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“Dansen is jezelf tonen aan anderen”

Elke patiënt in Kliniek Sint-Jozef krijgt een individueel en uitgebalanceerd behandelplan op maat. 

De verschillende disciplines in het ziekenhuis werken hiervoor nauw samen in het grotere geheel. 

Zo ook de creatieve therapeuten ‘dans en beweging’ Melanie Foulon, Veerle Vervenne en Karen 

Baart. Elk leggen ze eigen accenten, maar wat hen bindt is de aandacht voor het lichaam en voor 

dans en beweging als een wezenlijk aspect van een gezonde en evenwichtige geest.

Karen Baart, Veerle Vervenne en Melanie Foulon:  
“Wat wij in de danstherapie doen, staat niet los van de 

andere therapieën of behandelingen. We stimuleren 
mensen om niet alleen met het hoofd te werken, maar om 
ook het lichaam te laten spreken. Bewegen en speelsheid 

zijn zo ontzettend belangrijk voor een gezonde geest.”

Creatieve therapie dans en beweging

Elke patiënt is uniek, maar dat geldt 

ook voor elke bewegingstherapeut. 

Authenticiteit is immers cruciaal in de 

relatie met patiënten. Standaardpro-

cedures zijn hier niet van toepassing. 

Elke dans- en bewegingstherapeut 

heeft haar manier van werken en 

-

ke doelgroepen waarmee ze werken.

“Wij benaderen elke patiënt als een 

uniek persoon, met wie we samen een 

beweging”, klinkt het in koor. “Het me-

dium zelf is creatief, maar dat is ook 

het proces. Er is immers geen stan-

daardformule voor wat we doen, we 

bieden unieke oplossingen op maat van 

elk individu. Het lichaam en de bewe-

gingen die dit lichaam maakt, vormen 

het vertrekpunt en het werkmateriaal 

binnen de therapie.”

Jezelf tonen
Melanie Foulon werkt op de eenheid 

Jeugd behandeling.  Met de jongeren 

die bij haar op danstherapie komen 

“Alles begint met een observatiefase”, 

vertelt Melanie. “Ik kader eerst de 

therapie, vertel wat we doen, waarom 

we het doen en hoe we werken. Jon-

geren moeten in het begin de groep 

wat leren kennen. Ze leren elkaar ook 

beter kennen via de dans. Die relatie 

met de anderen is belangrijk voor 

Dans en beweging vormen dikwijls 

een drempel die mensen moeten over-

winnen. Dansen is jezelf tonen aan 

anderen.”

we rond bepaalde thema’s werken: 
het vergroten van het zelfvertrouwen, 
plezier maken met de groep, spannin-
gen leren loslaten, gevoelens durven 
uiten, zijn plaats vinden in de groep 
… Soms werken we ook louter vanuit 
de beweging en ontdekt iemand een 
eigen manier van dansen, waar hij zich 
goed bij voelt. Nog een andere keer 
vertrekken we vanuit een lichamelijke 
beleving, zoals pijn in de schouder, en 
werken we daarop. Zo komen we met 
elk individu tot eigen focuspunten. 
Gaandeweg kunnen die aandachtspun-
ten evolueren. Je legt immers samen 
een traject af. Soms lukken dingen, 
soms ook niet. Bij iemand met een heel 
schuchtere persoonlijkheid kan ‘sla-
gen’ betekenen dat de schuchterheid 
vermindert, maar ook aanvaarding is 
een overwinning. Het is allemaal niet 
zo eenduidig.”

“De ene jongere heeft nood aan meer 
structuur, de andere net aan minder. 

Dat toont zich ook in de dansthera-
pie. Sommige patiënten vertrekken 
meteen vanuit hun eigen beleving om 
even later stil te vallen, omdat ze geen 
focus of houvast hebben. Bij een an-
dere patiënt moet je dan weer sterk 
leiden of vanuit de veiligheid van een 

-
weg leren deze jongeren daarvan los 
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te komen en hun eigen ‘stem’ in de be-

weging te vinden. Onlangs maakte een 

het nummer ‘Runaway’ – het was een 

manier om haar gevoel van vastzitten 

in een structuur en de behoefte daar-

van weg te lopen, te uiten.”

Emoties
“We werken met de verschillende cate-

gorieën van de zogenaamde Laban Be-

wegingsanalyse: het gebruik van het 

lichaam (body), van de ruimte (space), 

het lichaam in de ruimte (shape), het 

contact met anderen in de dans (re-

lationships) en de intentie van de be-

manier om de patiënt te ontmoeten in 

het moment. Zo kan de therapeut voe-

len welke elementen zinvol zijn om op 

verder te werken. Toch is danstherapie 

geen louter non-verbale therapie. Een 

taal geven aan de lichamelijk beleefde 

ervaringen, kan soms een belangrijk 

onderdeel van de therapie vormen.”

