. 1996) als kader voor het streven naar consensus over kwaliteit, zonder dat
direct de deur wordt dichtgegooid voor vernieuwing5. Belangrijk is daarbij dat er vier
hiërarchische niveaus van bewijsvoering worden onderscheiden:
1) Het oordeel van de deskundige;
2) Beschrijvende studies, zowel kwantitatief als kwalitatief;
3) Gecontroleerd kwantitatief onderzoek met door het toeval bepaalde en daardoor
vergelijkbare groepen (‘randomized controlled trials’, RCT’s);
4) Meta-analyse(s) van meerdere gecontroleerde studies.
Duidelijk herkenbaar in de hiërarchie is het primaat van de zogenaamde empirische
cyclus: ervaringen worden geordend en geobjectiveerd en door replicatie wordt de
betrouwbaarheid vastgesteld, door toetsing komt zicht op de validiteit.
De grote nadruk die het gecontroleerd onderzoek in de loop van de tijd heeft gekregen
als enige manier om vast te stellen of iets ‘werkt’, heeft terecht tot veel kritiek geleid. De
hiervan afgeleide grote status van de kwantitatief statistische-bewijslast, ontneemt het
zicht op de relevantie van resultaten en de waarde hiervan voor de (klinische) praktijk. ‘Als
het maar significant is’ is immers niet een juiste basis voor adequate keuzes in begeleiding en
behandeling. De noodzaak van reproduceerbaarheid heeft ook geleid tot een overmatige
nadruk op het protocollair werken. Binnen een onderzoek kan het van belang zijn
dat betrokkenen hetzelfde aanbod krijgen, zodat de uitkomsten vergeleken kunnen
worden. Dit wil niet zeggen dat er geen ‘maatwerk’ geleverd kan worden: er zijn ook
gecontroleerde studies waarbij juist de wensen van betrokkenen leidend zijn (bijvoorbeeld
Swildens et al, 2012). Vergelijkbaarheid wordt gewaarborgd door therapeuten dezelfde
bagage (visie, methodiek, vaardigheid en ervaring) mee te geven en in het onderzoek
aandacht te besteden aan ‘modelgetrouwheid (‘fidelity’). Dit is de mate waarin volgens de
uitgangspunten en met hulp van beschikbare interventies wordt gewerkt. Het is opvallend
dat waar door critici het ‘doemscenario’ wordt geschetst dat ‘evidence based medicine’
leidt tot volledig protocollair werken, er in de publicaties zelf vaak zorgwekkend weinig
aandacht is voor de inhoud en modelgetrouwheid van de geboden interventie.
Het begrip ‘Evidence-based practice’ (EBP) staat voor de wijze waarop in de beroepspraktijk
gebruik wordt gemaakt van de best beschikbare informatie om tot een goede keuze te
komen over de in te zetten behandeling of werkwijze. Idealiter gaat het om het drie soorten
informatie: 1) wetenschappelijke kennis, 2) ideeën en ervaringen van de werker en 3)
voorkeuren, behoeften en mogelijkheden van de gebruiker, in de zorg de cliënt/patiënt.
5

Voor een filosofische beschouwing over de achtergrond en implicaties van deze keuze zie ook Sehon &
Stanley, 2003.
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Evidence-based practice ligt alleen waar het gaat om de wetenschappelijke kennis in het
verlengde van Evidence-based medicine: het idee is dat de beroepsbeoefenaar zich laat leiden
door de richtlijnen die door de beroepsgroep zijn opgesteld aan de hand van de beschreven
hiërarchie. Benadrukt moet worden dat er expliciet ruimte is voor het eigen inzicht van de
beroepsbeoefenaar en dat tegelijkertijd de betrokkene ook een stem heeft.
In de gezondheidszorg is, met terechte argumenten, de autonomie van de professional
een groot goed geweest. In de diagnostiek is de zogenaamde ‘klinische blik’ van belang
en uit onderzoek blijkt keer op keer dat de aspecifieke factor, namelijk de individuele
behandelaar en diens band met de cliënt, voor een groot deel het succes van de therapie
bepaalt. Dat er richtlijnen zijn gekomen, grotendeels gebaseerd op EBM omdat er geen
ander gemeenschappelijk kader beschikbaar is, heeft te maken met twee zaken. Het meest
belangrijk is de gerechtvaardigde vraag van betrokkenen om kwaliteit en dus goede, als
adequaat ‘bewezen’, behandeling. Daarnaast is er sprake van schaarste in de zorg, zowel
binnen de systemen die werken met private verzekeringsvormen als met vanuit het
publieke domein gestuurde verzekerde zorg. Dit laatste heeft geleid tot een heel nieuw
onderzoeksveld, dat van de kosteneffectiviteitsstudies waarbij gekwantificeerd wordt wat
de verhouding is tussen de kosten en baten gerelateerd aan verschillende behandelingen.
Deze vraag naar de ‘doelmatigheid’ sluit aan bij de uitgangspunten van evidence-based
medicine en is daar deel van uit gaan maken.
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Wat het debat over ‘goed onderzoek voor goede zorg’ ingewikkeld maakt, is dat niet alleen
de urgentie van de problemen en ervaringen en ideeën van direct betrokkenen sturend
zijn bij de keuze voor onderzoeksobject en opzet, maar ook de financiering. Andere
belanghebbenden komen daarmee in beeld: het bekendst zijn de farmaceutische industrie
en de verzekeraars, maar ook de overheid speelt een rol net als de opleidingsinstituten
en organisaties die instrumenten en interventies ontwikkelen. Publicatiedruk, de grotere
kans op acceptatie van artikelen bij positieve resultaten, de status van tijdschriften gericht
op veelvoorkomende ziekten, hebben daarnaast ook invloed.

