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Wees een reiziger 
 
Wees een reiziger 
sla nieuwe wegen in 
kies straten uit die je nog niet eerder liep 
open onbekende deuren 
praat met vreemden 
sleep geen onnodige dingen met je mee 
maak je handen leeg 
om te klimmen op muren, bergen en in bomen  
kijk verder dan je neus lang is 
spring in het diepe 
of hoger dan je de lat legt 
maar spring 
 
Wees een reiziger 
zeg ‘nee’ als je de afloop kent 
zeg ‘ja’ als je nieuwsgierig wordt  
raap de mogelijkheden bij elkaar  
stop ze in je broekzak 
als proviand voor onderweg 
kies met je hoofd 
of met je hart 
kies zonder aarzelen 
blindelings 
rücksichtslos 
maar kies 
 
Wees een reiziger 
waai met alle winden mee 
loop in zeven sloten tegelijk 
raak steeds verder van huis 
laat jezelf verdwalen 
let niet op de tijd 
let nooit op de tijd 
blijf langer dan gepland 
en vertrek voordat iets onwrikbaar vast ligt  
fluit dans lach 
en eindig altijd met een vraag 
Zullen we? 

Anouk Saleming 
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Voorwoord 

Sinds een heel aantal jaren houd ik mij bezig met de methode Developmental 

Transformations (DvT). Het heeft mij van alles opgeleverd. Het is voor mij vooral de wens, 

het verlangen, om vanuit een ‘speelsheid’ te kunnen kijken naar wat er gebeurt, situaties te  

ervaren en anderen te ontmoeten. Door te spelen – in een DvT-omgeving, maar vooral ook 

in het gewone leven – ontspannen stress-situaties zich. Met een knipoog te kunnen kijken en 

ervaren, anderen te ontmoeten. Wat ‘bloedserieus’ is kan dan zomaar een draai krijgen en 

‘in beweging  komen’. Het leven – en vooral intermenselijke relaties – zijn dynamisch. 

Met dit verslag^paper^voorstel^droom (DvT houdt er soms eigen ‘tekens’op na, ^ geeft aan 

dat het begrip niet volledig accuraat is, en stelt andere evenmin accurate termen voor) 

onderbouw ik een pilot van DvT met korte stressreductie sessies voor studenten in het hoger 

onderwijs. Ik bouw daarin voort op ervaringen en toepasbaarheid van het gebruik van DvT 

met studenten op Saxion, die ik als dramadocent heb opgedaan in mijn lessen professionele 

ontwikkeling (drama) binnen de opleiding Social Work. Daarnaast gebruik ik mijn ervaringen 

en opgedane kennis van mijn werk bij het PTSC in periode vier van het afgelopen studiejaar, 

waarbij ik de mogelijkheid had mee te kijken en mee te werken in de uitvoering van ALIVE. 

De korte stressreductie-sessies vormen een onderdeel van ALIVE. 

1. Inleiding 

Het is even voor half negen, vrijdagochtend, week 3.7. Door de draaideuren van het 

hoofdgebouw ‘Ko Wieringa’ van hogeschool Saxion in Enschede gaan stromen studenten 

naar binnen. De hal is overvol en als mieren verspreiden deze mensen zich doelgericht naar 

daar waar zij zijn moeten. Een hoorcollege, werkcollege, vaardigheidsles, een overleg met 

medestudenten, een tentamen. Gisterenavond was het donderdag en voor sommigen laat. 

Ze komen uit Enschede. Of van verder weg.  Ze wonen op kamers of nog bij hun ouders. Ze 

zijn er: studeren gaat door en de (prestatie)druk vanuit overheid en omgeving is groot.  

Veel studenten brengen door die draaideuren een hoeveelheid stress mee. Uit onderzoek 

van hogeschool Windesheim blijkt dat ruim meer dan de helft van de studenten 

prestatiedruk ervaart. Deze druk wordt enerzijds veroorzaakt door studie, anderzijds door 

werk en sociaal leven (verg. Dopmeijer, 2015). Stress heeft grote invloed op de mogelijkheid 

van de student om taakgericht te kunnen studeren. Stress en burn-out onder studenten van 

het hoger onderwijs is de laatste jaren steeds meer onderwerp van onderzoek (o.a. 

Windesheim, Landelijke Studentenvakbond, StressCentrum in samenwerking met 
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Hogeschool Rotterdam) en van recente media-aandacht.  Studievertraging en vroegtijdige 

beëindiging zijn een gevolg van stress en burn-out. Dit brengt kosten met zich mee voor de 

overheid en instellingen van hoger onderwijs. Bovendien onttrekt het mensen die geschikte 

professionals zouden kunnen worden aan de betreffende arbeidsmarkt. Er is behoefte aan 

werkzame methoden die stress kunnen verminderen (zie o.a. eerder genoemd onderzoek). 

Verscheidene instellingen en expertisecentra zijn bezig met het ontwikkelen en onderzoeken 

van geschikte ondersteuningsvormen voor studenten om in te kunnen spelen op de stress-

problematiek onder studenten.  

Bussemakers (2015) stelt in haar Strategische Agenda: ‘Het studiesucces is nog laag; 

studenten doen lang over het afronden van hun opleiding en de uitval is met name in het hbo 

hoog.’ (Bussemakers, 2015, p.16). Ze formuleert een aandachtspunt voor ‘blijvende 

aandacht voor studiesucces, studie-uitval, switch, en studieduur’ (Bussemakers, 2015, p. 59). 

Maatwerk en aandacht voor extra-curriculaire ontwikkeling noemt zij daarbij onder de 

maatregelen die daarbij horen.  

Het bachelor-rendement (percentage studenten dat zich na het eerste jaar her-inschrijft en 

in de nominale tijd+ 1 jaar – doorgaans een totale studietijd van 5 jaar - het bachelordiploma 

behaalt) van het cohort 2012 (bachelordiploma uiterlijk augustus 2017) is 70,1 %. Dit is een 

vrij hoog getal vergeleken met de voorgaande 3 jaren (alle drie 63,1 %). (Cognos, 2018)  

In de cohorten van de erop volgende jaren – met name in die van de opleiding Social Work 

(gestart in cohort 2015, ter vervanging van de opleidingen Sociaal Pedagogische 

Hulpverlening en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening) is er sprake van lage 

rendementen (hoeveelheid behaalde studiepunten per student per jaar) in met name het 

tweede en derde studiejaar (verg. Iedema, 2018). 

Van Duivenbode (2016) geeft landelijke cijfers aan van bachelor-rendement in het Hoger 

Beroeps Onderwijs (hbo). Van het cohort 2008 is dat zestig procent. De overige veertig 

procent zijn uitvallers of studenten die langer dan vijf jaar over de betreffende studie doen.  

Voor studieuitval en -vertraging zijn allerlei oorzaken te noemen. Van Duivenbode (2016) 

noemt onder andere verhoogde eisen op het hbo en soms verlaagde toelatingseisen. 

Daarnaast noemt zij als oorzaak van studieuitval het grote aanbod van hbo-opleidingen 

waardoor er minder transparantie is over de inhoud. Dit kan tot verkeerde studiekeuze 

leiden. Daarnaast spelen persoonlijke studentfactoren, zoals topsport, 

familieomstandigheden, zwangerschap, ziekte en functiebeperkingen een rol.  
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Veel van deze factoren kunnen stress opleveren. Stress belemmert het optimaal 

functioneren in de studie-omgeving. Dit kan studievertraging en -uitval in de hand werken.  

In deze paper stel ik een benadering voor om studenten met kortdurende interventies te 

ondersteunen op het gebied van hun persoonlijke stressoren, die hen in hun studiesucces 

belemmeren en tot mogelijke uitval kunnen leiden. De interventie draagt bovendien bij aan 

vroegsignalering van psychosociale problematiek. 

Het voorstel vindt zijn wortels in het programma ALIVE  (Animating Learning by Integrating 

and Validating Experience), zoals ontwikkeld door het Post Traumatic Stress Center (PTSC) in 

New Haven, in samenwerking met het New Haven Public School System (Sajnani et al, 2014). 

Onderdeel van dit programma zijn stressreductiesessies van vijftien minuten (zie hoofdstuk 4 

en 5) met de korte vorm van de methode Developmental Transformations (DvT).  Ook de 

ervaringen van het Express-programma, de op Nederlandse scholen toegepaste uitwerking 

van ALIVE, worden voor deze benadering gebruikt.  

Het aantal schorsingen en uitvallers op scholen waar DvT wordt toegepast in de Verenigde 

Staten is sterk gedaald. In Nederland zijn de resultaten van Express inmiddels in enkele 

bacheloronderzoeken beschreven (Van Gorp, Van der Voort & Van Meegen, 2014; 

Lambregts, 2017). De resultaten zijn veelbelovend.  