“Emotieregulatie is ook een wezenlijk 

onderdeel van de therapie. Spanning 

laat zich voelen in het lichaam. Van-

uit psycho-educatief oogpunt leren 

we patiënten hoe emoties werken 

en welke signalen het lichaam geeft. 

in een crisissituatie. Het lichamelijke 

aspect bij psychische problematieken 

is uiterst belangrijk. Dat besef groeit 

meer en meer. Vroeger werden wij als 

bewegingstherapeuten soms als de 

vreemde eend in de bijt beschouwd, 

vandaag worden we meer en meer 

naar waarde geschat.”

Het hoofd leeg maken
Veerle Vervenne werkt als dansthera-

peut op de eenheden Jeugd kortver-

blijf, Jongvolwassenen en Ontwenning. 

“Elke doelgroep is anders om mee te 

werken”, zegt ze.

“De jongeren op de eenheid Jeugd 

kortverblijf blijven hier relatief kort. Je 

kunt met hen niet dezelfde intensieve 

Jeugd behandeling. Maar het lichaam 

liegt nooit: je leert ontzettend veel 

over iemand uit hoe hij of zij beweegt 

of danst.”

“Ik speel sterk in op de groep: op de 

plaats van elk individu in de groep én 

op het unieke van de groep als geheel. 

Ik pik in op wat ik zie. We vertrekken 

altijd vanuit de beweging. De jongeren 

hoeven geen sterdansers te zijn. Dat 

druk ik hen ook op het hart. Wat we 

willen, is het moment zelf laten spelen. 

Het draait dikwijls om aanvaarden 

zelfvertrouwen. De basis van dansthe-

rapie is het afstemmen op de ander. 

Dat kan best intensief zijn.”

“We starten vaak met opdrachtjes 

en soms, als dat opportuun is, vindt 

er ook een nabespreking plaats. Dan 

kan ik het met een jongere bijvoor-

beeld hebben over zijn nervositeit in 

de groep. Maar dat hoeft niet altijd 

onder woorden gebracht te worden. 

Soms ontstaat er iets tijdens de the-

rapie zonder dat het geduid hoeft te 

worden. Het instinctieve verdient ook 

zijn plaats. We werken op de diepere 

lagen.”

“Het louter plezier beleven is trouwens 

evenzeer een belangrijke factor. Veel 

jongeren voelen zich slecht aan het 

begin van een sessie. Als je ze een 

uurtje plezier kunt laten beleven, is 

dat al zeer de moeite waard. Deze jon-

geren moeten immers leren om hun 

hoofd af en toe leeg te maken en om 

niet constant te piekeren. Daar hebben 

we allemaal behoefte aan.”

wegingen (effort). De effort-categorie 
vertelt ons iets over de emotionele 
drijfveren achter de beweging”, zegt 
Melanie.

“Als therapeut werk ik vanuit de 
Chacemethodiek van het spiegelen: 
de therapeut observeert, voelt mee 

Daarnaast is er de vraag: wat doen we 
hiermee? Hoe gaan we om met hevige 
emoties? Hoe gaat een patiënt bijvoor-
beeld om met woede en agressie? In 
samenspraak met de verpleegkun-
digen, mezelf en de patiënt worden 
hierover afspraken gemaakt, zodat 
elke zorgverlener weet hoe te reageren 
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Ont-moeten
“Bij ons moet niets. Wij werken aan 

ont-moeting, zeggen we wel eens. We 

reiken jongeren iets aan. Soms duurt 

het even voor ze ontdooien. Maar de 

meesten komen na een tijdje wel los. 

Dans en beweging gaat om interactie 

met jezelf en met anderen. Waar nodig 

werk ik ook heel individueel. Sommi-

ge patiënten verliezen zichzelf in een 

groep. Dat zie je vaak op de eenhe-

den Jongvolwassenen en Ontwenning. 

Deze mensen zouden thuis waarschijn-

lijk gewoon in hun bed kruipen. Hier 

leren ze om hun lichaam te voelen en 

hun eigen grenzen te ontdekken. Noem 

het gerust ook emotieregulatie, maar 

dan onuitgesproken. Wat je voelt in je 

lichaam, mag niet bedreigend zijn. Je 

moet er aandacht aan geven, luisteren 

naar je lichaam en er stil bij staan”, 

vertelt Veerle.