4. Bouwstenen voor de onderzoeksagenda 6
4.1. De onderzoeksopdracht binnen het lectoraat
Ondanks deze kanttekeningen is er binnen het lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn
van Windesheim gekozen voor een onderzoeksprogramma waarbinnen de uitgangspunten
van evidence-based medicine voor een deel richtinggevend zijn. Deze keuze is ook ingegeven
door een duidelijke voorkeur van de opleiding PMT binnen Windesheim, waaraan het
lectoraat verbonden is. Een belangrijk speerpunt is de vraag naar de (werkzaamheid) van
psychomotorische interventies in instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en de
revalidatie en de orthopedagogische hulpverlening: hoe effectief dragen deze interventies
bij aan het verminderen van psychische, psychiatrische, psychosomatische klachten en
gedragsproblemen. Belangrijk is dat bij deze keuze en de verdere keuzes die hierbinnen
worden gemaakt, het (beroeps)veld leidend is: ontwikkelingen in het veld worden
ondersteund met onderzoek, vragen uit het veld hebben prioriteit, terwijl ook aandacht is
voor kenniscirculatie en implementatie. Door in het onderzoek ook aandacht te besteden
aan de ervaringen en evaluatie van de betrokken hulpverlener en patiënt/cliënt, wordt
rechtgedaan aan het idee van een bewijsgestuurde praktijk.
De keuze voor empirisch onderzoek naar de werkzaamheid van PMT-interventies zal in
veel gevallen leiden tot kwantitatieve longitudinale ‘patiëntgebonden’ studies met een
relatief klassieke pragmatische maar waar mogelijk gecontroleerde onderzoeksopzet.
Voorwaarden voor dergelijk onderzoek zijn wel dat er een duidelijke beschrijving is van
de interventie (problematiek, indicaties, doelstellingen, interventies) en een theoretische
argumentatie op basis van eerdere en soms ook andersoortige bevindingen die het
aannemelijk maken dat de interventie kan werken. Verkennende (‘pilot’) onderzoeken zijn
nodig om zicht te krijgen op de ervaringen van betrokkenen, de modelgetrouwheid en de
uitkomstmaten.
‘Are randomised controlled trials the only gold that glitters?’ Röhricht (2001) citeert deze
verzuchting van Slade and Priebe (2001) en geeft daarmee meteen een opening naar andere
vormen van onderzoek van belang voor de verdere ontwikkeling van het vak. Binnen het
lectoraat is die ruimte er ook voor andersoortig onderzoek dat kennis kan opleveren over:
a) de meer fundamentele vragen naar de samenhang tussen bewegen en lichaamservaring
enerzijds en psychische gezondheid en welbevinden anderzijds. Door meer
procesmatig te kijken, moet meer inzicht komen in wat betrokkenen ervaren,
hoe mensen leren en veranderen door de aangeboden context en interventies.
Met (kleinere) klinische studies maar ook door literatuuronderzoek naar actuele
6

Dit hoofdstuk is geschreven mede op basis van de notitie Onderzoeksthema’s PMT-BA: een verkenning
(Zwolle, aug 2012) van de werkgroep onderzoek bachelor PMT-BA, master PMT en lectoraat Bewegen,
Gezondheid en Welzijn, auteurs J. Moeijes & W.J. Scheffers.
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b)

wetenschappelijke inzichten kunnen de aannames van het ervaringsgericht werken
verder getoetst en onderbouwd worden.
psychometrisch onderzoek naar instrumenten die in effectevaluatie maar ook in de
(psychomotorische) diagnostiek ingezet kunnen worden. Dergelijke instrumenten
ondersteunen de professional in het eigen werk, in het contact met de patiënt/cliënt
en ook in de samenwerking binnen de zorgteams. Maten en metingen helpen immers
zichtbaar te maken wat beoogd en wat bereikt wordt.

4.2. Een kader voor de onderzoekslijnen: drie soorten interventies
De kracht van de psychomotorische therapie ligt in het verbinden van voelen, denken en
handelen en biedt daarmee een ingang voor veel verschillende vormen van psychische
problematiek. Bij het ontwikkelen van de onderzoeksagenda van het lectoraat Bewegen,
Gezondheid en Welzijn voor de komende drie jaar, is het nodig om een focus te kiezen en
te zorgen voor bundeling. Focus om tot synergie te komen in de kennisontwikkeling en
bundeling om het beperkte budget zo effectief mogelijk te besteden. Naast de hiervoor al
beargumenteerde voorkeur voor kwantitatief effectonderzoek als methode, is een keuze
gemaakt voor een accent op onderzoek bij de volwassenenpopulatie en een accent op de
geestelijke gezondheidszorg. Dit heeft te maken met de beroepsgroep, de meeste PMT-ers
zijn werkzaam in de GGZ, en de kennis en ervaringen van betrokkenen.
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Om tegemoet te komen aan de verscheidenheid van interventies binnen de PMT, worden
hierin geen absolute keuzes gemaakt maar worden wel voor verschillende doelgroepen
met name bepaalde soorten interventies onderzocht. Hierbij is gekozen voor een indeling
in soorten interventies die minder dan de hiervoor besproken indelingen, gekleurd wordt
door de aard van de gebruikte techniek. Gekozen is voor een kader waarbij interventies
worden gebundeld op basis van het doel van de interventie. Dit heeft als voordeel dat goed
gekeken wordt naar welke de beoogde effecten zijn. Ook biedt een dergelijke indeling
handvatten voor de indicatiestelling: bij welk probleem moet welke interventie ingezet
worden.
Binnen het lectoraat is het denken hierover niet afgerond maar op dit moment worden de
volgende onderzoekslijnen onderscheiden:
1)

Onderzoek naar interventies gericht op het herstel van de relatie tussen
gevoel en denken: hierbij gaat het om het verbeteren van de sensitiviteit voor
emoties en het lichaamsbewustzijn. Veel van de ‘lichaamsgerichte’ interventies
vallen hieronder omdat gewerkt wordt aan de onderkenning en herkenning
van ervaringen en de emoties die hiermee gepaard gaan. Met name bij
psychosomatische problematiek en problematiek gerelateerd aan trauma gaat
het om dit soort behandeldoelen.