Met het hier beschreven voorstel wil ik bijdragen aan onderzoek dat zich richt op de vraag:  

In hoeverre is de methode Developmental Transformations (DvT) ‘short-form’ toepasbaar  

voor de doelgroep studenten in het hoger onderwijs (evt. in een  ‘blended benadering’) om 

stress en gevolgen daarvan te verminderen, en welke indicaties zijn te vinden voor 

effectiviteit van deze methode? 

Hiermee kan een bijdrage geleverd worden aan de ontwikkeling van evidentie voor deze 

methode. DvT-korte vorm heeft een helder beschreven inhoud en er bestaat een ruime 

theoretische onderbouwing. Daarmee voldoet de methode aan de eerste twee treden - 

‘potentieel’ en ‘veelbelovend’ – van de effectladder. Onderzocht kan worden of DvT-korte 

vorm ook bij de beoogde doelgroep de gewenste resultaten heeft, en daarmee 

‘doeltreffend’ genoemd kan worden (verg. Veerman, van Yperen, Bijl, Ooms en Roosma, 

2008). 
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Figuur 1: Effectladder (Veerman, van Yperen, Bijl, Ooms en Roosma, 2008) 

In een verkenning in het voorjaar van 2018 heb ik een start gemaakt door met een drietal 

studenten van de Academie Mens en Maatschappij enkele van deze sessies uit te voeren en 

te evalueren. Deze ervaringen, en aandachtspunten die eruit voortkomen,  beschrijf ik in 

hoofdstuk 6. Daarvóór ga ik achtereenvolgens in op wat stress is (hoofdstuk 2), hoe stress 

studeren beïnvloedt (hoofdstuk 3), wat bedoeld wordt met het stressreductieaanbod ‘DvT-

korte vorm’ (hoofdstuk 4) en wat de opbouw is van zo’n stressreductiesessie (hoofdstuk 5). 

In hoofdstuk 7 vat ik het voorstel concreet samen.  

2. Stress 

Stress is een fysieke en mentale reactie op eisen die aan ons gesteld worden, of waarvan 

onze beleving is dat ze aan ons gesteld worden. Oorzaken van stress en ervaren ervan is 

gradueel.  Stress kan in verschillende categorieën onderverdeeld worden:  

- lichte stress door bijvoorbeeld normale alledaagse bezigheden; 

- matige stress door oncontroleerbare, onvoorspelbare of negatieve gebeurtenissen, 

belangrijker veranderingen in levensomstandigheden en intra-psychische conflicten 

(conflicterende motieven en verlangens). 

- stress veroorzaakt door traumatische gebeurtenissen die buiten het gebruikelijke spectrum 

van menselijke ervaring liggen. 

(verg. Pitre, Mayor & Johnson, 2016; Nolen-Hoeksma et al (2009) 

Reactie op stress kunnen we beschrijven vanuit psychologisch en fysiologisch perspectief.   

Op fysiologisch gebied veroorzaakt stress onder andere een stijging van bloeddruk, hartslag,  

bloedsuikerspiegel, ademhaling, spierspanning, en uitscheiding van endorphines. 

Psychologisch (emotioneel, cognitief) kan stress leiden tot gevoelens van angst en boosheid  

kwaadheid en agressie, depressie en apathie en verminderd cognitief vermogen (o.a. 

verminderde concentratie, vergeetachtigheid).In gedrag kan stress zich uiten in agressief 
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gedrag, verslaving (o.a. roken, drinken, drugs), vermijding van situaties en/of personen, 

rusteloosheid. (Nolen-Hoeksma et al, 2009). 

In coping-strategieën wordt vaak onderscheid gemaakt tussen probleem-georiënteerde 

(stressor-gerichte) en emotie georiënteerde (stress-gerichte) coping. Bij een probleem- 

georiënteerde omgang met stress poogt de persoon de situatie die stress veroorzaakt te 

veranderen of te vermijden. Deze strategie is extern gericht. Bij emotie georiënteerde coping  

probeert de persoon de gevoelens die de stressvolle gebeurtenis of situatie bij hem of haar 

veroorzaakt te verlichten.  Doorgaans vindt een combinatie van beide strategie-categorieën 

plaats. Mensen die verschillende coping-strategieën flexibel kunnen toepassen, kunnen 

stressvolle situaties effectiever het hoofd bieden. (Nolen-Hoeksma et.al., 2009; Pitre, Mayor 

& Johnson, 2016). Pitre, Mayor en Johnson (2016) stellen, dat het veel voorkomt dat mensen 

gevoelens naar aanleiding van zorgen en stress (emotie-georiënteerde coping) 

onderdrukken, om daarmee tegemoet te komen aan (veronderstelde) verwachtingen van de 

omgeving (werk, school, thuis). 

The result is that people become distracted by worries resulting for the stressful state and may 

diplace their frustrations onto others due to a lack of awareness of the source of stress, which 

prevents the employment of adaptive coping methods. (Pitre, Mayor & Johnson, 2016, p. 

169). 

3. Studeren en stress 

Na hun middelbare school afgesloten te hebben kiezen veel jongeren voor een 

vervolgopleiding, in MBO, HBO of WO. Ze bevinden zich op een wisselpunt in hun leven. 

Tussen 16 en 25 jaar maakt de mens in zijn ontwikkeling de overgang van de adolescentie 

naar de jong-volwassenheid, met de uitdagingen en (levens) thema’s die daarbij horen (verg. 

Tieleman, 2015).  Vaak gaat dit gepaard met ingrijpende veranderingen. Het levert allerlei 

stressoren op, die van invloed zijn op studieresultaten, zoals identiteitsvinding, zingeving,  

zelfstandigheid, grenzen, relaties, vriendschappen, beroep/ professionele identiteit, 

planning, faalangst, verwachtingen van zichzelf en van anderen. Uit onderzoek in opdracht 

van de Landelijke Studentenvakbond (de Boer, 2017) komen zeven spanningsbronnen bij 

studenten naar voren: 
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 financiële zorgen; 

 tijdsdruk; 

 studie-privé conflict; 

 tentamenstress;  

 negatieve levenservaringen;  

 prestatiedruk; 

 eenzaamheid.  

Van Duivenbode (2016) noemt ook maatschappelijke verwachtingspatronen (o.a. 

concurrentie) en vrees om niet succesvol te zijn als spanningsbron. Deze spanningsbronnen 

hebben vaak te maken met ervaringen (eerdere en actuele) buiten de studieomgeving, en 

kunnen leiden tot verminderde motivatie. Ze kunnen een negatief effect hebben op de 

studieresultaten, leiden soms tot het afbreken van de studie en bij ruim een derde van de 

studenten tot verhoogd risico op burn-out. (de Boer, 2017)  

Dopmeijer (2015) stelt dat er sprake is van bovengemiddelde stress onder studenten. De 

Boer (2017) onderschrijft dit:   

Het gevaar is dat studenten in een negatieve spiraal terecht komen, waarin 

‘opgehoopte vermoeidheid leidt tot verminderend prestaties en verhoogde 

spanningsbronnen’ (Bakker, 2015). De verhoogde spanningsbronnen leiden 

vervolgens weer tot een toename in emotionele uitputting en cynisme. Wie 

bijvoorbeeld hard moet werken (tijdsdruk), zal vermoeid raken (emotionele 

uitputting) waardoor het moeilijk is om goed te concentreren (verminderde 

prestaties). Dit zorgt vervolgens voor nieuwe spanningsbronnen zoals meer tijdsdruk. 

(De Boer, 2017, p.  22) 

Verscheidene onderzoeken en publicaties benadrukken het belang van vroegsignalering van 

psychosociale druk onder studenten (o.a. Dopmeijer 2015; de Boer 2017).  Dopmeijer (2015) 

noemt vier belangrijke oorzaken voor studievertraging en vroegtijdige studiebeëindiging. Bij 

alle vier gaat het om ‘persoonlijke problematiek’: Angst en depressie, risicovol 

alcoholgebruik, aan studie gerelateerde slaapproblemen en mantelzorg, waarbij het 

percentage studenten dat mantelzorger is, beduidend hoger is onder studenten in het 

domein zorg en welzijn (Van den Burg-Poortvliet, z.D). 

Een bemoeilijkende factor is, dat studenten vaak hulp mijden, of te laat hulp inroepen (verg. 

Dopmeijer, 2015; Van den Burg-Poortvliet, z.D.).  Van Duivenbode (2016) constateert in haar 

onderzoeksrapport, dat studenten met stressklachten, die uiteindelijk niet uitvielen, vaker 

hulp zochten voor stressklachten, dan diegene die wél uitvielen. Blended benaderingen 

(online gecombineerd met face to face)  blijken vaak succesvoller te zijn om hulpvermijding 
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te voorkomen, dan een uitsluitend face tot face of uitsluitend online benadering (Dopmeijer, 

2015).  

