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Door: Annemarie Abbing en Judith Steenhorst 

# Impressief en expressief 
werken binnen vaktherapie-AG 

0 
p 1 juli 2021 is de FVB uitgebreid 

met ruim 300 vaktherapeuten die 

werken van uit een antroposofisch 

ge·1nspireerde [AG] visie . Vaktherapie-AG 

[voorheen : kun stzinnig e therapie] is 

ontwikkeld vanaf 1921 en heeft verschil

lende kunstzinnige disciplines: spraak, 

drama, muziek en beeldend . Vakthera 

peuten-AG zijn inmiddels aangesloten 

bij de NVBT, NVvMT of NVDT en ve reni

gen zich daarnaast in het kennisnetwerk 

NW-AG. Gezien deze nieuwe ontwikke

ling lichten we in dit Trending Topi c een 

aspect van vaktherapie-AG uit : impres

sief werken . 

Impressief werken wordt als metho-

de toegepast binnen de vaktherapie -AG 

sinds het ontstaan van de kunstzinni -

ge therapie toen deze ontwikkeld we rd 

vanuit de antroposofische gezondheids

zorg [AG] en werd ingezet bij somatische 

ziekten. 

De huidige vo r m van vaktherapie-AG 

beweegt zich in Nederland op het con

tinuüm tussen twee methoden die als 

tegengesteld en aanvullend aan elkaar 

kunnen wo rden gezien : expressief en 

impressief werken . Binnen een behan

delingstraj ect kunnen beide methoden 

worden ingezet, evenals mengvormen . 

• Daarom wordt hier ook het expressieve 

werken toegelicht. 

Expressief werken houdt grofweg in dat 

de clië nt via de kunstzi nn ige discipline 

De :-ui:riek Trendmg Topic biedt 

:-uirrP::, ;i.5r1 een 'rend die de (posi tie 

va:-:, de \'i:iktherap,een raakt De 

rub,1e}. ·:;orat beur·e\1ngs ingevuld 

door ei,:; 'er:toraten. 

tot eigen uitingsvormen komt, waa r in 

uitged r ukt wordt wat er innerlijk in hem/ 

haar leeft . Het gaat bij vaktherapie-AG 

weliswaar vaak om oefeningen die door 

de therapeut worden aangeboden, maar 

bij expressief werken is er een grote 

mate van vrijheid in de uitvoering . 

In vakt hera pie-AG is de interpretatie van 

·expressie· breder dan de letterlijke be 

tekenis [veelzeggend , uitdrukkingsvol, 

krachtig tot uitdrukking komen] Expres

sie f werken gaat over ·va n binn en naar 

buiten· werken . Het gaat om de expres

sie, va n bi jvoorbeeld het gevoel, dat ook 

zacht of ingetogen geuit kan worden. 

Het toont iets van de innerlijke gesteld

heid en eigenhe id var1 de cl1 ent, dat via 

kleur/vorm/klank naa r bui ten toe zicht

baar wordt. Dit maakt expressief we rken 

on der meer geschik t voor toepass ing in 

de diagnostische fase van de therapie. 

De kunstzinnige expressieve uitingen 

kunnen als ·spiegel' va n het innerlijk van 

de cliënt gezien worden: iets wat nog 

niet bewust was , wordt geuit . Dit is niet 

alleen informatief voor de therapeut; 

het kan aanleiding zijn voor een gesprek 

tussen cliënt en therapeut, waarin dat 

wat tot uiting is gekomen tot bewustzijn 

wordt gebracht. Dit kan leiden tot ver

helde r ing, inzicht en mogelijk tot bete

kenisgeving bij de cliënt en therapeut . 

Ook kan de exp ressieve manier van wer

ken bevrijdend zijn, doordat bijvoorbeeld 

emoties geuit kunnen worden die lnog] 

medicijn' inwerkt op de dient. 

De vaktherapeut -AG ze t bij een impres

sieve werkwijze duidelijk omschreven, 

gerichte en gestructureerde kunstzin

nige oefeningen in . Deze wo rden afge

stemd op de [gezondheids]toestand van 

het individu en op wat er nodig is om 

de cliënt te helpen meer in balans te 

komen . Dit wil zeggen: het herstellen 

van het dynamisch evenwicht tussen de 

lichamelijke, psychische en individu

eel-biografische aspecten van de cliënt, 

evenals het evenwicht tussen denken, 

voelen en handelen. Als deze aspec ten 

in balans zijn, is er, volgens de AG , spra

ke van gezondheid . 

