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“Het kan goed zijn, het kan slecht zijn”
In een dorpje op het Chinese 

platteland, leefde een boer met zijn 

zoon.  Naast hun hut en het land was 

hun enige bezit van enige waarde 

het paard. Zo konden ze het land 

bewerken en in alle bescheidenheid 

rondkomen. Op een dag brak het 

paard door de omheining en rende 

weg.

Die avond kwamen de dorpelingen 

bij de Chinese boer op bezoek om 

hun medelijden te betuigen.  “Wat 

vreselijk!” zeiden ze: “Hoe moet het 

nu met het land? Je paard verloren, 

wat een ongeluk!” Maar de boer 

glimlachte rustig en zei: “Het kan 

goed zijn, het kan slecht zijn.”

De dag daarna gingen de boer en zijn 

zoon weer aan het werk op het land 

en voor enige tijd maakten ze er het 

beste van. Tot op een dag het paard 

weer kwam aangelopen. En in zijn 

kielzog nam hij een kudde van tien 

wilde paarden mee!

Die avond kwamen de dorpelingen 

weer bijeen om hun gelukwensen te 

geven: “Wat een geluk! Wat geweldig! 

Je bezit zo maar vertienvoudigd!” 

Maar de boer glimlachte rustig en 

zei: “Het kan goed zijn, het kan slecht 

zijn. Het enige dat ik weet, is dat mijn 

paard weer terug is en dat er tien 

andere paarden bij zijn.”

De volgende dag wilde de zoon 

proberen of hij de paarden kon 

temmen en klom op de rug van een 

wild paard. Deze was hier echter niet 

van gediend en bokte net zolang 

totdat de zoon met een flinke smak 

op de grond belandde en beide 

benen brak.

Die avond stonden de dorpelingen 

weer op de stoep: “Wat vreselijk! Je 

zoon! Beide benen gebroken! Nu kan 

hij niet helpen op het land! Wat een 

ongeluk! Hoe moet dat nu?”

Maar de boer glimlachte rustig en 

zei: “Het kan goed zijn, het kan slecht 

zijn. Het enige dat ik weet, is dat mijn 

zoon zijn beide benen gebroken 

heeft.”

De volgende dag kwam er bericht dat 

er een oorlog was uitgebroken en dat 

alle jongemannen die daartoe in staat 

waren zich onmiddellijk moesten 

melden om een leger te vormen. De 

zoon van de boer mocht thuisblijven.

En de boer dacht bij zichzelf ….
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A
De combinatie van de twee brengt mij in balans. 

Ik ben er voor mezelf achter gekomen dat ik het 

best functioneer met vooruit stuwende kracht van 

de tegenbeweging. Ondertussen wacht ik veel 

vaker de kans af om mee te bewegen.

Anne Jan Kok
Bestuurder

› Column 

IN BEWEGING & IN BALANS
ls ik iets probeer te bereiken en het dreigt te mislukken, probeer ik het alsnog via een 

andere weg voor elkaar te krijgen. Dat past goed bij mijn karakter, ik ben niet bang voor 

een ‘gevecht’ en de sprong voorwaarts die daarbij hoort. 
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Hartelijk dank! 

Zien we elkaar bij de dankdienst?

Op dinsdag 31 mei is er een dienst om het 75-jarig 

bestaan van Hezenberg te vieren en God te danken voor 

deze jaren. Na afloop is er voor oud-medewerkers, oud-

vrijwilligers en oud-gasten gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje. 

De dankdienst, waarin pastor Carla Boven voorgaat, begint 

om 14.00 uur en wordt gehouden in de Grote Kerk in 

Hattem (Markt 2). Na de dienst staan er op ons landgoed 

drankjes en lekkernijen klaar. We zwaaien elkaar om 17.30 

uur uit.