Studentpsychologen hebben het (desondanks) dermate druk, dat zij vaak lange wachtlijsten 

hebben. Op hogeschool Saxion maakten studiedecanen en studentpsychologen melding van 

wachttijden tussen de 4 en 12 weken, wat fluctueert door onder andere beschikbaarheid 

van het aantal studentpsychologen. Bij dringende problematiek geven de decanen met een 

open spreekuur een tussenoplossing.  

In haar onderzoeksrapport stelt van Duivenbode (2016), dat bij studenten ‘(…) in geval van 

stress voornamelijk de emotiegerichte coping een positieve invloed heeft op 

studiecontinuering, terwijl de vermijdende coping dat niet heeft.’ (van Duivenbode, 2016, p. 

35). 

Zij concludeert, dat faalangst en piekeren voornaamste psychologische uitingsvormen zijn 

van stress, en vermoeidheid, hartritmestoornissen en hyperventilatie als fysiologische 

uitingsvormen naar voren komen. In gedrag noemt van Duivenbode (2016) met name 

prikkelbaarheid, verbittering en gebrek aan nemen van rust. Zij komt tot de conclusie, dat 

studenten die uiteindelijk niet uitvallen veerkrachtigheid en optimisme tonen, terwijl 

degenen die wel uitvallen een vermijdend coping-strategieën hebben.   

4. Stressreductie-aanbod: DvT-korte vorm 

De korte stressreductie-sessies richten zich op ontwikkeling van emotie georiënteerde, 

stressgerichte coping. Ze bieden een kans om op korte termijn stress af te bouwen, zodat 

studenten in het moment waarin ze zich bevinden, zich beter kunnen richten op hun 

(studie)taak. Deze sessies kunnen herhaald worden, of eenmalig zijn. Online-ondersteuning 

is daarbij een mogelijke aanvulling. De juiste combinatie van online-ondersteuning en face to 

face sessies is nog te verkennen. 

Pitre, Mayor & Johnson (2016) benoemen drie kernprocessen van DvT-korte vorm die 

elementen uit andere stressreductie-methoden combineren (bijvoorbeeld mindfulness, 

yoga, progressive muscle relaxation, release therapy):  

 

1. Fysieke ontspanning (release) door de belichaamde vorm; 

2. Ontspanning door afleiding van school/werk taken en eisen.  De aandacht  wordt gericht 

in het ‘hier en nu’, waarnemen van gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen 

in het hier en nu, acceptatie daarvan. De verbinding van het zelf, het lichaam en de 

omgeving wordt hierdoor verbeterd (benadrukt door het interpersoonlijk appel van 
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ontmoeting). 

3. Ontspanning door desensitisering van stressvolle ervaringen. De deelnemer wordt 

gestimuleerd om elementen van daadwerkelijke stressoren en stressvolle ervaringen te 

benoemen, in beeld te brengen en ze speelbaar te maken. Het delen van deze elementen is 

ontlastend. Talrijke studies wijzen uit, dat sociale steun, delen van emoties en ervaringen 

een positief effect hebben op negatieve gevolgen van stress.  

People who use rumination or avoidance strategies to cope with negative emotions 

show longer and more severe distress after negative events than people who seek 

social support or reappraise an event to cope with their emotions (Nolen-Hoeksema et 

al, 2009, p. 529). 

‘The coreprocesses of telling one’s story and being heard and listened to, resulting in a 

sense of no longer being alone and holding a shameful or frightening secret, are at 

work.’ (Pitre, Mayor & Johnson, 2016, p. 173).  

DvT-korte vorm biedt daartoe een korte individuele en belichaamde ontmoeting aan, die de 

veiligheid van het spelvlak biedt om in meer of mindere gedistancieerde en discrepante 

vorm de stressvolle ervaringen te laten zien, speelbaar en benoembaar te maken. Het 

spelvlak is een imaginaire ruimte, waarin de afspraak bestaat tussen de deelnemers dat alles 

wat daar gebeurt ‘als-of’ is, de deelnemers elkaar niet werkelijk pijn doen en iedereen 

spelimpulsen kan inbrengen. De stressor wordt direct in het spel gebracht (in een door rol of 

beeld gerepresenteerde vorm) . De ervaring in het spel is in het hier en nu, en bevordert het 

uiten (en delen) van emotionele reacties op de (representatie van de) stressor. De 

deelnemer kan zo gevoelens van gevaar en veiligheid gaan onderscheiden en verschillende 

reactie-mogelijkheden op de stressor ontwikkelen en ervaren. (verg. Pitre, Mayor & Johnson, 

2016; Willemsen, 2014) 

Zoals in de inleiding beschreven, zijn deze stressreductie-sessies ontwikkeld binnen het 

programma ALIVE (Animating Learning by Integrating and Validating Experience). ALIVE is 

een programma, dat oorspronkelijk ontwikkeld werd voor het voortgezet en basisonderwijs 

in de Verenigde Staten (New Haven, later ook elders), om negatief ervaren gedrag, uitval en 

schorsing van leerlingen te verminderen. Het is een ‘(…) direct approach to addressing 

students’ concerns coupled with embodied, relational play to reduce the symptoms of 

traumatic stress towards facilitating student success.’ (Sajnani et al, 2014, p. 206). ALIVE 

heeft zijn wortels in de traumagerichte hulpverlening, Educacao Popular (P. Freire, 

Pedagogiek van de onderdrukten) en dramatherapie (dat zich o.a. richt op  zelfbeeld, 
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emotieregulatie, sociale interactie, rollenrepertoire) (Sajnani et al, 2014; Smeijsters, 2006; 

Cleven, 2004).  

Uitgangspunt van ALIVE is, dat uitval van leerlingen veelal veroorzaakt wordt door 

buitenschoolse situaties, die stress veroorzaken.  Hierbij gaat het om traumatische en 

andere stress-veroorzakende gebeurtenissen (b.v. verlies door overlijden van naasten,  

(ongewenst) verlies van contact met naasten, conflicten, pesten, scheiding van ouders, 

(huiselijk) geweld). Soms zijn het andere stress-veroorzakende situaties, zoals problemen op 

het gebied van financiën, etniciteit, seksuele geaardheid. Deze stressoren vinden hun 

oorzaak voor een groot deel buiten de school, maar soms ook binnen de school. In dat 

laatste geval hebben zij minder met  de ‘taak van het leren’ en meer met interpersoonlijke, 

sociale factoren te maken. 

ALIVE heeft als doelstelling uitval te verminderen door deze stressoren aan te spreken en 

open gesprek daarover mogelijk te maken. Dit gebeurt in een combinatie van klassikale 

speelse activiteiten (de zogenaamde ‘Miss Kendra’ lessen), en genoemde individuele stress-

reductiesessies. Leerlingen die opvallend gedrag vertonen (zoals afdwalen, niet opletten, 

storen, ruzie zoeken, respectloos gedrag, plotseling slechter presteren) krijgen de 

mogelijkheid in korte sessies van 15 minuten via spel de stress te verminderen. Door de 

veiligheid die ‘als-of spel’ biedt, hebben de leerlingen de gelegenheid in dat spel de stressor 

zichtbaar, speelbaar en benoembaar te maken. De stressreductie-sessies vormen een 

wezenlijk onderdeel van ALIVE. Evaluatie heeft laten zien dat ze een duidelijk positief effect 

hebben op stemming en concentratie, zodat de leerling beter kan deelnemen aan zijn of 

haar schooltaken (Sajnani et al, 2014). 

In de stressreductie-sessies wordt de methode Developmental Transformations (DvT) in 

korte vorm toegepast. Deze dramatherapeutische methode is door het meebewegende, 

flexibele karakter bij uitstek geschikt om moeilijke levenservaringen te onderzoeken in een 

‘speelse vorm’ (Sajnani et al, 2014). DvT is gebaseerd op improvisatie. De improvisatie 

ontstaat door beelden die bij beide spelers (deelnemer of client, in het vervolg ‘PLAYER’  en 

begeleider of therapeut in het vervolg ‘PLAYOR’) opkomen. In een belichaamd (appèl op 

waarneming en voelen), relationeel (interactie) ontwikkelingsproces van het spel worden de 

deelnemers gestimuleerd om gevoelens, gedachten en ervaringen in spel te brengen, 

waarna dit kan transformeren in nieuwe beelden en (spel)mogelijkheden. (verg. Willemsen, 

2014).   

DvT is oorspronkelijk ontwikkeld als (drama)therapeutische methode.  Pitre, Mayor & 

Johnson (2016) geven aan dat er bij de korte vorm van DvT geen sprake is van een 
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therapeutische benadering, aangezien de playor vaak geen tot weinig achtergrond-

informatie heeft over de player, er geen therapeutisch contract is, en er soms een eenmalige 

sessie plaats vindt, waardoor er geen sprake kan zijn van een therapeutische relatie. 