2)

3)

Onderzoek naar interventies gericht op verstoringen in de mate waarin
het denken de relatie tussen gevoel en gedrag reguleert: hierbij gaat het om
het creëren van meer ruimte om uiting te geven aan emoties, of juist de
ondersteuning bij het herwinnen van controle hierover. Centraal staat het
bewust ervaren van emoties en het oefenen van nieuw gedrag. Symbolisch
georiënteerde methodieken kunnen hierbij ingezet worden maar ook
andersoortige oefensituaties zoals bij weerbaarheidstrainingen.
Interventies gericht op verstoringen in de balans tussen gedrag enerzijds en
denken en voelen anderzijds: hierbij gaat het om expressie en ontspanning, om
het uitbreiden van iemands mogelijkheden om via bepaalde activiteiten meer
balans te vinden in denken en gevoel. De ‘bewegingsgerichte’ interventies vallen
hieronder.

In andere woorden: het gaat om respectievelijk verbetering van de sensitiviteit, verbetering
van de regulatie en verbetering van de balans tussen ontspanning en activatie. In figuur 1 is
geprobeerd dit in schema te zetten. Voor de herkenning is de tweedeling lichaamsgerichte
en bewegingsgerichte interventies ook in dit schema aangeduid. In de navolgende
paragraven komen de verschillende interventies aan bod. Aangegeven wordt welke
doelgroep binnen elk van de drie lijnen het accent krijgt en de bevindingen uit onderzoek
tot nu toe. Daarna volgen beschrijvingen van de onderzoeksprojecten die (gaan) lopen
binnen het lectoraat onder verantwoordelijkheid van de leden van de kenniskring.
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[invoegen: figuur 1]

Figuur 1: Schematische weergave van drie soorten interventies binnen de PMT als leidraad voor de
onderzoeksagenda van het lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn.
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5. Interventies gericht op sensitivering
5.1. Stand van zaken: het lichaam met een geheugen
Somatoforme klachten
Door chronische somatische klachten en met name aanhoudende pijn, treedt verstoring
op van de lichaamsbeleving. De somatische prikkels gaan overheersen of men leert deze
juist te negeren. Dit leidt er toe dat er steeds minder ruimte is voor adequate reacties op
emotionele prikkels, voor positieve ervaringen en voor intimiteit. De langdurige stress
die hiermee gepaard gaat, heeft ook weer invloed op het lichamelijk functioneren door
neurologische en hormonale veranderingen (o.a. Van der Meijden-van der Kolk & Bosscher
2010). Ook bij onverklaarde somatische klachten die niet direct verbonden zijn met eerdere
chronische pijn en andere somatoforme stoornissen, is de verhouding tot het lichaam vaak
verstoord. Mensen kunnen de signalen die het lichaam afgeeft niet meer goed ‘lezen’ en
hun gedrag daarop niet aanpassen (o.a. Kalisvaart et al, 2010, 2012). Hoge spierspanning
en angst om te bewegen leiden tot verergering van de problematiek. Binnen deze groep
is veelal sprake van een hoge mate van alexithymie, als achterliggend probleem of
veroorzaakt door de klachten.
In Nederland werkt een relatief kleine groep PMT-ers binnen de revalidatie en op
afdelingen voor somatoforme problematiek. In de multidisciplinaire richtlijn Somatisch
onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) en Somatoforme Stoornissen
(2010) is wel veel aandacht voor de noodzaak om lichaamsgericht te werken, maar wordt
PMT niet genoemd. Toch is er veel beschrijvende literatuur, van oudsher ook vanuit dit
lectoraat, over met name de sensitiverende psychomotorische interventies bij onder
andere psychosomatische klachten en chronische pijn (o.a. Neerinckx 2001; Emck &
Bosscher 2004; Van der Meijden-van der Kolk & Bosscher 2010). De recente studie van
Van der Maas (2012b) naar de effectiviteit van een PMT-module bij pijnrevalidatie is één
van de eerste gecontroleerde studies binnen deze traditie. Zij vond dat PMT binnen een
multidisciplinaire aanpak een belangrijke extra bijdrage levert aan herstel. Vergeleken
met de groep patiënten was er een grotere afname van negatieve emoties en een verhoogd
gevoel van eigenwaarde en competentie. In de internationale literatuur zijn studies naar
de sensitiverende aanpak schaars maar zijn er wel duidelijke indicaties voor positieve
effecten van ontspanningstherapie (o.a. Loew et al 2001, 2006), ook in vergelijking met
activatie (o.a. Nickel et al 2006).
Trauma
Naast de ‘gewone’ klachten als herbelevingen, depressiviteit, slaapproblemen en
nachtmerries, ervaren veel mensen met een zogenaamd Post Traumatisch Stress Syndroom
(PTSS) psychosomatische klachten die voortkomen uit een inadequate chronisch
verhoogde alertheid en toestand van opwinding. Trauma kan ook leiden tot vervreemding
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van het lichaam en de lichamelijke ervaringen, en verlies van vertrouwen in en devaluatie
van het lichaam. Dit uit zich onder andere in veronachtzaming en verwaarlozing. In de
interactie met anderen is er het gevoel van verlies van contact met de sociale omgeving,
onmacht, verlies van het gevoel van veiligheid (Petzold 1996).
Psychomotorisch therapeutische interventies dragen bij aan het herstel van de verstoorde
relatie met het lichaam (o.a. Scheffers & Schreuder, 2005) door het aanreiken van
veilige ervaringen waardoor het lichaamsbewustzijn en de zintuigen weer adequaat
gaan functioneren, maar ook door het opnieuw oproepen van positieve en prettige
gebeurtenissen die het lichaam in het verleden heeft vastgelegd (‘das informierte
Leib’). Vanuit de neurobiologische hoek (o.a. Knegtering 2012) wordt de waarde van
deze interventies verder onderbouwd vanuit het belang van de evolutionair oudere
hersensystemen die centraal staan bij het verwerken van overweldigende stress. Juist
therapieën gericht op cognitie en inzicht kunnen in onvoldoende mate toegang krijgen tot
deze systemen.
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Onderzoek specifiek gericht op trauma laat zien dat mensen met PTSS, of dit nu
veroorzaakt is door seksueel geweld, huiselijk geweld of bijvoorbeeld politiek geweld,
duidelijk baat hebben bij psychomotorisch therapeutische interventies (o.a. Herman 1994).
Ook de studieresultaten naar de inzet van PMT bij vroegkinderlijk trauma en seksueel
trauma zijn zeer veelbelovend (Baljon et al, 1995; Goodwin & Attias 1999). In Nederland
geeft de multidisciplinaire richtlijn aan dat gedacht moet worden aan PMT in de tweede
fase van de behandeling, wanneer er sprake is van stabilisatie en eerste interventies
vanuit een verbale op cognitie gerichte benadering onvoldoende resultaat hebben gehad
(Multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen 2009).