Ontvangen giften 1 maart tot 1 mei 2022 
Particulieren 1280,10 
Diak. Hervormde Gemeente Epe 129,00
Diac. Protestantse Kerk Driebergen-Rijsenburg 602,77
Diak. Prot. Gemeente Grave 50,00
Prot. Gemeente Harderwijk 699,80
Diac. Protestantse Kerk Driebergen-Rijsenburg 155,00

Diac. Herv. Gemeente Schoonhoven 750,00
Diac. Reform. kerkengemeenschap Heeze 29,20
Diac. Van de Prot. Gemeente Odijk 80,10 

Giften jubileumcadeau
Particulieren 215,00
Van Werven 5000,00

       V
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Herinnering

Aanmelden voor de dankdienst en/of het ontmoetingsmoment kan  
via www.hezenberg.nl/dankdienstenontmoeting 

 ZOALS ZO VAAK IN HET LEVEN BLIJFT 
HET ZOEKEN NAAR BALANS TUSSEN 

MEE- EN TEGENBEWEGING

Toch is de werkelijkheid regelmatig weerbarstig. 

Ik leer steeds meer niet te snel mijn conclusies 

te trekken en wat meer mee te bewegen 

met de omstandigheden. Daardoor raakte 

ik ook geïnspireerd door het verhaal op 

voorgaande pagina’s. Dit verhaal komt in allerlei 

wijsheidsliteratuur voor en laat zien dat de 

werkelijkheid vaak anders uitpakt dan wij tevoren 

dachten te kunnen voorspellen. Het vertelt ons dat 

we niet alles in de hand hebben en ook moeten 

meebewegen met de onvoorspelbaarheid van ons 

bestaan. Soms geeft dat een mooie verrassing, de 

volgende keer blijkt het dikke pech!

Toch zijn we als mens ook in staat om vooruit 

te denken, proactief te zijn en het beheer van 

ons leven in de hand te nemen. Daar waar we 

verantwoordelijkheid en voor een deel ook 

maakbaarheid kunnen ervaren. 

Zoals zo vaak in het leven blijft het zoeken naar 

balans tussen mee- en tegenbeweging. Wanneer 

kies je voor meebewegen en komt geluk of 

pech je tegemoet. En wanneer kies je ervoor 

de tegenbeweging in te zetten en vecht je je er 

doorheen.

pagina 5pagina 4  |  Op de Hoogte magazine



› ERVARING

In beweging komen is nodig om veranderingen te realiseren. Dat heeft 

ook Robin ervaren. Robin werkte bijna 25 jaar bij een werkgever en deed 

wat hem werd gevraagd. En vaak meer dan dat. Thuis regelde zijn vrouw 

alles wat er geregeld moest worden. Een druk, maar tevreden bestaan. 

Toen kwam plots de boodschap: je moet een andere baan gaan zoeken. 

Een boodschap die zijn leven volledig op zijn kop zette. 

HET IS ZOALS HET IS

Een jaar na de behandeling gaat het goed met Robin. Na 

zijn klinische behandeling onderhoudt hij zijn veranderingen 

door ambulante behandeling en door aandacht te schenken 

aan dipjes. “Thuis hebben we een plekje ingericht waar 

ik collages kan maken over wat mij op dat moment 

bezighoudt. Ook pak ik weleens de auto en maak ik een 

wandeling op en rond landgoed Hezenberg. Dan probeer 

ik boven water te krijgen wat mij zoveel geholpen heeft 

en denk ik aan de goede momenten van mijn tijd bij 

de Hezenberg. Ook vind ik daar weer de rust die mij zo 

geholpen heeft.”

Robin ervaart op zijn weg van verandering veel steun van 

zijn gezin. “Soms val ik terug in de gewoonte om mijzelf 

weg te cijferen. Als dat niet goed voelt, zet ik dat achteraf 

weer recht. Ik ervaar hierin steun van mijn gezin. Zij geven 

mij complimenten wanneer ik hierin goede stappen zet. 

Gelukkig gaat het over het algemeen heel goed met mij. Ik 

kan weer genieten van de natuur en van de vogels die fluiten. 

Ik ervaar weer rust.”

Een andere oefening die Robin is bijgebleven werd gedaan 

bij sociotherapie. “We verbeeldden ons dat we in een bus 

te zaten. Ik was chauffeur en noemde de bestemming. 

Anderen probeerden mij op andere gedachten te brengen. 

Ik leerde daar voet bij stuk te houden en mijn plan door te 

zetten.”