Impressieve kunstzinnige oefeningen die 

de cliënt wo rden aangereikt. bestaan uit 

specifieke fenomenen die pe r vakthera

peutische discipline verschillen: zoals 

kleur. vorm , dynamiek, beelden, materi

aal [beeldend]. klank, harmonie, ritme, 

muzieksoort en instrument [muziek] en 

klankreeksen, metra, gebaar, stijlvor

men en stemmingsbeelden in poëzie, 

verhalen en thematiek [spraak en dra

ma] Volgens vaktherapie-AG dragen de 

kunstzinnige fenomenen kwalite iten [zo

als rust, begrenzing of juist activatie ] in 

zich, die universeel beleefd kunnen wor

den en uitstijgen boven het persoonlijke, 

associatieve en subjec t ieve. 

De cliënt kan de kwali teiten van het 

levenwichtige/gezon de) voo rbeeld, door 
niet goed in woo rden te vat ten zijn . Hier- middel van het doen van de ku nstzin -
door kan ruimte ontstaan voor een ver

werki ngs- en veranderingsproces. 

Impressief werken wordt in vakthera

pie-AG gezien als een methode die van 

·buiten naar binnen · werkt, doordat het 

kunstzinnige fenomeen als ·een soort 

nige oefening in zich opnemen, via de 

zintuigen Di t laat een indruk [i mpres

sie) achter in het innerlijk van de d ient. 

Deze impressies roepen vervolgen s een 

innerlijke [bewust e of onbewuste! bele

ving en reac tie op. Het idee 1s d.Jl de .:0 
opgedan e impressies harrnon1 sc'r0nd 



kunnen werken en zow el fys iolog ische 

als psychologische u1twerk1ngen heb

ben. Zod oe nde kan het impress ief w er 

ken va n invloed ziJn op het denken, voe 

len en handelen en kan het de vita l i teit, 

veerkracht , ze lf regulati e en het zelfher 

stellend vermogen van de cl iënt helpe n 

activeren en versterken. 

Over het algemeen wordt er nie t voor 

gekozen om de balans te herstellen 

door di rect het tegen overg estelde aan 

te bieden va n wat de cli ënt zel f aan ui 

tingen laa t zien . In de m eeste gevallen 

wordt er aangesloten bij waar de cl iënt 

in Zij n proces is en wordt er geleidel ij k 

toegewerkt naar herstel van de balans, 

door het aanreiken van impress ieve oe 

fen ingen die dit kunn en ond ersteun en 

H1erb1J is het van belang dat de beoog de 

impressi es mee rdere ke ren aa ng ebod en 

en door de d ient herha ald elijk opgeno

men wo rd en. Zo w ord t er· geoefend met 

het veranderi ng spro ces . 

Impress ieve we rkvo rm en brj muz re k Zijn 

bijvoorb eeld: 

• he t luisteren naa r een melodie op de 

lier om ontspann ing, troo st of een ge 

vo el van dankbaa rhe id te erva ren ; 

• het str ijke n van een kw int op de chro t

ta leen soort ce llo] om een gevoe l va n 

aarden en eve nwicht te ervare n en de 

ademhaling te harm oniseren ; 

• het doen van bodypercuss ie om de 

• tastzin , bew egingszin en evenwic hts

zi n te stim uleren . 

Enke le voo rb eelden va n impress ieve 

werkvormen bij beeldend zijn : 

• het schilderen met een verkoelend e, 

kalmerende k leur of juist met k leuren 

die verwarmen en active ren ; 

• het exact natekenen van een ee nvou 

dige vo rm om focus te stim uleren en 

het real iteitsbesef te ve rs terke n: 

• het boetse ren van eenvoudige geome

trische vormen om gren ze n te ervaren 

en gevoel voor verhoudingen en ove r 

zicht te ve rsterken . 

In de spraak-d rama therap ie z11n 1m 

press1ei r:n i::1press1ef we rken 1n grote 

i'•' r, r ,HJ tr" z1r:n n he l verschillend 

karak ter tusse n de spraak- en drama 

n ch ting Impressief werke n l igt wat 
dicht b. 

er IJ spraaktherapie en express ie f 

we rken kom t meer 1n dramathera pie 
naar vo ren . 