5.2. Onderzoek naar het weer ‘eigenaar’ worden van het eigen
lichaam
Binnen deze lijn worden drie promotieprojecten uitgevoerd en is een grote studie in
voorbereiding. De projecten bouwen voort op de hiervoor geschetste gunstige resultaten
van het onderzoek naar de effecten van sensitiverende interventies bij somatoforme
stoornissen en trauma. Nieuw is het accent op specifieke, gevalideerde meetinstrumenten
en de keuze voor gecontroleerd onderzoek.
Bijna afgerond is het promotieonderzoek ‘Psychomotorische therapie bij chronische
pijn’ (L. van der Maas, MA, Dr. R. Bosscher, VU) waarin de vraag naar de rol van het
lichaamsbewustzijn bij patiënten met chronische aspecifieke pijn centraal staat. De studie
is zo opgezet dat uitspraken gedaan kunnen worden over het effect van het Pijn Revalidatie
Programma van Reade (centrum voor revalidatie en reumatologie te Amsterdam), en
specifiek de meerwaarde van PMT.

In het promotieonderzoek ‘Body-relatedness bij patiënten met ernstige, onvoldoende verklaarde,
lichamelijke klachten (Drs. H. Kalisvaart, Dr. J.T. van Busschbach, Prof. Dr. R. Geenen,
Universiteit Utrecht, Dr. S. van Broeckhuysen, Altrecht Psychosomatiek) wordt onderzocht
wat de waarde is van lichaamstekeningen en gestandaardiseerde observatie fysiotherapie
voor diagnostiek en behandeling van ernstige, onvoldoende verklaarde, lichamelijke
klachten. Het is een vervolg op een afgerond project waarin een model is ontwikkeld voor
body-relatedness: de manier waarop patiënten met deze klachten zich tot hun lichaam
verhouden.
Het promotieonderzoek ’Lichaamsbeleving en psychomotorische therapie’ (Drs. W.J.
Scheffer, Dr. R. Bosscher, VU, Prof. Dr. R. Schoevers, UMCG en Dr. J.T. van Busschbach)
heeft ook als onderwerp het meten van de verstoorde lichaamsbeleving. Dit gebeurt bij
mensen met somatoforme problematiek maar ook bij trauma en is bij diverse vormen
van psychopathologie en bij veel psychosociale problemen een belangrijk thema.
Voor het (beter) onderbouwen van psychomotorische interventies worden geschikte
Nederlandstalige meetinstrumenten op het gebied van lichaamsbeleving ontwikkeld en
gevalideerd.
Ook de effecten van PMT op het verstoorde lichaamsbewustzijn bij trauma is onderwerp
van onderzoek. In de onderzoeksaanvraag ‘Beweging in trauma’ (Dr. J.T. van Busschbach,
Drs. W.J. Scheffer, Drs. L. van der Maas) wordt een effectonderzoek voorgesteld naar een
PMT-interventie speciaal ontwikkeld om in te zetten in de eerste fase van de behandeling
van mensen met complex trauma, de stabilisatiefase. Het gaat hierbij om de behandeling
van de veelal zeer ernstige psychische en psychosomatische klachten die op kunnen
treden na vroege en/of langdurige vormen van traumatisering zoals bij mishandeling en
seksueel misbruik in de jeugd, geweld binnen relaties of langdurige geweldservaringen
van oorlogsslachtoffers of vluchtelingen.
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6. Interventies gericht op regulatie
6.1. Stand van zaken: weerbaarheid en agressieregulatie
Eetstoornissen
Vanuit de Verenigde Staten worden wisselende resultaten gerapporteerd over de effecten
van psychomotorische therapie bij eetstoornissen: sommige studies laten een sterkere
verbetering zien bij anorexiapatiënten met groepsgewijze interventies gericht op de
verstoring van het lichaamsbewustzijn (o.a. Fernandez et al, 1995). Echter andere studies
vonden deze effecten niet (Sack, Henniger, & Lamprecht, 2002) of alleen voor patiënten
met bulimia (Konzag et al, 2006). In de multidisciplinaire richtlijn Eetstoornissen worden
deze bevindingen en bevindingen uit Belgisch onderzoek (Probst, 2002) meegewogen in de
aanbeveling om psychomotorische interventies in te zetten voor een beter herstel en het
voorkomen van terugval bij eetstoornissen (Trimbos, 2006).
Gestructureerde bewegingsinterventies als aerobics hebben ook een gunstige invloed op de
depressieve klachten die veelal vergezeld gaan met anorexia en bulimia en versterken de
effecten van cognitieve gedragstherapie (Vancampfort et al, 2013c). Ontspanningstherapie,
bijvoorbeeld in de vorm van yoga, en andere interventies gericht op lichaamsbewustzijn
doen dit ook. Dit betekent ook minder eetproblemen en bijvoorbeeld ook meer
spierkracht, en gewichtstoename bij ondergewicht. Verschillende studies laten ook
gunstige resultaten zien voor mensen met eetbuien die gepaard gaan met ernstige fysieke
en psychiatrische problematiek (het zogenaamde ‘binge-eating’). Waar met alleen cognitieve
gedragstherapie (CGT) geen herstel werd ingezet, gebeurde dit wel in de combinatie met
aerobics en yoga (Vancampfort et al, 2013d).
Er zijn echter ook aanwijzingen dat patiënten met eetstoornissen gebaat zouden zijn
bij interventies gericht op regulatie van emoties. Anorectische patiënten zijn geneigd
boze gevoelens te onderdrukken of op zichzelf te richten, terwijl bulimische patiënten
zich vaak boos voelen en dit op anderen of objecten kunnen richten (Truglia et al,
2006). Als deze problemen met agressieregulatie niet worden behandeld, kan dit de
therapieresistentie verhogen, evenals het risico op ongewilde destructieve gedragingen,
zoals suïcidepogingen, seksuele promiscuïteit en middelengebruik (Miotto et al, 2003).
Concrete studies naar het effect van behandelingen gericht op agressieregulatie bij
eetstoornisproblematiek zijn tot nu toe niet gedaan.
Licht verstandelijke beperkingen
De groep mensen met licht verstandelijke beperkingen loopt door grotere mate van
impulsiviteit, gebrek aan overzicht en een grotere gevoeligheid voor stress, een grotere
kans op het ontwikkelen van gedragsproblemen (Tenneij en Koot, 2006) en psychische
stoornissen (Stol et al, 2004; Dekker et al, 2006). PMT wordt frequent aangeboden bij deze
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groep vooral wanneer er sprake is van agressieproblematiek (Bouwmeester et al, 2009),
ondanks het feit dat het wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit gering is (Neijmeijer
et al, 2010). Deze evidentie is er echter wel voor de Agressiehanteringstraining (AHT;
Didden, 2006b) en een op mindfulness gebaseerde training genaamd ‘meditation on the
soles of the feet’ (Singh et al, 2007). Deze training leert de cliënt de aandacht te richten
op een neutrale stimulus (voetzolen) in plaats van op agressieopwekkende stimuli of
gedachten.
Schizofrenie
Er zijn goede ervaringen opgedaan met een psychomotorische training gericht op het
omgaan met stress bij jongeren met een psychotische kwetsbaarheid (Emck &Smit,
2005). Op dit moment wordt geëxperimenteerd met het gebruik van elementen uit
vechtsporten zoals boksen en de zogenaamde ‘martial arts’: vechtsporten met een
Aziatische oorsprong waarbij motorische technieken gecombineerd worden met
impulscontrole, omgangsvormen, soms binnen een filosofisch kader. Hoewel er nog
geen onderzoeksresultaten zijn, zijn er indicaties voor een mogelijk positief effect
op zelfvertrouwen (Lantz, 2002) op fysieke en mentale agressie (Overchuck, 2002) en
empowerment (Hasson-Ohayon et al, 2006).