Bovendien is het doel niet om persoonlijke thema’s ‘door te werken’, maar actuele stress te 

verminderen. Het is dan ook te zien als een begeleidings- en preventie-methode, die 

(tijdelijke) uitval door stress voorkomt. Bovendien heeft het een vroeg-signaleringsfunctie, 

waardoor complexere problematiek onder studenten eerder onder de aandacht kan komen.  

In Nederland is de situatie waar leerlingen mee te maken hebben in hun leven anders dan in 

de Verenigde Staten. Trauma onder kinderen en jongeren komt in Europa beduidend minder 

voor, wat te maken zou kunnen hebben met wat we onder trauma verstaan (verg. De Boer, 

2017). ‘Negatieve levensgebeurtenissen’ is een begrip dat in literatuur ook gebruikt wordt 

(o.a. De Boer, 2017) en dat in het kader van dit voorstel mogelijk beter past. 

Leerlingen kunnen niet lang ontbreken in het onderwijs. Daarom gebruikt DvT-korte vorm 

een ‘stijle’ start, met onmiddellijke aandacht voor de gebieden van spanning en stress. De 

spelers richten  zich dan ook onmiddellijk specifiek op datgene dat ten grondslag ligt aan de 

in het moment ervaren stress. In vijftien minuten is het streven om fysieke en mentale stress 

in het spel op te roepen, het (spel)ruimte te geven en het vrij te  laten(release)   (verg. Pitre, 

Mayor & Johnson, 2016). De playor doet interventies in het spel waardoor de player de 

(representatie van de) stressor van verschillende kanten kan vormgeven en uitspelen. Dit 

gebeurt door thema’s in verschillende vormen en spelvariaties steeds opnieuw aan te 

bieden en te benadere. In DvT wordt dit ‘varieleren’ wordt genoemd:  een combinatie van 

variëren en experimenteren, animeren, …-eren (verg. International DvT Institute, 2013). De 

player projecteert zijn of haar gevoelens en ervaringen op het spel en op de playor 

(begeleider-in-rol). Dit gebeurt vaak in een ‘afgeleide’, discrepante, soms metaforische vorm. 

De stress-veroorzakende problematiek wordt in korte tijd op die manier aan het licht 

gebracht, en kan steeds explicieter en minder discrepant, vaak ook letterlijk, benoemd 

worden. Door het thema op die manier rechtstreeks ‘aan te spelen’, en het van verschillende 

kanten te benaderen wordt de hoge lading ervan weggenomen. De deelnemer heeft met 

spanning, interesse en vaak plezier met het moeilijke thema kunnen spelen. Hij of zij is 

gevalideerd in zijn of haar emoties en beleving rondom het ‘moeilijke thema’ en voelt zich 

minder geïsoleerd en hopeloos.   

De methode levert  inzicht in de eigen coping-strategieën en aanpassingen. Ze biedt de 

mogelijkheid tot het ontwikkelen van nieuwe, mogelijk meer bruikbare strategieën, met 

betrekking tot stressvolle ervaringen. De student ontdekt verbanden tussen emotie en 

gedrag in het hier en nu, met stressvolle situaties buiten het hier en nu. Vervolgens kan hij of 
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zij met verschillende handelingsmogelijkheden experimenteren, en daarbij horende 

emotionele reacties onderzoeken (verg. Lambregts, 2017). De eigen kracht, kennis en 

wijsheid wordt hiermee benadrukt.   

Doordat in deze methode de impulsen en beelden van de student leiden, en de begeleider 

onbevooroordeeld en zonder ‘voorbedacht spel’ met de student in het spel gaat, wordt de 

thematiek van het spel bepaald door de student. Doordat er sterk vanuit impulsen en 

interactie gewerkt wordt, en de begeleider getraind is deze te herkennen en speelbaar te 

maken, krijgen onderliggende, nog niet geuite thema’s, de kans onderdeel van het spel te 

worden. De student wordt zich zo meer bewust van zijn aanpassingen en mogelijkheden.  

In tegenstelling tot veel andere benaderingen is deze methode minder gericht op 

gedragsverandering, en meer op emotie-expressie, met stress-vermindering en beter 

kunnen functioneren in de school-omgeving als resultaat. Daarmee is zowel de betreffende 

student, als ook zijn of haar studie-omgeving gebaat. 

Een blended aanbod (internet gecombineerd met face-to-face) is een mogelijkheid, die 

raakpunten heeft met het al eerder genoemde ‘Miss Kendra’ programma van ALIVE. 

Kinderen schrijven brieven over hun zorgen aan Miss Kendra – een legendarische vrouw, die 

voor het ALIVE-programma bedacht is. Miss Kendra (medewerkers van het ALIVE-

programma) beantwoordt deze brieven om de kinderen in hun zorgen te valideren en ze te 

ondersteunen in het delen ervan.  

E-begeleiding kan een vergelijkbaar effect hebben. Het aspect van zorgen beschrijven en 

hierover via ‘contact op afstand’ te correponderen kan ontspanning opleveren doordat 

stressoren benoemd worden en de student gevalideerd wordt in zijn of haar zorgen. Deze 

extra ondersteuning kan een zinvolle uitbreiding zijn, in de vorm van e-begeleiding  voor 

studenten die hebben deelgenomen aan DvT-stressreductiesessies. Of en hoe dit 

vormgegeven kan worden is het onderzoeken waard.  
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5. Werkwijze van DvT-korte vorm 

 

DvT-korte vorm is een toepassing van DvT in een ‘snelkookpan’. In 15 minuten worden 

stressoren zo snel mogelijk in spel gebracht, van verschillende kanten belicht (‘varielatie’) en 

zo veel mogelijk in ‘comments in the here and now’ of door andere interventies benoemd 

hoe de thema’s van het spel met de stressor verbonden zijn. Het proces is niet per se lineair 

en een aantal onderdelen kunnen zich herhalen, of elkaar overlappen. Aan de basis van dit 

proces ligt een ander proces, namelijk dat van de ‘recursive cycle’. Hiermee wordt het zich 

herhalende proces bedoeld waarbij de persoon A een expressie (woord, gebaar, houding, 

beeld) waarneemt bij persoon B (noticing). Persoon A heeft daarover gevoelens (feeling), 

verwerkt dit intern (animating) waarbij nieuwe beelden opkomen, en zet dit om in een vorm 

van expressie (expressing). Die expressie wordt waargenomen door persoon B, die 

vervolgens hetzelfde proces doorloopt, etcetera. Dit proces kan bewust en onbewust 

plaatsvinden en gaat in de communicatie snel – en vaak onbewust - heen en weer tussen 

persoon A en persoon B, en in het geval van een DvT-sessie tussen playor en player. De 

playor is zich van dit proces bij zichzelf zoveel mogelijk bewust, waardoor hij of zij elementen 

van dit proces in spel kan brengen. 

Op een dag in januari wandelden we langs het water. Een voorzichtige winterzon brak door de wolken. We 

trokken onze jassen uit en hingen ze over de leuning van een brug. 

We liepen verder. We spraken met elkaar. Honderduit en vol vuur over alles wat er in onze hoofden opkwam. 

We ritsten onze huiden los. We haalden onze armen uit ons vel en hingen ze over een houten bankje. Nog 

verder liepen we. De wind blies ons goede moed in en wakkerde ons vuur nog meer aan. We vertelden elkaar 

alles. Het meeste in de woorden die we niet zeiden. We knoopten onze spieren los. We ritsten ons weefsel 

helemaal open. We lieten onze aderen over onze schouders glijden. We haalden onze botten uit elkaar. We 

trokken onze ingewanden uit en legden ze op een hoopje naast het pad. Toen stonden we stil. We keken naar 

elkaar. Volledig.  

Tot er een kraai kraste. Tot het ging regenen. Tot de zon onderging. Tot de eerste brem ging bloeien. We 

glimlachten. We pakten de ingewanden van de ander. We kusten oude wonden dicht en reikten elkaar onze 

harten. Botje voor botje bouwden we elkaar weer op. We haalden knopen uit spieren, lieten bloed sneller door 

aderen stromen bliezen adem door weefsel. We liepen terug en vonden onze huiden over het bankje. We zagen 

hoe ze vaal geworden waren door de jaren, omdat we er nauwelijks naar hadden omgekeken. We wreven ze 

voor elkaar op. Streken rimpels glad. We hielpen elkaar met aantrekken. Tenslotte vonden we onze jassen over 

de leuning van de brug. We trokken ze aan. Zo gingen we naar huis. Precies zo. 

Anouk Saleming 

(In: Maangezichten) 
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In een DvT-stressreductie-sessie vinden de volgende stappen plaats (niet per sé lineair)(verg. 