Tijdens een klinische behandeling is er intensief contact met 

andere gasten. Robin ontmoette een vrouw die collages 

maakte, wat hem inspireerde om zijn emoties en gedachten 

ook op die manier te gaan uiten. Robin: “Ik begon met een 

vel over onrecht en knipte allerlei teksten uit tijdschriften om 

uiting te geven aan wat ik moest verwerken. Op een nieuw 

vel uitte ik mijn emoties en op het derde vel plakte ik teksten 

over hoe ik wil dat mijn toekomst eruitziet. De spreuk: ‘Het is 

zoals het is’ landde bij mij. Door collages te maken zag ik in 

dat gedane zaken geen keer nemen, maar dat ik invloed heb 

op het heden. De spreuk helpt mij nog steeds in 

mijn weg naar verandering.” 

“Waar ik de relatie met mijn werkgever als vriendschap zag 

en ik dag en nacht voor hem klaar stond, bleek dat niet 

wederzijds” vertelt Robin. “Ik kreeg plotseling te horen dat 

ik niet meer gewenst was. Een schok waardoor ik niet meer 

kon slapen en veel afviel. Boosheid, verdriet en teleurstelling 

beheersten mij. Ik zat er helemaal doorheen. Ik besefte dat 

ik in beweging moest komen om mij weer beter te voelen. 

Gesprekken bij de huisartsenpraktijk en een psychiater 

boden geen oplossing. Uiteindelijk werd ik verwezen naar 

Hezenberg voor een klinische behandeling. Ik zag erg op 

tegen een opname, maar gaf mij eraan over. Achteraf kan ik 

zeggen dat het mij enorm goed heeft gedaan.”

“Ik ben niet opgevoed als vechter,” gaat Robin verder. “In 

mijn jeugd kwamen mijn ouders voor mij op en in mijn 

huwelijk regelde mijn vrouw wat nodig was. En ik vond dat 

allemaal best, was mij niet bewust wat dit voor gevolgen 

heeft voor mijn leven nu. Dat veranderde door een oefening 

bij beeldende therapie. De opdracht was om een papier 

in stukken te scheuren en stukken te delen met anderen. 

Nadat ik dat gedaan had, wees de vaktherapeut mij erop dat 

ik de grootste stukken had weggegeven en de kleinste voor 

mijzelf had bewaard. Ik ging inzien dat ik mijn hele leven 

niet voor mijzelf ben opgekomen, mijzelf heb weggecijferd 

en mij altijd afhankelijk heb opgesteld. Ik heb mij toen 

voorgenomen om zelf ook eens het ‘grootste stuk papier’ te 

houden. Dat betekent in de praktijk dat ik mij niet meer laat 

afschepen, maar voor mijzelf opkom.”

te
kst Terèse B
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ter
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› VERDIEPING

Behandelprogramma in beweging

‘ GROEPSBEHANDELING STAAT  
CENTRAAL MET DAARNAAST  
INDIVIDUELE BEHANDELGESPREKKEN´

H
et behandelprogramma bij Hezenberg 

is gevarieerd en heeft al een lange 

geschiedenis. Het is niet statisch, 

maar innovatief. Behandelaars kijken 

steeds wat het beste werkt en aansluit bij jongste 

wetenschappelijke inzichten.

bieden van een veilige omgeving waarin nieuw gedrag kan 

worden geoefend en besproken. Als individueel behandelaar 

moet je het doen met wat je in de gesprekskamer tegenkomt 

en kun je geen groepsdynamiek nabootsen. Juist die 

dynamiek en interacties kunnen erg waardevol en leerzaam 

zijn en kunnen worden besproken in de groep.” 

Leefomgeving = leeromgeving
“Je ziet dat de leefomgeving spanningsverhogend werkt. 

Voorheen was er een grotere uitlaatklep bij de individueel 

behandelaar, waardoor bijvoorbeeld frustraties of 

spanningen lang konden blijven bestaan totdat de druk er 

bij de individueel behandelaar steeds af werd gehaald. Nu 

zie je dat het gesprek plaatsvindt in interactie met elkaar in 

de groep. Er is veel minder een vluchtweg bij de individueel 

behandelaar. En dat komt overeen met hoe het gaat in de 

maatschappij, daar moet je het ook onderling gaan doen.” 