6.2. Onderzoek naar leren door ervaren
28
Binnen de PMT wordt al langer gewerkt met modules ter versterking van de weerbaarheid
(Fellinger et al, 1999) en met modules gericht op impulsregulatie (o.a. Kuin, 2000). Deze
laatste module kent verschillende versies, waaronder één die ontwikkeld is speciaal voor
agressieregulatieproblematiek bij eetstoornissen (Boerhout et al, accepted). Onderzoek
naar deze module valt binnen deze onderzoekslijn, waarbij expliciet een andere weg
wordt ingeslagen dan in het onderzoek tot nu toe dat zich meer concentreerde op
sensitiverende en activerende interventies. Daarnaast is gekozen voor een modificatie van
agressieregulatie speciaal voor de groep mensen met een licht verstandelijke beperking
(LVB): in de praktijk wordt al vaak voor deze aanpak gekozen en verdere ontwikkeling en
onderbouwing is nodig. Een derde doelgroep zijn mensen met schizofrenie. Deze groep
staat eigenlijk centraal in de derde onderzoekslijn: in het onderhavige project wordt iets
nieuws gedaan. Met behulp van vechtsporttechnieken wordt een combinatie gemaakt
van activering en ontspanning én het verhogen van de weerbaarheid waarbij ook weer
agressieregulatie de focus is.
In het promotieonderzoek ‘Psychomotorische therapie en agressieregulatie bij eetstoornissen:
gerandomiseerd effectonderzoek en instrumentontwikkeling’ (Drs. C. Boerhout, Lentis, RGOc,
Prof. Dr. H. Hoek, RUG, Dr. M. Swart, Lentis & Dr. J.T. van Busschbach) wordt patiënten
met anorexia een training aangeboden in agressieregulatie. Doel is door deze PMTinterventie destructieve agressie om te buigen naar constructieve agressie, dat wil zeggen