Pitre, Mayor & Johnson, 2016). De paarse tekstkaders zijn illustraties van één van de in de 

verkenning uitgevoerde sessies, waarbij de player aangeduid is met E, de playor met P-or: 

1. Inleiding voor het spel 

Voorafgaand aan de sessie haalt de begeleider de deelnemer in het gebouw op. 

Tijdens de gezamenlijke route (‘walk & talk’) naar de spelruimte informeert de 

begeleider (playor) zich gericht bij de deelnemer (player) over de thema’s die van 

invloed zijn op de ervaren stress van de player. Daarnaast legt de playor in het kort 

uit wat de bedoeling van de sessie is, en dat er gespeeld gaat worden binnen een ‘als-

of’ situatie, waarbij de verbeelding en fantasie van beide spelers onderwerp zijn van 

spel, met als doel om ‘zorgen en stress’ van de deelnemer via spel te verminderen. 

De playor legt daarmee randvoorwaarden en ‘spelregels’ van het spelvlak uit, die 

mede het gevoel van veiligheid van het spelen waarborgen. Daartoe behoort ook de 

afspraak dat beide spelers elkaar niet (opzettelijk) pijn zullen doen, maar daarmee 

wel als-of kunnen spelen, zoals in ‘spelvechten’ (b.v. slow-motion gevecht). 

 

 

 

 

2. Opening in het spelvlak 

In de ruimte aangekomen begint het spel vrij onmiddellijk, door een denkbeeldige 

ruimte te creëren, het spelvlak, waarbinnen alles wat er gebeurt spel is. De playor 

volgt impulsen die hij of zij waarneemt bij de player en beide transformeren situaties, 

scenes en rollen naar waar hun aandacht naar toe getrokken wordt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is de tweede sessie. E. vertelt op weg naar het lokaal, dat ze veel dingen heeft waar ze aan moet 

denken, en er veel van haar gevraagd wordt op de opleiding, stage, werk. Daardoor heeft ze weinig 

tijd om met haar vriend door te brengen en ze heeft het gevoel dat ze elkaar mislopen, omdat hij ook 

veel te doen heeft. De playor (P’or) herhaalt de spelregels van het spelvlak.  

P’or: (springt op, als in ‘en garde’) Okay … we gaan beginnen… Huh… 

E: Oh, zo meteen al … (springt ook op, loopt naar achteren)  

P’or: Of eh… hebben we iets nodig om echt in het speelvlak terecht te komen  … of zijn we daar al? 

E: Volgens mij zijn we daar al. 

E: (rent naar voren) High five! 

P’or: High  five! …. Je komt zo maar dicht bij!  

E: Hoppa! 

P’or: High … 
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3. Vaststellen van spanningsbron (conflict) 

De playor richt zich op het ontdekken van stress-veroorzakende relationele thema’s 

van de player. Dit gebeurt door de spanning rond mogelijke thema’s (waarbij de 

playor zich laat leiden door zowel informatie van het voorgesprek als waarneming in 

het moment)  in spel doelgericht te verhogen, waardoor afweermechanismen 

zichtbaar worden. Vaak wordt in deze fase gespeeld met rollen en/of situaties die  te 

maken hebben met afstand en nabijheid, negeren, kritiek hebben, beschuldiging, 

controle, afschuw, afhankelijkheid, verleiding etc. De playor wisselt verschillende 

spelmogelijkheden af, en neemt waar, wanneer bij de player een verhoging van 

spelenergie en -spanning zichtbaar wordt. Dit bepaalt de focus van de rest van de 

sessie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E: (samen) Five! 

(doet armen naar beneden) Wow … Low…? 

P’or: Low? (ook armen naar beneden) Hoe gaat dat? 

E: Weet ik niet (lachend) Zo? (handen naar voren) 

P’or: Low five (samen) (van daaruit met handen tegen elkaar beweging naar boven) 

E: Wow!  

P’or: Wow! 

E: (duwt D langzaam achteruit, met duwgeluid)  

P’or: (zakt langzaam op de grond, draait zich op knieën om, kreunend van gewicht) 

[TRANSFORMATIE, ER IS AFSTAND NODIG, GAAT OM IETS ZWAARS, DAT DRUKT?]: Oh ja … oh … ik 

draag het allemaal! (wil P op rug nemen) Ze doet het niet. Ik dacht ‘doet ze het of doet ze het niet …’ 

 

 

E: (lacht, loopt naar hoofd P’or) Voel je je nu beter? 

P’or: Nee. 

E: Nee? 

P’or: Nou, even. 

E: Eventjes. 

P’or: Er zijn zoveel andere dingen. (komt op handen en knieën, begint te kruipen. E loopt zachtjes weg 

met grote passen, P’or volgt, fluistert) Heel … veel … andere …  

E: (draait zich om, doet stap naar voren) 

P’or: (trekt wat terug) kleine dingetjes maar, hoor… [SPANNING VERHOOGT DOOR THEMA EN 

AFSTAND] 

E: (begint te huppelen) Oh ja? [P’or NEEMT REACTIE OP SPANNING WAAR,INTENSIFEERT DIT] 

P’or: Mini kleine dingetjes (staat op, E achter haar aan, P’or rent rondjes, E volgt) heel … mini …kleine 

andere … dingetjes…. ( E blijft volgen) Zoek je ze op, of zo? 

E: Ja (zachtjes lachend) [INTONATIE LIJKT SPANNING, INTERESSE, NIEUWSGIERIGHEID UIT TE 

DRUKKEN] 

P’or: (hard) JA! 

E: (tegenover elkaar) Ik wil ze facen! (doet armen omhoog, handen naar voren) [THEMA] 
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4. Variëleren rond hoofd-conflict 

Nu een belangrijk stress-veroorzakend thema is vastgesteld (in deze fase vaak nog 

impliciet), biedt de playor in samenspel, spelontwikkeling en transformatie 

verschillende mogelijkheden en beelden aan binnen het spel, door steeds kleine 

variaties in rol, actie en reactie en intensiteit aan te bieden (‘varieleren’).  De playor is 

op zoek naar een zo hoog mogelijke betrokkenheid en spanning van de player in het 

spel. Daarmee zoekt de playor naar spel op de grens tussen veiligheid en risico, 

verbeelding en realiteit. De player voelt zich met geïnteresseerde spanning 

aangetrokken en betrokken in het spel. Hij of zij bevindt zich in de ‘stretchzone’ 

tussen de comfortzone en de zone van hyper-arousal (‘hoogspanning’) en hypo-

arousal (laagspanning) (verg. Behrend en Jellema, 2015, Willemsen, 2014). In figuur 2 

zijn deze zones weergegeven. 

Figuur 2: Spanningsspiegel (Archepeople, 2018) 

Door de betrokkenheid en aangetrokkenheid (spanning, optimal arousal) zal de 

player  copinggedrag laten zien, en mogelijke verbindingen met situaties uit het 

werkelijke leven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

P’or: Oh je wilt ze facen, ik dacht dat je ze aan het verzamelen was (ook armen en handen naar 

voren) [ANDERE SPELMOGELIJKHEID] 

E: Nee, dat niet (wat verder uit elkaar) 

P’or: Oh, want ik heb er een heleboel (raapt ze op, gooit ze naar E) Hier heb je ze [VARIELATIE] 

E: (krijgt ze over zich heen, buigt weg om ze te ontwijken) Nee! (lacht, rent rondjes) 

P’or: Face die boel! 

E: (komt bij P’or, zachtjes trippelend, lachend) Ik wil niet zoveel facen. 

P’or: Hier komt het (spannende stem, pakt iets op) [VERHOOGDE INTENSITEIT, ‘HET’, DE STRESSOR’ 

E: (trekt plotseling) iets omhoog, plotseling, met veel energie) Ah: spiegel (houdt spiegel voor P’or) 

[SPANNING VAN THEMA NEEMT TOE] 

 



19 
 

5. Benoemen/verbinden van spel-ervaring met stressor in werkelijkheid 

De playor geeft mogelijke verbindingen aan die hij of zij in het spel opmerkt met 

mogelijke personen of gebeurtenissen uit de werkelijkheid van de player. Dit kan de 

playor doen door ze te benoemen (‘commenting in the here and now’) of door rollen 

of spelsituaties te transformeren naar ‘echte’ situaties, bijvoorbeeld door de heks te 

transformeren naar moeder, lerares, baas (‘action interpretation’). De playor houdt 

deze transformaties opzettelijk vaag en tegelijkertijd concreet genoeg, om niet voor 

de player te interpreteren, maar de player de gelegenheid te geven aspecten van zijn 

of haar eigen belevingswereld en ervaringen op de situatie te projecteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Herkenning 

Als de player in het spel een bron van zijn of haar stress herkent is dit doorgaans 

zichtbaar, doordat de player zich plotseling ontspant, door bijvoorbeeld diep te 

zuchten, zich op de grond te laten vallen, of tegen de playor te leunen of hem of haar 

te omarmen. De herkenning van de stressor levert de player een grote ontspanning 

op, doordat hij of zij het gevecht om de stressor ‘buiten de deur’ te houden kan laten 

varen. Playor en player zijn zich beide bewust van wat de stressor is, en ook dat de 

ander dat weet. De stressor is speelbaar geworden, is ‘bespeeld’ en (al dan niet 

P’or: (dat wat ze opgepakt heeft grijpt haar nu in het gezicht, ze valt langzaam achterover) 

woaaahhhhh…. 