Het programma staat, maar is nooit af. “De beweging blijft, 

we blijven ontwikkelen, ook door feedback die patiënten 

ons geven. De grootste kaders en de basis hebben we de 

afgelopen jaren neergezet. Nu kunnen we nog verfijnen.”

bij wie klachten van bijvoorbeeld angst en/of depressie 

op de voorgrond staan. De behandeling richt zich op de 

onderliggende patronen in de persoonlijkheid bij deze 

groep. Zij leren daar meer inzicht in te krijgen en waar 

mogelijk verandering te realiseren. En er is een derde 

zorgpad waarbij patiënten sneller naar de onderliggende 

patronen in de persoonlijkheid kunnen gaan kijken en gaan 

oefenen om er anders mee om te gaan. Bij hen staan er 

minder belemmeringen door angst en/of depressieklachten 

op de voorgrond.” 

Groepsbehandeling centraal
Een andere beweging is de rol van de groepstherapieën 

in het programma. In het oude programma ging het om 

‘individuele behandeling in de groep’, nu is dat omgedraaid: 

groepsbehandeling staat centraal met daarnaast individuele 

behandelgesprekken. Een nieuw onderdeel daarin is de 

groepspsychotherapie. Groepstherapie past goed bij onze 

doelgroep, legt Jasper uit: “Veel van de problematiek van 

onze patiënten komt tot uiting in contact, in interactie. Je 

ziet dat de dynamiek en interactie tussen patiënten in een 

groep veel bewuster tot inzicht leidt. Het streven is het 

Jasper Evenblij is in opleiding tot psychotherapeut en 

is psycholoog. Hij geeft individuele behandelingen 

en groepspsychotherapie. “Vanaf 2018 is het 

behandelprogramma in beweging”, vertelt hij, “We wilden 

zelf de focus gaan vastleggen: wat werkt er, waarom werkt 

dit en hoe kunnen we daar meer op inzetten. Stimulans 

kwam ook van de zorgverzekeraars, die vroegen ons meer 

uit te leggen wat we deden en waarom het werkt.”

Hezenberg sloot zich aan bij het Kenniscentrum 

Persoonlijkheidsstoornissen. Dat heeft een behandelkader 

ontwikkeld dat aansluit bij hoe we bij Hezenberg 

behandelen. Het kader, de GIT-PD (Guideline Informed 

Treatment for Personality Disorders), vat werkzame 

principes uit verschillende behandelstromingen samen. 

Alle collega’s volgden scholing voor de GIT-PD en er 

werd een programmacommissie ingesteld om de GIT-PD 

uitgangspunten concreter te gaan implementeren. Jasper is 

lid van deze commissie. 

Zorgpaden 
“De programmacommissie keek naar het bestaande 

programma en hoe we vonden dat het er uit zou moeten 

zien. We zagen dat het goed zou zijn om een verschillend 

type programma te kunnen aanbieden om meer in te 

kunnen spelen op bepaalde hulpvragen en behoeften 

vanuit de patiënt. Het heeft even geduurd voordat het 

mooi uitgekristalliseerd was, maar er zijn drie zorgpaden 

uit gekomen. Daarbij is de focus bij het ene gericht op 

stabiliteit. Patiënten in dat zorgpad leren een (beginnend) 

evenwicht te vinden in en zich te verhouden tot de klachten 

en problemen die zij in hun leven ervaren. En ze leren dat 

vast te houden. Dat kan vervolgens na de behandeling 

hier, door de verwijzend ambulante behandelaar weer 

verder opgepakt worden en verder verstevigd. Een tweede 

zorgpad is voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis 
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› IDENTITEIT

Wandelen in  
jouw verhaal

Veel mensen hebben de afgelopen tijd het wandelen herontdekt. Wat is het heerlijk, nu het weer beter 

wordt dit te kunnen doen. En wat is er veel te zien om je heen. Misschien lopen we er vaak aan voorbij, 

maar wanneer we eens omhoog kijken of met aandacht onze voeten neerzetten, de wind op onze huid 

voelen of juist eens door de knieën gaan, ontdek je vaak de dingen waar je anders aan voorbij loopt.