naar een functionele balans tussen internaliseren en externaliseren. Als katalysator
voor het losmaken van naar binnen gekeerde agressie kan de module mogelijk van
toegevoegde waarde zijn voor het hele behandelproces. Naast deze studies wordt in het
onderzoek gewerkt aan een psychomotorisch meetinstrument voor agressieregulatie
in samenwerking met het Centrum Bewegingswetenschappen van RijksUniversiteit
Groningen. Dit instrument heet de Methode voor Stamp-Stoot-Stem (MSSS) en moet een
fysieke gedragsmaat opleveren als aanvulling op zelfrapportagelijsten voor agressie, en
dient tevens als feedbackinstrument voor het gecontroleerd leren uiten van agressie.
In het onderzoek naar PMT bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en
agressieproblematiek (Drs. T. Bellemans, P. Hoek, Dr. J.T. van Busschbach) wordt onderzocht
of een hiervoor specifiek ontwikkelde PMT-module agressieregulatie effectief is bij
de begeleiding van mensen met licht verstandelijke beperking en leidt tot afname van
gedrags- en agressieproblemen. Het General Aggression Model (GAM) waarin aandacht is
voor de wisselwerking tussen de situatie en de persoon, de interne processen die hieruit
voortvloeien (lichamelijke reactie, emoties en gedachten) en het beslissingsproces
gekoppeld aan het gedrag (doordacht of impulsief reageren) wordt als theoretische basis
gebruikt.
Recent is het onderzoeksproject ‘Beat victimization! Psychomotor assertiveness training
with elements of kickboxing for people with psychotic disorders’ van start gegaan waarbij
het lectoraat samenwerkt met de RUG en het UMCG (Dr. G.H.M. Peijnenborg, Dr. J.T.
van Busschbach, Prof. Dr. Aleman, Dr. R. Bruggeman). Centraal staat de vraag of een
weerbaarheidstraining met vechtsportelementen de kans op victimisatie van mensen met
een psychotische stoornis doet afnemen. Mensen met een psychotische kwetsbaarheid
lopen driemaal meer kans om slachtoffer van geweld te worden dan mensen uit de
algemene bevolking. Dit verhoogde risico is deels een gevolg van het ziektebeeld dat vaak
samengaat met verkeerde inschatting van sociale signalen, zelf-stigmatisatie, verminderd
zelfvertrouwen en gebrek aan assertiviteit. Daarnaast blijken eerdere geweldservaringen
de kans op victimisatie te vergroten.
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7. Interventies gericht op expressie en ontspanning
7.1. Stand van zaken: bewegen, haarlemmerolie?
Schizofrenie
Schizofrenie heeft, in de acute fase van een psychose maar ook als de positieve symptomen
als wanen en hallucinaties op de achtergrond raken, grote invloed op het functioneren van
mensen: naast negatieve symptomen als initatiefverlies, apathie, gebrekkig affect worden
mensen ongezonder (onder andere meer overgewicht, als neveneffect van de medicatie,
en cardiovasculaire problemen). Gerichte bewegingsactiviteiten zoals fitness kunnen, zo
blijkt uit de al eerder genoemde recente studie van Scheewe (2012), echter tot significante
verbeteringen leiden, zowel qua fysieke gezondheid alsook waar het de psychiatrische
symptomen en cognitieve functies betreft, terwijl ook effecten op (veranderingen in) het
hersenvolume zijn aangetoond. Vancampfort en anderen (2011) vonden ook evidentie voor
de meer op ontspanning gerichte interventies als yoga en progressieve spierrelaxatie. Deze
interventies kunnen psychiatrische symptomen en bijkomende angst- en stressgevoelens
doen verminderen. Lichaamsgerichte technieken in groepsverband lijken een gunstig
effect te hebben op de negatieve symptomen (Gold 2009: Röhricht 2009: ook NICE
Schizophrenia Guideline 2009).
Depressie en verder...
In het voorafgaande is al de evidentie voor interventies gericht op activatie en ontspanning
bij depressie aan de orde geweest. Ook bij andere vormen van problematiek zijn er steeds
aanwijzingen dat bewegen er toe doet. Een belangrijke nieuwe invalshoek op dit moment
is het onderzoek waarbij, door veel herhaalde metingen bij individuen, meer zicht komt
op hoe de relatie tussen lichaamsactiviteit en stemming precies ligt (De Jonge & Bos,
2013). Daarnaast wordt nieuw onderzoek gepresenteerd naar interventies zoals het Duitse
Motologica, die stilstaan bij de betekenis die bewegen heeft voor individuele mensen.
Deze interventies vergroten de motivatie om te bewegen en helpen bij het ontdekken van
vormen van bewegen en ontspannen die het beste passen (Boebel et al, 2013).

7.2. Onderzoek naar bewegen op maat
Er is op dit moment slechts één onderzoeksproject geïnitieerd vanuit het lectoraat
Bewegen, Gezondheid en Welzijn op het thema activatie en ontspanning. Het gaat om het
promotieonderzoek naar ‘Samenhang tussen enerzijds lichamelijke activiteit en anderzijds
psychosociale gezondheid en kwaliteit van leven bij kinderen van 10 tot 12 jaar‘ (Dr. J. Moeijes, Dr.
R. Bosscher, Prof. Dr. J. Twisk, VU, Dr. J.T. van Busschbach). Dit onderzoek past niet direct
binnen de onderzoekslijnen van het lectoraat, maar draagt door de focus op verschillen in
activiteitenpatronen en de relatie met welbevinden, wel bij aan meer inzicht in waarom de
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ene mens wel en de andere niet beweegt. Dit thema komt ook terug in andere onderzoeken
binnen deze lijn. Zo wordt, waar het schizofrenie betreft, meegedacht over vervolgstudie
in samenwerking met diverse universitaire instellingen op de eerder uitgevoerde TOPFITstudie van Sheewe (2012). In het Project Cognitieve Fitness & TOP (projectleider Dr. W.
Cahn, UMC) wordt ‘motivational interviewing’ ingezet om mensen te motiveren aan de
fitnesstraining mee te (blijven) doen. Rondom depressie wordt samengewerkt met het
Mulierinstituut, dat onderzoek doet naar de (veranderde) betekenis van sport en bewegen
in het leven van mensen met een chronische ziekte. In het project Sport in tijden van ziekte
(projectleider Dr. A. Elling) worden interviews en etnografisch onderzoek gebruikt om
zicht te krijgen op sport-ziekte verhalen van (ex)patiënten en manieren waarop deze tot
stand komen in (sportieve) interventieprogramma’s.