E: Dat ziet er wel gruwelijk uit… (loopt om P’or heen) Okay …. (haalt handen van P’or’s gezicht) Kijk … 

weg! [HERHALING VAN COPING] 

P’or: Weg? 

E: Gewoon weg! (spreidt armen, strekt dan hand naar voren) 

P’or: (draait om, komt overeind en begint aanval in slow motion) Whoooaaaa! 

(met handen tegen elkaar volgt een ‘gevecht’. 

E: (schopt met voet omhoog) Iehhha (alsof kickboks-gevecht, P’or klapt dubbel, alsof geraakt in 

buik)[VARIELATIE, ANDERE BENADERING VAN STRESSOR] 

E: Gaat het? (loopt naar P’or toe) 

P’or: (kreunend) Neeeeeh! 

E: Okay (beweegt ongemakkelijk, met haar hand naar P’or) 

P’or: Oh ja, meer ,meer (haalt wat er ligt naar zich toe) Meer, meer  

E: (schuift spul naar P’or toe) Hier heb je alles! [OMKERING VAN EERDERE SITUATIE – VARIELATIE] 

P’or: Ja! Dank je wel, dank je wel …. (E blijft P’or ondergooien). Nog meer! 

E: (doet stap achteruit) Nee dat was het, dat was het. 

P’or: (teleurgesteld) Dat was het al weer… (ligt) 

E: Ja (loopt naar P’or’s hoofd).  

P’or: (zucht) maar eigenlijk valt het ook wel mee ook… En toch kom ik niet van mijn plek hier. 

[RELATIE MET WERKELIJKHEID VAN PLAYER: P’or  BENOEMT ‘WEGPRATEN’ VAN STRESSOR, 

BESLUITELOOSHEID] 
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letterlijk) besproken. De playor – die de stressor representeerde – is daarmee uit die 

rol, en heeft de rol van bondgenoot gekregen, omdat hij of zij deelgenoot is van de 

gevoelens van de player. 

  P’or: (raken elkaar per ongeluk aan) Ik raak jou aan … [VERHOGING SPANNING DOOR AMBIVALENTIE 

AFSTAND-NABIJHEID] 

E: Oh no… (P’or beweegt wat weg)  

P’or: dat kan niet. 

E: Nee, dat kan echt niet…. 

Ik ga even … (loopt op handen en voeten weg, P’or volgt, staan stil. E gaat op grond zitten, P’or staat 

nog als brug) Ga ik dit doen? [SPANNING/INTENSITEIT] 

P’or: Ik weet niet … ik weet niet of ik mezelf kan beheersen… (E in aanslag om door benen P’or te 

kruipen) 

E: Ok, dus ik kies voor onzekerheid.[HERKENNING THEMA] 

P’or: Doe je dat? 

P: Ja, ik doe dat (kruipt door benen P’or. E komt klem te zitten) 

Oh nee, dat was toch niet handig… 

P’or: Ik kon me niet houden… ( geeft wat mee) 

E: (kruipt weg, P’or beweegt mee) Nee nee 

P’or: Ik ben omhoog! 

E: je moet nog meer omhoog! En stil blijven staan.(kruipt verder) 

P’or: Ik blijf stilstaan (beweegt mee) 

E: En stil blijven staan (gaat overeind staan, P’or beweegt mee, gaat ook staan, armen om P heen) 

Ok… nou he wat fijn. (begint liedje te neuriën) [COPING] 

P’or:  (beweegt mee, samen als dansend door de ruimte. ) Oh ja, laten we een liedje gaan zingen… 

[BENOEMEN VAN COPING] 

E: Wat fijn dat je me gewoon tilt!  

P’or: Oh ja… (tilt E op) 

E: ah…  

P’or: (draait rondjes, E lacht)  Oh heerlijk oh heerlijk. Ah! Ah, ah… 

Ik hou je niet, ik hou je niet, ik hou je..  

P’or: (schreeuwt) Ik kan niet meer! (E zit even op knieën bij P’or, komt dan overeind en draait zich af. 

P’or schreeuwt) Wie komt me helpen! 

E: (loopt weg) Ik niet. 

P’or: NEE? 

E: Nee. Ik ga even hier. (gaat iets verderop op de grond liggen) 

P’or: Wat is dat lekker. Om gewoon even helemaal los te laten. [ERKENNING VAN BEHOEFTE] 

E: Ja. 

P’or: Eng. Supereng. Superlekker (rolt snel naar andere kant ruimte) 

E: Oh… dat wil ik ook wel doen, eigenlijk.(rolt ook) oh! We zijn wel veel aan het draaien, he?  

P’or: De hele dag rondjes draaien. Rondjes lopen. [HERKENNING] 
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7. Tijdsdruk 

Soms kan de afweer van de player ervoor zorgen, dat de stressor moeilijk aan het licht 

komt, waardoor fase 5 of 6 moeilijk vorm krijgt. Door tijdsdruk in het spel tebrengen kan  

de druk net zo opgevoerd worden, dat de player de stressor duidelijker in het spel 

brengt. Dit kan gebeuren door spanningsverhogende spel-opmerkingen van de playor 

als: ‘als we dit raadsel niet binnen 2 minuten opgelost hebben, zul je nooit aan de andere 

kant van de rivier komen’. Of: ‘Je hebt nog 1 minuut om te doen wat je eigenlijk de hele 

tijd al wilt doen …’ .  Hierdoor krijgt de player de mogelijkheid ‘ de sprong’ te wagen en 

alsnog in spel te brengen wat hem of haar bedrukt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P’or: Hé … pssst….  Jij … hebt … nog… drie minuten … om te doen wat je eigenlijk wilt doen hier (slaat 

met hand op de grond) [SPANNINGSVERHOGING DOOR TIJDSINDICATIE] 

E: Oh…(komt met schaatsbeweging naar P’or toe, die bij raam en verwarming zit, verwarming 

kraakt) Heb jij dat kapot gemaakt? [DREIGING] 

P’or: (bang) ja, ik heb het kapot gemaakt, sorry! (E komt wat naar voren gegleden, lijkt niet te weten 

wat ze wil) Ik … uh … heb het … niet goed gedaan. 

E: Nee. Dat blijkt maar weer.[THEMA STRENGHEID, OORDEEL] 

P’or: (kruipt weg P blijft ernaast lopen) Dat kwam omdat ik allemaal een beetje teveel moest doen… 

E: (blijft naast P’or lopen,) En dan vind je het normaal om de verwarming kapot te maken! [THEMA 

OORDEEL, MACHT, CONTROLE] 

P’or: Ja… (gaat zitten tegen verwarming) 

E: Dat lijkt me niet ok. (staat recht voor P’or) 

P’or: Sorry… sorry … sorry (kruipt weg, bang) Doe dat niet, doe dat niet… 

E: Ik doe toch helemaal niks? 

P’or: Ik ben bang voor wat je gáát doen. 

E: Ik doe niks, ik beloof het (schuift naast P’or) 

P’or: Je bent wel heel lief. 

E: Ik ben ook heel lief. 

P’or: Ja… (komt overeind, slaat klauw uit) 

E: (gaat recht tegenover P’or staan) Wraaaah! 

P’or: (kruipt naar achteren) Was het niet goed wat ik deed? (gaat op rug liggen) [VARIELATIE  ROND 

THEMA OORDEEL] 

E: Waaaaah! (schreeuwt) Ik weet niet wat ik met jou moet! 

P’or: (E loopt naar achteren, P’or draait naar haar toe) Je weet niet wat je met mij moet? 

E: Nee. 

P’or: (komt met klauwen naar voren) Wat zal ik met jou doen, dan? 

(handen tegen elkaar, P’or duwt E naar achteren E duwt terug) 

E:  NEEEE! Wraaah! (P’or valt op vloer, E houdt haar handen vast en draait rondjes) Huhuuuuuuu! 

(laat P’or los, P’or valt op rug. E kijkt ernaar). Zo.  (E springt over P’or’s armen en benen. Lacht.)  

P’or:  (verwondering, fluisterend) Je kunt zomaar over me heen springen …[VARIELATIE; BENOEMEN 

REACTIE, COPING] 

E: Ja! Ha.  (springt heen en weer over P’or’s lichaam) 
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8. Exit spelvlak 

De playor geeft om voldoende structuur te bieden aan dat het spel over enkele 

minuten afgelopen is. Gezamenlijk vinden de playor en player een manier om het 

spelvlak te verlaten. Soms is dit door de omgekeerde weg te gaan als bij het 

binnengaan van het spelvlak (bijvoorbeeld door een denkbeeldige deur).  