Ik wil je uitdagen een wandeling in je eigen omgeving te maken aan de hand van onderstaande teksten 

en richtvragen. Maak de wandeling zolang je kunt of in gedeelten. Neem de tijd eerst even in stilte 

te wandelen en ruimte te maken voor jezelf. Maak er echt jouw eigen wandeling van en gebruik je 

creativiteit. Neem papier en pen mee. Als je wilt, deel je ervaring met ons in een kort verhaal of gedicht 

via communicatie@hezenberg.nl.

Ik wens je een inspirerende wandeling!

Carla Boven

De gebruikte dichtteksten komen uit het boek ‘De dromende 

Dolfijn’ van Sergio Bambaren. Een verhaal over moed, over de 

strijd tegen onze angsten en over onze grenzen. Het herinnert 

ons eraan dat er meer is in het leven dan het oog kan zien. Op 

onze reis door het leven is het ons hart dat onze bestemming 

bepaalt. Want om ons doel te bereiken moeten we niet alleen 

doén, maar vooral ook dromen…

Sommige dingen

zijn niet te zien

met het normale oog.

Die moet je zien met je hart

en dat is vaak het moeilijkste.

Maar daar, in je hart, leeft ook het kind in je.

Vind je het - met jouw herinneringen en zijn

dromen - dan kun je samen op reis gaan.

Samen een weg zoeken

door het avontuur

dat leven heet.

Om steeds het beste uit jezelf te halen.

Zo zal je hart nooit moe worden of oud.

‘Welk pad je ook loopt, bedenk dat het jouw pad is’

Je gaat nu op weg. Wandel alleen of met iemand anders. 

Kijk om je heen, luister naar binnen en naar buiten, maar 

geniet ook van de stilte en neem de tijd om af en toe 

ergens te gaan zitten. Zie deze weg als een korte reis 

door je leven. Om je hierbij te helpen heb ik een aantal 

richtvragen geschreven. Niets hoeft.

Richtvragen:  
Lees nog een keer het voorgaande gedicht.

Weet je nog hoe je als kind in een bos kon spelen en hoe 

klein je je dan kon voelen?

Sta hier een tijdje bij stil en kijk eens of je dit terug kunt 

halen.

Waar hield je van als kind en waarover kon je je 

verwonderen?

Probeer dan eens met je kinderogen om je heen te kijken. 

Wat zie je dan? En als je op je hurken gaat zitten? Wat voel 

je? Wat ruik je? Komt er een liedje in je op?

Schrijf er eens iets over.

Er komt een tijd in het leven

dat er niets anders opzit 

dan je eigen weg te gaan.

Een tijd om je dromen te volgen,

een tijd om de zeilen 

van je eigen wijsheid te hijsen.

Richtvragen:
Wanneer koos jij je eigen weg?

Kijk eens goed om je heen. Zie je iets waarmee je deze 

vraag verder kunt verkennen? Misschien ben je bij het 

water dat een eigen weg zoekt of zie je de wortels van een 

boom die hun weg in de aarde zoeken of vogels die hun 

weg in de lucht gaan. Neem de tijd, laat je fantasie de vrije 

loop en kijk of je je ergens in herkent.

Wat brengt jou in beweging of laat je bloed sneller stromen? 

Mijmer hier een tijdje over. Schrijf of teken er iets over.

Waar jij naartoe gaat,

daar zijn geen sporen, geen paden,

alleen je eigen instinct.

Je hebt de tekens gevolgd en bent uiteindelijk

aangekomen.

Nu moet je de grote sprong naar het onbekende

wagen en zelf uitmaken:

wat goed is

en wat niet.

Wie je bent.

Beslissingen geven vorm

aan ons leven.

Ze verlenen woorden en dromen

hun kracht en betekenis.

Ze vormen de weg

van wat we zijn

naar wat we willen zijn.”

Welk pad je ook loopt, bedenk dat het jouw pad is. Er zijn 

vast obstakels en wegversperringen, maar ook altijd nieuw 

leven. De natuur barst ervan. Kijk eens of jij op jouw weg 

tekenen van nieuw leven ziet. Maak er een foto of een 

tekening van en schrijf er dan over. Wat zag je precies? 

Maak een gedetailleerde beschrijving (welke kleur, geur, …).