32

8. Afsluiting: PMT niet op een eiland
8.1. Wegen om in te slaan naar verbreding en verdieping
Na deze wat uitgebreide schets waarin gebrek aan overzicht en een teveel aan goede
voornemens wellicht de toon hebben gezet, is er een klein aantal zaken dat nog besproken
zou kunnen worden:
-

De beroepsgroep is weerbaar in tijden dat de druk op de zorg en op vaktherapieën
in het bijzonder groot is. Het is goed dat de keuze is gemaakt om veel te investeren
in het beschrijven en onderbouwen van in de praktijk ontwikkelde interventies.
Belangrijk aandachtspunt is daarbij samenwerking. De PMT is gebaat bij een cultuur
waarin mensen interventies met elkaar ontwikkelen, ervaringen uitwisselen en
zorgen voor voortgang. De PMT is ook gebaat bij een cultuur van samenwerking
tussen de verschillende disciplines. Veel PMT-ers in het veld werken direct met
andere vaktherapeuten op dezelfde thema’s met dezelfde mensen. Het lijkt ook
goed om samenwerking te zoeken met lichaamsgeoriënteerde psychologen en
fysiotherapeuten die kiezen voor een psychomotorische aanpak bijvoorbeeld binnen
de arbeidsrevalidatie. Daarnaast is het van belang dat de PMT zichtbaar is in dit veld
en ook gebruik maakt van bijvoorbeeld inzichten vanuit de neuropsychologische of
cognitieve hoek.

-

Als we naar het buitenland kijken, lijken er mogelijkheden te zijn voor PMT-ers waar
het gaat om minder therapeutische en meer op motoriek gerichte interventies zoals
de ondersteuning bij het schrijfonderwijs en het zwemonderwijs. Belangrijk is daarbij
de rol van de PMT-er in het voorbereidende traject. Mensen met een (psychiatrische)
handicap kunnen apart bewegingsinterventies aangeboden krijgen maar de PMT kan
zich ook inzetten om de betrokkene zover te krijgen dat hij of zij mee kan doen met
‘de rest’. Dat kan gaan om individuele ondersteuning om iemand op weg te helpen
maar het is ook mogelijk dat de PMT professionals en anderen uit de directe omgeving
hierbij steunt. Ook binnen de Zwolse PMT-opleiding zijn er op dit moment allemaal
mooie initiatieven waarbij PMT-ers ouders en leerkrachten trainen en van aangepast
materiaal voorzien. Dit zou nog uitgebreid kunnen worden met de ontwikkeling van
nog meer algemene PMT-trajecten om mensen te ondersteunen bij het kiezen van bij
hen passende vormen van sport en bewegen. De PMT-er kan een belangrijke functie
vervullen om het advies ‘meer bewegen’ meer inhoud en navolging te geven, zowel
waar het gaat om preventie als op moment dat er al een hulpvraag is.

-

Waar het onderzoek betreft, zijn de voornemens wel duidelijk: een accent op empirie,
zorgen voor wetenschappelijke borging maar ook aandacht voor meer fundamentele
vragen. Daarbij is het belangrijk dat we originele keuzes durven te maken. Nieuwe
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invalshoeken, kritische analyse van wat gangbaar is en niet schrikken als het lastiger
wordt. Maar ook hier is eilandgedrag niet passend. Bij de andere vaktherapieën is
een hoop creativiteit te halen. Samenwerking is daarbij noodzakelijk om volume
te maken ten opzichte van andere beroepsgroepen. Binnen de medische en sociale
wetenschappen komt, ondanks of dankzij de vlucht van E-health, steeds meer oog
voor de kracht van het ervaringsgericht werken: een ontwikkeling waar de PMT zeker
mee uit de voeten kan!
Ontwikkeling en onderzoek mogen nooit losstaan van het belangrijkste motief voor
interventies: de betrokkene, zijn of haar klachten en visie op herstel. In het voorgaande
is de noodzaak van evidentie en transparantie over uitkomsten al benadrukt vanuit dit
perspectief. Daarbij kan ook een lans gebroken worden voor het beter betrekken van
cliënten, bijvoorbeeld bij de vraagstelling van onderzoek of de implementatie van nieuwe
interventies. De ervaringen van betrokkenen zijn van belang. Op individueel niveau
moeten we ons erop laten wijzen als we op het verkeerde pad zitten. Meer algemeen
kunnen we ons ook door betrokkenen laten leiden in de keuze om nieuwe wegen in te
slaan. Concreet betekent dit dat PMT-ers meer werk moeten maken van routinematige
monitoring van uitkomsten (ROM) en dat ook binnen de PMT aandacht moet komen voor
het eigen herstelverhaal.
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8.2. Het lectoraat: mensenwerk
Ik dank het College van Bestuur van Windesheim voor het mogelijk maken van dit lectoraat
en de betrokkenheid bij de inhoud daarvan. Jan Doelman, mijn collega-lectoren en
speciaal Ivo van Hilvoorde zorgen, als het koor in de Griekse theatertraditie, voor reflectie
en kritische beschouwing. Dank hiervoor. Mariëlle Liefers, dank voor de ondersteuning in
praktische zaken en ook voor je positieve betrokkenheid. Deze rede was zonder jou bij een
goed voornemen gebleven. En dat geldt ook voor Fennanda Verweij, de redactieraad van
Windesheim en Hans Wolf, die me hielpen toch vooral ‘mijn eigen verhaal‘ te vertellen.
‘Mijn eigen verhaal’ is echter vooral ook een verhaal dat ik nooit zonder een groot aantal
mensen in mijn oude en nieuwe omgeving had kunnen schrijven. Na bijna twee decennia
onderzoek naar de werkzaamheid van zorg en psychosociale interventies voor mensen met
langdurige psychiatrische problematiek, heb ik me laten ‘bewegen’ om mee te werken aan
het onderzoek naar psychomotorische therapie binnen Windesheim. Belangrijk bij deze
stap was een aantal mensen in mijn oude werkomgeving, het Rob Giel Onderzoekcentrum,
onderdeel van het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG.
Liza Aerts zette, samen met Durk Wiersma, een pilot op die moest resulteren in een
groot effectonderzoek naar onder andere de PMT. Daarbij bouwde ze aan relevante
vraagstellingen, bouwde een netwerk op van vaktherapeuten en zette het RGOc op de