Na het spel is er een korte overgangsfase. Buiten het spelvlak maken playor en player 

contact, door even te rekken en te strekken, oogcontact te hebben, enkele woorden 

met elkaar te wisselen in de werkelijkheid, schoenen weer aan te trekken. Samen 

lopen ze terug naar waar de player moet zijn. Onderweg vindt een overgangsgesprek 

plaats, waarbij de playor de player helpt zijn of haar aandacht te richten op de taken 

die hij of zij vervolgens heeft.  

 

 

 

 
6. Verkenning en mogelijkheden 

Om een eerste indruk te krijgen over de toepasbaarheid van DvT-stressreductiesessies met 

studenten uit het hbo heeft met drie studenten van de opleiding Social Work (Academie 

Mens en Maatschappij) een aantal sessies plaatsgevonden. Belangrijk is daarbij te 

P’or: (fluisterend) Voor alles is een oplossing … 

E: Voor alles is een oplossing! (diepe zucht) [ONTSPANNING (RELEASE)] 

P’or: (steekt hand uit, E pakt P’or’s hand, trekt P’or omhoog, slaat met andere hand naar E’s hand) 

High five! [AANDUIDING VAN EINDE SPEL, REFEREREND AAN START] 

E: High five… (houdt P’or’s handen vast, draait haar om en trekt haar achteruit lopend mee) 

P’or: Oh, jé, jij bent sterk! [BENOEMING COPING] 

E: Ja, dat ben ik  

P’or: (draait om, fluistert) Hé, nog 1 minuut. Ik weet niet of er gebeurd is wat je wilde … [TIJDSDRUK] 

E: (fluisterend) Ik weet niet wat ik wilde … 

P’or: (fluisterend, op knieën, E staat) Nee, je weet nooit wat je wil.[BENOEMING GEDRAG] 

E: Nee… 

P’or: (luid) Weet nou eens wat je wilt, dan! 

Wat wil je dat ik doe! 

E: Niks… Gewoon zitten, en rustig afwachten. Komt wel goed. (loopt heen en weer. Gaat dan zitten, 

tegenover P’or en kijkt haar aan. Lacht ) [ONTSPANNING, RELEASE] 

P’or: neem een minuutje voor jezelf.[EXIT] 

 

Gezamenlijk lopen beide naar het lokaal waar E haar volgende afspraak heeft. E heeft even tijd nodig 

om om te schakelen, zegt ze. Ze heeft dadelijk een vergadering, waar E wat meer over vertelt. E 

benoemt haar stress-niveau van nu. E en P’or nemen afscheid.  
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vermelden, dat deze sessies vooraf gepland werden. Deze studenten gaven aan in het 

algemeen stress te ervaren en daarom deel te willen nemen. In enkele sessies was er daarbij 

sprake van acute stress (een erop volgend tentamen, problemen in familiaire sfeer). Bij alle 

sessies is vooraf en na afloop aan de student een schaalvraag (0 = helemaal geen stress, 10 = 

extreme stress) gesteld, over de beleving van het stressniveau. In alle gevallen was dit na de 

sessie lager dan ervoor.  

 

Figuur 3: Resultaten stressreductie-sessies verkenning 

De deelnemende studenten gaven daarnaast een week na hun laatste sessie een schriftelijke 

reflectie aan de hand van een aantal vragen. Daaruit is een aantal aandachtspunten 

gekomen voor de toepassing van DvT-stressreductiesessies, die ik hieronder beschrijf. De 

groene tekstkaders hieronder geven reacties van de deelnemende studenten weer. 

1. De gewoonte van spelen 

Kinderen zijn gewend te spelen. Van Rosmalen (1999) beschrijft dat de ‘spontane speelse 

houding’ bij kinderen door allerlei psychologische en sociaal-culturele factoren rond hun 

twaalfde jaar sterk afneemt.   

‘Speelsheid krijgt meer en meer haar plek binnen de daarvoor afgesproken en door 

volwassenen geaccepteerde bijzondere spel-, sport-, en kunstzinnige activiteiten.’ (van 

Rosmalen, 1999, p. 120)  

 

Het speelse vermogen raakt daarmee ongeoefend. Waar kinderen van jongere leeftijd 

veel ‘doen-alsofspel’ doen (zoals vadertje en moedertje, winkeltje, Roodkapje, 

indiaantje) is het voor adolescenten en (jong)-volwassenen vaak bevreemdend. 
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Volwassenen geven de werkelijkheid doorgaans betekenis vanuit haar functionele 

betekenis (van Rosmalen, 1999). Van Rosmalen stelt, dat de volwassen wordende  mens 

steeds minder ‘verwonderd open kan staan voor mogelijkheden die niet onmiddellijk 

relevant zijn voor het dagelijks (over)leven.’ (van Rosmalen, 1999, p. 121).  

Bovendien dient ons gedrag, in de moderne westerse samenleving rationeel en efficiënt 

te zijn. Spontaan spel wordt gezien als irrationeel en hoort niet bij het gedrag van 

volwassenen. Volgens van Rosmalen wordt spontaan spel ‘nog wel getolereerd in haar - 

rationele - functie van ontspanning na inspanning. Ontspanning blijkt immers te leiden 

naar beter functioneren tijdens de arbeid.’ (van Rosmalen, 1999 p. 122). Vanaf de leeftijd 

van 11 a 12 jaar wordt spontaan spel als niet meer passend bestempeld. Oordeel van 

leeftijdsgenoten speelt in de puberteit daarbij een belangrijke rol, omdat voor 

adolescenten ‘erbij horen’ vaak belangrijk is. Binnen vaste kaders is spel voor 

adolescenten en volwassenen echter nog steeds ‘toegestaan’. ‘ In deze spelkaders wordt 

een bijzonder betekenisveld gecreëerd waarbinnen andere waarden en normen gelden 

dan in het alledaagse. (…) in de spelgemeenschap mogen de voor de alledaagse 

werkelijkheid niet-functionele eigenschappen en omgangsmogelijkheden expliciet op de 

voorgrond worden gesteld. (van Rosmalen, 1999, p. 123-124). Schildercursussen, 

sportclubs, danslessen zijn daarvan een voorbeeld.  

 

Studenten (met name voltijdstudenten) zijn doorgaans tussen de 17 en 23 jaar. Spelen, 

doen-alsof en improvisatiespel is hen vaak ‘vreemd’. DvT korte-vorm speelt zich af in het 

spelvlak. De deelnemers stellen zich een denkbeeldige omgeving voor. Het 

verbeeldingsvermogen wordt aangesproken.  

Waar (jongere) kinderen zich zonder enig nadenken engageren in spel, is dat voor 

studenten lang niet altijd vanzelfsprekend. Een van de deelnemers zegt: 

 

 

 

Een andere deelnemer ervaarde het volgende: 

 

 

 

 

‘In het begin moest ik wennen. Het werd elke keer makkelijker en  ik kon beter nieuwe dingen 

uitproberen.’ 

En:  

‘De laatste keer kon ik me goed concentreren, omdat ik rustig en evenwichtig was. Na de 

eerste twee keer was ik echter relatief onzeker en heb ik veel nagedacht over hoe het gegaan 

was en wat ik anders had kunnen doen.’  

 

 
‘Op het begin speelde de vraag wat het me nou precies opleverde een rol. Later kon ik dit 

loslaten en me meer overgeven aan wat er gebeurde en erop vertrouwen dat er ook het nodige 

kan gebeuren zonder dit direct door te hebben.’ 

’  

 



25 
 

Het spelvlak, waarbinnen DvT zich afspeelt, is eveneens zo’n spelkader, waarover van 

Rosmalen spreekt (zie hierboven). Dat is het nog meer, aangezien er een doel van 

ontwikkeling en verandering aan gekoppeld wordt. Volgens van Rosmalen (1999) helpen 

regels, verwachtingen en resultaatgerichtheid het ruimte geven aan spel.  

Het lijkt daarom zinvol om in het geval van studenten in het hoger onderwijs een 

duidelijk en expliciet kader te scheppen, en hen aan tenminste twee sessies te laten 

deelnemen om de acceptatie van het spelkader en de mogelijkheid zich in het vrije spel 

te begeven te vergroten.  

2. Het reflectievermogen 

Een ander punt dat meespeelt in de beleving en het effect van de sessies is het 

reflectieve vermogen van studenten. In de ‘studietijd’ vergroot het reflectievermogen 

van studenten zich, niet alleen omdat ze ouder worden, maar ook omdat tijdens de 

studie veel aandacht is voor reflectie. Dit geldt in het bijzonder voor de opleiding Social 

Work, en mogelijk ook andere ‘mens-georiënteerde’ opleidingen. Dit kan ertoe leiden, 

dat de deelnemer zowel tijdens als na de sessie zich langer of meer bezighoudt met 

thema’s die hij of zij tijdens het spel is tegengekomen.  