Impressieve werkvo r men b1J spraa k-dra

m a zi jn bijvoo rbeeld: 

• het lu isteren naa r een goed voorge

sproken ged icht m et een m ooi na tuur

beeld in een va l lend ri tme en lang e 

zi nn en om tot ontspan ning in adem 

hal ing en l ichaam te komen, bijvoo r 

bee ld bij bedlege r ige patiënten, 

• het spreken va n een Griekse hexame

ter 1n Nederlandse vertali ng , ond er 

ste und door het lopen op he t ritme 

va n de tekst en begeleidende armbe

weging en om het ntme van de adem 

te ond ersteun en en te ac tiveren, 

• b1J he t luisteren naar een Perzisc h 

sprookj e, waa ri n de na tuur bloem rij k 

beschreven wordt, kan door het opne 

men va n de bee lden de eigen levens

krach t/ leve nsmoed gester·k t wo rd en 

8 11 het kiezen van passende oeleningen 

ba see r t de therapeul z ch op het e,gen 

1nd iv1duele oordee lsve rmogen Dit oo r

deelsverm og en moet worden on tw ik 

keld om in te kunn en schatte n wann eer 

we lke werking op zal tred en. Hie rvoor 

word t 1n de ople1d1ng een bas is ge legd. 

Studente n erva ren deze we 1·k1n gen ·aan 

den l1Jve· en komen via 1nte rsubJ ect1 eve 

overeenstemming en feno menolog ische 

train ing tot erva ring skennis. Gedurende 

het werke nde leven ve rd iept deze erva 

r ing skennis ove r ex press ief en imp res

sief we rken zich. 

De hie r beschreven werkwijze heeft een 

theo retisc h kader dat 1s ontwikkeld van 

uit een antro posofische visie. Hoewel 

intern consisten t en werkbaar gebleken , 

1s het niet ma kkelijk overdra agbaa r naa r 

men sen zond er deze spec ifieke achter 

grond kenni s. Aan Hog esc hool Leid en, 

biJ het Lectoraa t An troposo fische Ge

zondheidszorg. wordt ond erzoc ht welke 

ra akvlakken het theoretisch kad er len 

de werkwijze ! heeft me t !regul ier geac 

ceptee rde] theo ri eën vanuit de psycholo 

91 e en aa nvcrwzrn tc d1sc1 pl1nes [('n v;, 11 

de doe len hiervan 1s het verst1 rker1 vJri 

de samenwerking en u1lw1ssel ing met 

andere zorgprofess1onals . waaronde r 

co llega-va kth era peuten 

Voor meer inzi ch t 1n het 1mpress1ef wer 

ken in vakt herap1e-AG verwijzen we 

graag naar het case report van Abbing 

et al (20191. Andere case reports die 

il lustrat ief zij n voo r impressief werke n 

ziJ n in voorbereiding: Dorrestei n et al. l1n 

voorber·er dingl. Drllr ngh et al. [rn voo rbe 

reid1ng] en Krer jen et al. [rn voorberei

ding!. Ook word t expe r t- en ervarings

kenn is geëxpl icitee rd door versc hi llend e 

4•jaars stud enten rn afstudeeronderzoe

ken waa rbrJ ZIJ inzoomen op een spe c1 -

f1eke impressi eve techni ek. 

Met dank aa n· Wi l Uitgeest, Esther Vis, 

Na talr e Peters, MarJO va n der Hrm st . 

Odu l f Dame n, Jessica Westerkamp. 

Ann e Pons tein , Mari jke de Mare. An ita 

Schreu ders en !ove r ige] teamleden op 

ler d1ng Vak therap ie-AG. ■ 

Annemane Abbing promoveerde op een 

onderzoek naar beeldende therapie bij 

angststoornissen. Ze is senior docent-on

derzoeker aan Hogeschool Leiden, als 

adviseur kenn1s1nnovatie betrokken bij de 

FVB en tevens gastdocent bij de Master 

Vak therapie. 

Judith Steenhors t 1s docent bij de oplei

ding Vak therapie aan Hogeschool Leiden. 

beeldend therapeut bij Gezondheidscen 

trum de Lemniscaat en vo lgt de Master 

Va k therapie. 
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