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1.	  Inleiding	  
Kanker	  tast	  een	  mens	  op	  vele	  niveau’s	  aan.	  Het	  ervaren	  van	  regie	  in	  het	  leven,	  autonomie,	  
zelfvertrouwen	  en	  zingeving,	  de	  belangrijkste	  pijlers	  onder	  levensgeluk	  en	  welbevinden	  (Bos	  
&	  Appelo,	  2009),	  zijn	  bij	  kanker	  veelal	  in	  hoge	  mate	  ondermijnd.	  Kanker	  wordt	  vaak	  
geassocieerd	  met	  aftakeling	  en	  dood.	  Dit	  betekent	  voor	  velen	  de	  geheel	  onverwachte	  
confrontatie	  met	  de	  eindigheid	  van	  het	  bestaan.	  Het	  brengt	  de	  mens	  de	  meest	  intieme	  
ontmoeting	  met	  zichzelf.	  Hoe	  mensen	  dit	  proces	  aangaan,	  hoe	  zij	  hun	  emoties	  verwerken	  en	  
hoe	  zij	  richting	  geven	  aan	  hun	  vaak	  ongewisse	  toekomst,	  daar	  is	  geen	  recept	  voor	  (Taal,	  
2003).	  
	  
Mensen	  met	  kanker	  realiseren	  zich	  dat	  ze	  niet	  zo	  onkwetsbaar	  en	  veilig	  zijn	  als	  het	  gezonde	  
leven	  van	  alledag	  doet	  geloven.	  Het	  hebben	  van	  kanker	  is	  als	  balanceren	  tussen	  hoop	  en	  
vrees	  (Wiel	  e.a.,	  2001).	  Volgens	  Jonker-‐Pool	  (2001)	  helpt	  het	  om	  ons	  enerzijds	  te	  realiseren	  
dat	  we	  niet	  alles	  onder	  controle	  kunnen	  hebben.	  Anderzijds	  moeten	  we	  ons	  realiseren	  dat	  
ook	  negatieve	  ervaringen	  positieve	  aspecten	  in	  zich	  kunnen	  bergen.	  Dit	  is	  een	  taai	  proces,	  
waar	  natuurlijk	  niemand	  vlekkeloos	  doorheen	  komt	  en	  waar	  sommige	  mensen	  helemaal	  niet	  
doorheen	  komen.	  Zoals	  het	  was	  wordt	  het	  nooit	  meer.	  Een	  nieuw	  besef	  over	  wie	  je	  bent	  en	  
wat	  je	  doelen	  en	  waarden	  in	  het	  leven	  zijn	  is	  nodig.	  Of	  zoals	  een	  patiënte	  het	  verwoordde:	  
kanker	  hebben	  was	  voor	  mij	  als	  het	  kijken	  in	  een	  diepe	  put,	  waardoor	  ik	  uiteindelijk	  nieuwe	  
prioriteiten	  kon	  gaan	  stellen	  (Taal,	  2003).	  
	  
In	  de	  poging	  om	  de	  draagkracht	  te	  vergroten	  en	  waar	  mogelijk	  eveneens	  de	  veerkracht,	  kan	  
de	  verbeelding	  een	  belangrijke	  rol	  spelen.	  Imaginatie	  en	  creatieve	  expressie	  blijken	  
verbetering	  van	  levenskwaliteit,	  meer	  welbevinden,	  betere	  communicatie	  met	  naasten,	  
zingeving	  en	  vermindering	  van	  angst,	  vermoeidheid,	  stress,	  pijn	  en	  depressie	  te	  kunnen	  
opleveren	  (Achterberg,	  1985;	  Bear	  e.a.,	  2003;	  Grotendorst,	  2009;	  Linz,	  2014;	  Nørgaard	  e.a.,	  
2013;	  Sheikh	  &	  Kunzendorf,	  2003;	  Taal,	  1994,	  2002;	  Taal	  &	  Krop,	  2003;	  Visser	  &	  Op	  ’t	  Hoog,	  
2008;	  Visser	  e.a.,	  2011).	  Sheikh	  (2003)	  en	  Assagioli	  (1982),	  twee	  van	  de	  belangrijkste	  auteurs	  
op	  het	  gebied	  van	  verbeelding	  en	  therapie,	  noemen	  de	  verbeelding	  een	  kernfunctie	  van	  de	  
psyche.	  In	  dit	  kader	  heeft	  Sheikh	  (2003)	  de	  verbeelding	  ook	  als	  de	  centrale	  arena	  
gekenschetst,	  waar	  enerzijds	  de	  persoonlijke	  identiteit	  gevormd	  wordt	  en	  waar	  anderzijds	  
toegang	  verkregen	  kan	  worden	  tot	  verrassende	  oplossingen	  en	  creatieve	  bronnen	  (cf.	  Taal,	  
1994).	  
	  