 

 

 

 

 

3. De rol van de docent en de klas 

De mate waarin de stressreductie-sessies zijn ingebed in het ‘systeem van de klas’ is 

nogal verschild in het hbo in vergelijking met basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De 

student in het hbo komt na een sessie over het algemeen niet terug in een klas, waarbij 

de docent weet dat de student zojuist een stressreductie-sessie heeft gedaan en er 

wordt daardoor weinig rekening gehouden met de ervaringen die de student zojuist 

heeft gehad. De stress is weliswaar afgenomen, maar de deelnemer lijkt in veel gevallen 

wat overgangstijd nodig te hebben. Het is dan ook zinvol de overgangstijd anders 

(langer) vorm te geven, dan het gezamenlijk teruglopen naar het lokaal waar de volgende 

activiteit plaatsvindt. 

‘Na de sessies was ik over het algemeen rustig en evenwichtig. Over de stresssituaties die me 

vooraf bedrukten heb ik die dag niet meer nagedacht.’  

 
‘De stress-sessies hadden een positieve uitwerking op mijn stressniveau. Ook kreeg ik door de 

sessies een andere blik op mijn beoordeling van stress. Ik kon door het spel vanuit andere 

gezichtspunten naar mijn situatie kijken.’  
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Een andere deelnemer beschrijft haar ervaring zo: 

 

 

 

4. Overige benoemde ervaringen 

Uit de vragenlijsten blijkt dat de deelnemers in twee of drie sessies veel meegemaakt 

hebben, wat ze over het algemeen positief waarderen, en zich positief op iets langere dan de 

onmiddellijke termijn lijkt uitgewerkt te hebben. Ook dit sluit aan bij de overweging 

minimaal twee à drie sessies te hebben met een student.  

Over hoe ze kort na de sessies hun stress ervoeren zeggen de deelnemers onder andere:  

 

 

 

 

 

 

 

  

‘Ik merkte wel dat ik tot een kwartier/half uur na de sessies nog bezig was met wat er tijdens 

de sessies was gebeurd, het popte regelmatig in mijn hoofd.’  

Dezelfde student merkt op:  

‘Ik had direct na de sessie een vergadering. Dit was niet prettig omdat er het nodige 

was aangeraakt in de sessie. Ik moest op het begin moeite doen om me te 

concentreren omdat ik regelmatig moest denken aan wat er tijdens de sessie was 

gebeurd. Ook wilde ik niet dat dit gevoel (o.a. verdriet) weer terug zou komen omdat ik 

hier tijdens de vergadering geen zin in had. Later kon ik me beter concentreren.’ 

 

‘Ik was rustig, evenwichtig en heb over veel stress-situaties die me van te voren bezighielden, 

niet meer nagedacht.’ 

‘Ik had de dagen erna het  gevoel dat er een bepaalde verwerking had plaatsgevonden. Ik 

stond stil bij iets waar ik liever aan voorbij ga en het voelde fijn dat hier toch aandacht aan was 

gegeven.’  

 

 

‘Ik voelde me van te voren niet zo lekker en dat was daarna eigenlijk weggetrokken. Dus dat 

was een hele opluchting. Ik ging ontspannen naar huis, en begon vrijwel meteen met school. Ik 

had veel concentratie en voelde me rustig. In de loop van de dag trok het weer weg.’ 

 

 

  

 

 

‘Ik had na één sessie meteen een toets. Deze verliep goed en ik was erg 

geconcentreerd. Bij de tweede sessie was ik ook erg geconcentreerd. Ik ben veel met 

een verslag bezig geweest.’ 
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Met betrekking tot emotionele en fysieke beleving beschrijven deelnemers:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Conclusie en voorgestelde actie 

Gezien de aandacht op verschillende hogescholen, lectoraten, expertisecentra en in de 

media voor stress en burn-out bij studenten in het hoger onderwijs – en het tekort aan 

evidentie voor werkzame methodes voor stress-reductie – is het zinvol de in het basis- en 

voortgezet onderwijs beproefde methode Developmental Transformations – korte vorm te 

onderzoeken op toepasbaarheid in het hoger onderwijs.  

Vanuit mijn verkenning daarvan in het voorjaar 2018 kom ik tot een aantal mogelijke 

aandachtspunten voor de uitvoering van DvT-stressreductie-sessies: 

- Het is te overwegen minimaal 2 a 3 sessies per student te laten plaatsvinden, om het 

wennen aan ‘weer te spelen’ mogelijk te maken. 

- Een uitgebreidere overgangstijd of -vorm naar de volgende activiteit van de student 

dient in acht genomen te worden, gezien het reflectie-vermogen van de student en 

het feit, dat docenten vaak minder op sociale samenhang en groepsdynamiek gericht 

zijn, dan op basisscholen en voortgezet onderwijs.  

- Hoe studenten hun weg gaan vinden naar het stressreductie-aanbod dient 

vormgegeven te worden. Acute stress vraagt om andere beschikbaarheid van 

begeleiders (playors), dan langer aanhoudende stress bij studenten. In het laatste 

‘Ik ben verrast over de emoties die de sessies bij me opriepen. In elke sessie heb ik veel emoties 

ervaren: verdriet, geluk, woede, teleurstelling. Deze weg van gevoelens was heel spannend en 

hoewel niet altijd makkelijk, vond ik het heel interessant (…) Dat heeft me goed gedaan, het 

heeft zich positief op mijn welbevinden uitgewerkt.’ 

. ‘ 

 

 

‘Ik heb vanuit verschillende perspectieven naar mijn situatie kunnen kijken (…) Dat heeft me op 

veel punten een beter overzicht gegeven.’ 

.’  

 

‘Ik vond het lastig om direct cijfers te geven maar merkte wel dat ik me telkens na de sessies 

prettig voelde, meer in mijn lijf en meer in het hier en nu.’ 

 
‘Mijn buikpijn trok weg na de tweede sessie. Stress verergert mijn buikpijn dus  dat was 

prettig.’ 

.’ 

.’  
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geval kunnen de sessies gepland worden, evenals de overgangstijd van de sessie naar 

de vervolgactiviteit. 

- Behalve de korte termijn werking (onmiddellijke stressreductie) verdient het op basis 

van de ervaringen in de verkenning aanbeveling om te onderzoeken in hoeverre er 

op middellange termijn effecten zijn op stressbeleving.  

- De stressreductie-sessies zouden gepaard kunnen gaan met online-begeleiding. 

Mogelijkheden hiertoe kunnen overwogen worden, en dienen vanzelfsprekend dan 

ook in onderzoek meegenomen te worden.  

Voorgestelde actie/tijdsplanning voor 2018 en 2019 

Voorverkenning en ontwerp pilot DvT-stressreductie 

Maart, april, mei, juni 
2018 
 

Verkennende sessies met 3 studenten, evaluatie, verslag 

Maart, april, mei 2018 Draagvlak Saxion onderzoeken. Gesprekken lectoraat (Jack de Swart), 
decanen (Wilma de Boer), studentpsychologen (Angelique van der Stap, 
Rick Peters), HP (José te Walvaart) reeds plaatsgevonden. 
MT-AMM (14 mei) 
 

Juni, juli 2018 Contact voor evt. samenwerking / feedback  
- Project FIVE, Windesheim (Jolien Dopmeijer)  
- Hogeschool Rotterdam / StressCentrum 
 

Juni, juli, (september) 
2018 

Vastleggen opdracht / samenwerking / opdrachtgever binnen Saxion 
 

Uitvoeringsfase pilot DvT-stressreductie 2018/2019 (…) 

Start september 2018 In mogelijke samenwerking met: 
- lectoraat Social Work / lectoraat  Innovatief en Effectief Onderwijs 
- AMM (Taakgroep aanvullende studiebegeleiding (TASB), Honours 
Program (HP), Academie Gezondheidszorg (AGZ), eventueel andere 
academies 
- Studiesuccescentrum (decanen en psychologen).  
 

Studiejaar 18/19 Uitvoering DvT-sessies met studenten van 2 of 3 academies (evt. HP’s)/ 
of verwijzing via decanen en psychologen. Uitvoering: Denise de Jong 
van Lier (1 dag per week in opdracht van lectoraat, of AMM, of 
studiesuccescentrum ) en 1 of 2 DvT-stagiaires (1 dag per week). 
 

Studiejaar 18/19 
Periode 1 & 2 
Periode 3 & 4 

Uitvoering onderzoek door lectoraat Social Work, o.a. via bachelor-
onderzoeksopdrachten.  
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