Wat heeft dit jou te zeggen? Waar herken je iets van je 

eigen leven? Schrijf er vijf minuten over zonder je druk te 

maken over je schrijfstijl en eventuele fouten. Laat het uit je 

pen vloeien. Lees het dan terug. Wat ervaar je?

Misschien is er een zin of een woord uit jouw verhaal dat je 

de komende tijd mee kunt nemen. Je kunt ook een collage 

maken over wat je tijdens de wandeling ontdekte. Hopelijk 

deed je mooie ontdekkingen!
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ONS TIJDELIJKE ONDERKOMEN
Op dit moment zijn wij overdag te vinden in 
Wapenveld, in voormalig zorghotel Groot 
Stokkert. Een sfeerimpressie:

APRIL T/M 
JUNI

› ERVARING
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Hezenberg GGZ wil de zorg steeds weer verbeteren en afstemmen op de wensen van patiënten. Om dit 

te realiseren horen wij graag wat er goed gaat en wat er beter kan. Wanneer je je mening over Hezenberg 

GGZ deelt via Zorgkaart Nederland, help je anderen met het maken van een goede keus en geef je ons de 

gelegenheid om de kwaliteit verder te verbeteren. 

Deel je ervaring via de ervaringssite www.zorgkaartnederland.nl

Wat is jouw ervaring met 
Hezenberg GGZ?

Psychomotorische Therapie (PMT) komt lopen. Voor beide deelnemers is het belangrijk 

om in hun lijf te voelen hoe dichtbij de ander mag 

komen en om hier een grens in aan te geven. Voor 

iemand die vooral vermijdend gedrag laat zien, kan 

het spannend zijn om zo tegenover elkaar te staan 

of om zijn of haar grens te voelen en aan te geven. 

Dit maakt dat het juist erg belangrijk is om dit wel te 

oefenen! Iemand met afhankelijk gedrag, komt in veel 

oefeningen tegen dat hij of zij een keuze moet maken 

voor wat hij of zij zélf wil. Of kan oefenen met het 

aannemen van een leidinggevende rol. Door in een 

veilige omgeving te oefenen met nieuw gedrag, wordt 

het makkelijker om dit thuis in de praktijk te brengen.

Nee is nee !?
Nee is nee! Dat klinkt eenvoudig, maar in de praktijk 

is het voor veel mensen moeilijk. Niet alleen voor de 

persoon die geneigd is om toe te geven, maar ook 

voor de persoon die mag leren meer voor zichzelf 

op te komen door niet direct genoegen te nemen 

met een nee. “We oefenen dit door iemand bij een 

hoepel te laten staan. Een ander komt naar hem toe, 

en vraagt ‘mag ik in jouw hoepel komen’? Het is aan 

de eerste persoon om hierop ‘nee’ te zeggen.  Een 

eerste keer nee zeggen gaat vaak nog wel, maar wat 

als de persoon door blijft vragen? Nee blijven zeggen 

is dan een hele kunst. Ik zie dat mensen dan moeite 

hebben in het volharden, in het blijven staan voor hun 

‘nee’, hun grens. Het zeggen van het woord ‘nee’ is 

belangrijk, maar in het stevig aangeven van je grens 

P
is het misschien nog wel belangrijker hoe iemand 

‘nee’ zegt: wat voor houding heeft iemand, hoe staat 

iemand, hoe is zijn of haar stemgebruik? Ook na een 

dergelijke oefening gaan we in gesprek over wat het 

moeilijk maakte om nee te blijven zeggen. Maar ook 

hoe het voelt wanneer iemands nee, nee is gebleven. 

In de loop van de periode dat mensen PMT volgen, 

zie je mooie dingen gebeuren. Waar mensen in de 

beginweken een afwachtende, meegaande houding 

hebben en het lastig vinden om hun grens aan te 

voelen en aan te geven zie ik, als ze verder zijn in hun 

behandeling, dat hun houding zelfverzekerder is, ze 

(meer) op kunnen merken wat ze voelen in hun lijf, en 

steviger hun grenzen aan kunnen geven. Ik vind het 

mooi om getuige te zijn van die groei!”