“Zoals Melanie al aangaf is dat ook in 

crisissituaties belangrijk. Elk individu 

kan de signalen van zijn lichaam leren 

interpreteren. Bij gevoelens van agres-

sie wil de ene persoon vooral met rust 

gelaten worden, terwijl de andere net 

behoefte heeft aan nabijheid en even 

vastgepakt wil worden, waardoor er 

iets ‘breekt’ zodat ze kunnen huilen, 

wat oplucht.”

“Ik refereer vaak naar de context 

buiten. Uiteindelijk willen we dat de 

patiënten terug hun plek in het ge-

zin, op school of op hun werk en in de 

samenleving innemen. Wat wij in de 

danstherapie doen, staat niet los van 

de andere therapieën of behandelin-

gen. We stimuleren mensen om niet 

alleen met het hoofd te werken, maar 

om ook het lichaam te laten spreken. 

Bewegen en speelsheid zijn zo ont-

zettend belangrijk voor een gezonde 

geest.”

Warme zorg
Karen Baart is dans- en bewegings-

therapeut op de eenheden Ouderen 

en Psychosezorg. “Ik probeer zoveel 

mogelijk zorg op maat te bieden”, opent 

Karen. “Afgestemd op de behoefte of 

de nood die de patiënt op dat moment 

ervaart. De doelgroep dwingt je ook 

om creatief te zijn. De ene patiënt op 

de eenheid Ouderen loopt met een rol-

lator, de andere bereidt zich voor op 

de 20 kilometer van Brussel. Je moet 

rekening houden met de mogelijkheden 

en de beperkingen van elke patiënt. 

Met de ene patiënt ga ik buiten even 

stevig doorstappen om uit te waaien 

en te ontstressen. Met iemand anders 

ga ik juist op een ‘mindfulle’ manier 

wandelen en prikkel ik die persoon om 

zijn of haar zintuigen te gebruiken en 

om zo misschien kleine momenten van 

genieten en verwondering te ontlok-

ken. Dat werkt vaak verruimend voor 

iemand die herstelt van een depressie. 

Met nog een ander ga ik de stilte en de 

rust in de comfortroom opzoeken. Voor 

mensen die nog erg ziek zijn, warm ik 

ook geregeld gewoon een kersenpit-

kussentje op. Die basale warme zorg 

weten veel mensen te waarderen in 

deze fase van het herstel.”

“Ik maak ook bewegingsprogramma’s 

op maat, waarmee een oudere patiënt 

zelfstandig aan de slag kan. Gedurende 

drie weken wordt hij dan uitgenodigd 

om met wandelen, stevig doorstappen, 

-

teller in beweging te komen. Per dag 

moet de patiënt twee of drie bewe-

gingsopdrachten uitvoeren, volledig 

zelfstandig. Na drie weken evalueren 

we samen hoe hij dit programma er-

varen heeft en wat hij of zij er voor 

zichzelf heeft kunnen uithalen.”

Spanning en ontspanning
“Op de eenheid Psychosezorg richt ik 

mij vooral op gestructureerde ont-

spanningsoefeningen. En die zijn ze-

ker niet alleen voor mensen met een 

psychotische kwetsbaarheid aan te 

raden. Spanning en ontspanning heeft 

veel met beweging te maken. Bewe-

ging betekent ook stil kunnen vallen. 

Door het huidige levensritme en de 

bijvoorbeeld aan de sociale media, er-

varen veel mensen de behoefte om tot 

rust te komen. Soms uit die noodzaak 

zich op een harde manier, door een 

burn-out of een depressie. De prikkels 

in onze maatschappij zijn vooral au-

ditief en visueel. Het lichamelijke en 

het voelen krijgen minder aandacht. 

Voelen is nochtans wezenlijk om tot 

jezelf te komen.”

 

“Ik ben daarom dankbaar dat ik in 

mijn job de ruimte heb gekregen om 

een vierjarige specialisatie in de eu-

tonie te volgen, zodat ik mensen via 

deze methodiek instrumenten kan 

aanreiken om terug voeling te krij-

gen met hun lichaam en dus ook met 

zichzelf als persoon. Tegelijk geef ik 

ze concrete handvatten voor stress-

beheer, draagkracht en ontspanning. 

Onlangs ging een jongen na een lange 

opname in het ziekenhuis terug naar 

school. Uiteraard was hij zenuwachtig. 

Over de middag nam hij echter even de 

tijd om tot rust te komen. Hij deed dat 

met ademhalingsoefeningen die hij hier 

geleerd had. Hij schreef me achteraf 

‘Karen, het is gelukt!’ Dat 

zijn heerlijke momenten, ook voor ons.”