kaart bij deze professionals. Op deze manier is Liza mijn springplank naar het lectoraat
Bewegen, Gezondheid en Welzijn geworden. Durk, naast wie ik jaren werkte, liet zien wat
de functie van onderzoek kan zijn in de ontwikkeling naar goede zorg en zorgde daarmee
voor argumenten voor mijn keuze voor het lectoraat. Hij was en de andere collega’s
van het RGOc en onderzoekers van het ICPE en UCP zijn nog steeds dagelijks bezig om
zowel theoretische als getalsmatige onderbouwing te vinden voor nieuwe inzichten en
interventies. Ook nu ik een deel van de tijd ‘met Zwolle’ bezig ben, blijven zij voor mij een
belangrijk klankbord en bron van inspiratie. Zonder iemand daarmee tekort te willen
doen wil ik in ieder geval noemen Ellen Visser, Richard Bruggeman, Sjoerd Sytema, Rob
van den Brink, Agna Bartels, Lian van der Krieke, Meike Bak, Astrid Niersman, Robert
Schoevers, Peter de Jonge (handreiking richting alexithymie ), Judith Rosmalen, Elske
Bos en de onderzoekers uit de ‘buitengebieden’ Harry Michon, Wilma Swildens, Marieke
Pijnenborg, Ellen Horsselenberg, Stynke Castelein, Jaap van Weeghel, Peter van der Ende,
Lies Korenvaar.
Met twee PMT-onderzoekers/promovendi mocht ik al samenwerken voor ik de stap
waagde: Cees Boerhout, bevlogen en enthousiasmerend, niet schromend om een
interventie waar hij in gelooft tegen het licht te houden en Mia Scheffers, kritisch, zoekend
naar helderheid in theoretische concepten vult zij haar rugzak met statistische technieken.
Jullie twee vormen een heel belangrijke inhoudelijke brug en geven vertrouwen dat er
binnen het lectoraat zinvol onderzoek gedaan kan worden. Dat geldt ook voor Lia van der
Maas, Hanneke Kalisvaart, Tina Bellemans, Pim Hoek en Thomas Scheewe. Voor mij, en ik
hoop ook straks voor anderen, zijn jullie een voorbeeld van onderzoekende ‘professionals’
die een sterke verbondenheid met het vak combineren met hoge kwaliteitseisen waar het
het onderzoek betreft.
Luuk Sietsma wees mij, samen met andere (oud)bestuurders van de NVPMT en Bram
Donkers, op dit lectoraat en gaf me het vertrouwen en de steun die nodig waren bij de
eerste schreden op dit nieuwe terrein. Deze ondersteunende functie heeft Janet Moeijes
nog steeds. Zij en Mia Scheffers schreven de notitie die ten grondslag ligt aan de keuzes die
we binnen het lectoraat willen maken. Een lectoraat waarbinnen al heel veel is opgebouwd
door mijn voorganger Ruud Bosscher die, ook door zijn artikelen, uitgebreide netwerk en
persoonlijke banden, nog steeds belangrijk is voor de onderbouwing van de PMT.
Voor het lectoraat zijn daarnaast ook de docenten en medewerkers en de studenten van
de Calo, en dan speciaal de bachelor- en masteropleiding PMT, van belang. Dank Thea
Tiemersma, Cor Niks, Patty van ’t Hooft, Paul Verschuur, Marlies Rekkers, Ingrid Nissen,
Sandra Verbeten, Robert Agelink, Krista van Berkel, Fred Dijk, Martin van der Blink,
Minny Kramer, en alle anderen die ik al tegenkwam, voor de openheid en gerichtheid op
samenwerking waardoor het vak voor mij steeds meer gaat leven!
Wat verder weg maar dichtbij als het gaat om inspiratie en ideeën over hoe verder met
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de ‘ervaringsgerichte’ therapieën zijn Claudia Emck en de andere collega’s bij de Vrije
Universiteit en de Hogeschool Arnhem en Hogeschool Utrecht en daarnaast de medelectoren Susan van Hooren en Marinus Spreen. Dank voor de inspiratie tot nu toe. De
spelende mens, ‘Homo Ludens’, speelt toch het prettigst samen!
Op de voorkant van dit boekje staat een groep schaatsers die de alternatieve elfstedentocht
in Finland rijdt. Het plaatje staat voor mij symbool voor verschillende dingen: de
eigenheid die mensen tonen in de manier waarop zij bewegen, het plezier maar ook de
wilskracht om iets te bereiken en anderzijds de groep waardoor het plezier groter en de
tocht wat minder lang wordt. Eén van de schaatsers is Frans Ditzel, mijn schoonvader,
die samen met Fienke de basis vormde voor de ‘bewegende’ tak van mijn familie. Zij zijn,
net als mijn eigen ouders die mij juist de waarde leerden van het gesprek, nog steeds mijn
toetssteen. Voor relativering maar ook voor verdieping kan ik terecht bij mijn vrienden,
zusje, schoonzusjes, broers en zwager. Lieve Kees, lieve dochters: met bewondering en
plezier zie ik jullie gaan. Fijn dat we elkaar soms uit de wind kunnen houden.
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