Meer weten?  
Lees meer over beeldende therapie op de website 

https://www.vaktherapie.nl/psychomotorische-

therapie

› VERDIEPING
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sychomotorische therapie biedt bij 

Hezenberg GGZ een veilige plek waar 

je met bewegings- en lichaamsgerichte 

oefeningen je lichaamssignalen, gevoelens 

en gedragspatronen leert herkennen, verwoorden 

en begrijpen. Vervolgens wordt er geoefend om tot 

nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag te komen.

Herkennen en uiten
“Bij psychomotorische therapie (PMT) kom je letterlijk 

in beweging” vertelt Marloes Krijgsheld, vaktherapeut 

PMT bij Hezenberg. “Het is een ervaringsgerichte 

therapie. Er is eerst aandacht voor het lichaam 

in plaats van het hoofd. Als mensen bijvoorbeeld 

worstelen met boosheid, doen we oefeningen om 

dit te uiten, om op die manier lijfelijk ruimte te geven 

aan de emoties. Een oefening die daarbij past is het 

schoppen tegen een bal of het boksen tegen een 

bokskussen. Op deze manier gaan mensen hun 

boosheid meer voelen en leren uiten. Dit kan lucht en 

ruimte geven. Na afloop ga ik in gesprek over wat de 

oefening met iemand heeft gedaan. Het eerste doel in 

zo’n oefening is dat mensen (h)erkennen dat ze veel 

emoties hebben en hier uiting aan durven geven door 

lijfelijke inspanning.

Begrijpen
We leggen daarna ook de link naar het dagelijkse 

leven. Over hoe iemand boosheid en andere emoties 

tot op heden uit, wat dit met hem of haar doet, maar 

ook wat dit voor effect heeft op de omgeving. Emoties 

vertellen ons dingen, zetten in beweging. Als je je 

bijvoorbeeld boos voelt, spannen je spieren samen 

in je lijf of heb je de neiging om te schreeuwen: je 

voelt kracht in je lijf. Deze kracht is belangrijk! Het 

geeft je informatie en helpt je in 

sociale processen. Bijvoorbeeld 

in het voelen wat voor keuze je wilt 

maken of het aangeven van grenzen. 

We gaan in gesprek over wat maakt dat 

mensen boosheid wel of niet voelen en of er 

iets is wat ze tegenhoudt om dit te uiten. Het komt 

vaak voor dat mensen hun boosheid wegstoppen en 

hiervoor in de plaats andere emoties (zoals verdriet) 

voelen. Terwijl boosheid net zo belangrijk is als de 

andere emoties.

Nieuwe ervaringen en inzichten
Met PMT oefen je met eigen grenzen en de grenzen 

van een ander. Als je geneigd bent om je altijd maar op 

de achtergrond te houden (vermijding), wordt je in een 

spel uitgedaagd om de leiding te nemen. Iemand die 

altijd de leiding neemt krijgt daarentegen de opdracht 

om bij een spel een ‘volgende’ rol aan te nemen, door 

steeds - letterlijk - een stap terug te doen. Marloes: 

“Ik observeer wat een nieuwe rol met iemand en met 

de groep doet. Door ook hierover in gesprek te gaan, 

worden voor de deelnemer de patronen zichtbaar 

die in de loop van de tijd zijn ontwikkeld, net als de 

gedachten en emoties die daarbij horen.”

Nieuw gedrag
“Als je je bewust bent van jouw patroon van 

handelingen, gedachten en emoties en wat de 

gevolgen hiervan zijn, heb je de mogelijkheid om dit 

te doorbreken en om ander gedrag te ontwikkelen. Je 

kunt keuzes maken in de manier van uiten van gedrag. 

Een oefening die ik veel gebruik heeft te maken met 

het thema ‘afstand en nabijheid’. De deelnemers 

werken in tweetallen, waarbij de een op de ander af 

Lijfelijke inspanning helpt  
gedragspatronen doorbreken

‘Emoties vertellen 
ons dingen, zetten 

in beweging’
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a Hezenberg 6, 8051 CB Hattem    t 038 20 22 900    
e info@hezenberg.nl    i hezenberg.nl

Alles is zoals het is
voor nu, voor dit moment

en daar gelijk weer beweging in 
naar iets dat je niet kent

maar dat al wel is
en wacht tot jij komt
ontdekt en openstaat
en opnieuw ‘is’ vormt