Seligman	  en	  Csikszentmihalyi	  introduceerden	  in	  2000	  het	  begrip	  positieve	  psychologie,	  een	  
psychologie	  die	  niet	  focust	  op	  pathologie	  en	  wat	  er	  mis	  is	  met	  mensen,	  maar	  die	  zich	  richt	  op	  
wat	  mensen	  sterk	  maakt	  en	  op	  hun	  mogelijkheden	  tot	  autonomie	  en	  zelfversterking.	  Aan	  de	  
verbeelding	  en	  de	  creativiteit	  wordt	  hierbij	  een	  belangrijke	  rol	  toegekend	  (Seligman	  &	  
Csikszentmihalyi,	  2000).	  De	  Verbeeldings	  Toolkit1	  is	  in	  dit	  opzicht	  een	  nieuwe	  interventie	  die	  
beoogt	  de	  verbeelding	  op	  een	  laagdrempelige	  wijze	  beschikbaar	  te	  maken	  voor	  mensen	  met	  
kanker	  of	  een	  andere	  chronische	  ziekte.	  Het	  doel	  van	  de	  Verbeeldings	  Toolkit	  is	  te	  helpen	  bij	  
het	  mobilseren	  van	  innerlijke	  krachten	  voor	  verwerking	  en	  welbevinden	  (Taal,	  2012b).	  	  
	  
De	  Verbeeldings	  Toolkit	  bevat	  een	  breed	  scala	  aan	  verbeeldingsoefeningen	  die	  tot	  doel	  
hebben	  de	  zelfversterkende	  vermogens	  te	  mobiliseren,	  voor	  verwerking,	  ondersteuning	  bij	  
behandeling	  en	  het	  vergroten	  van	  draag-‐	  en	  veerkracht.	  Het	  zijn	  aanvullingen	  op	  de	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  De	  Verbeeldings	  Toolkit	  is	  een	  initiatief	  van	  de	  School	  voor	  Imaginatie	  en	  de	  stichting	  Kanker	  in	  Beeld.	  
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medische	  zorg	  tijdens	  de	  acute,	  chronische	  en	  palliatieve	  fase,	  waarvan	  de	  waarde	  door	  
bevindingen	  in	  de	  neuropsychologie	  in	  de	  laatste	  twee	  decennia	  wetenschappelijk	  wordt	  
ondersteund.	  De	  Verbeeldings	  Toolkit	  is	  een	  ‘doe-‐het-‐zelf	  toolkit’,	  maar	  begeleiding	  is	  in	  het	  
begin	  gewenst	  (Taal,	  1994,	  2002,	  2003;	  Behr,	  2014,	  Grotendorst,	  2009).	  In	  deze	  rapportage	  
geven	  we	  een	  beeld	  van	  het	  werken	  met	  de	  Verbeeldings	  Toolkit	  aan	  de	  hand	  van	  casuïstiek	  
rond	  het	  doen	  van	  specifieke	  oefeningen.	  Vervolgens	  brengen	  we	  verslag	  uit	  van	  een	  pilot-‐
onderzoek	  naar	  de	  werking	  van	  de	  toolkit,	  waaraan	  24	  personen	  deelnamen,	  allen	  
ervaringsdeskundige	  met	  kanker.	  Dit	  pilot-‐onderzoek	  is	  uitgevoerd	  door	  de	  Universiteit	  voor	  
Humanistiek	  in	  samenwerking	  met	  de	  School	  voor	  Imaginatie.	  
	  
2.	  Wetenschappelijke	  achtergrond	  van	  de	  Verbeeldings	  Toolkit	  
Overal	  en	  in	  alle	  tijdperken	  zijn	  het	  beeld,	  het	  visioen,	  de	  dagdroom,	  het	  verhaal,	  de	  mythe	  
en	  het	  symbool	  gebruikt	  voor	  therapeutische	  doeleinden.	  Er	  zijn	  wereldwijd	  sporen	  te	  
vinden	  dat	  mensen	  zich	  lieten	  inspireren	  door	  het	  (innerlijke)	  beeld	  (Campbell,	  1949,	  1983;	  
Eliade,	  1952;	  Jung,	  1961;	  Walsh,	  2007).	  Tot	  in	  de	  verre	  prehistorie	  zijn	  afbeeldingen	  te	  
vinden	  van	  symbolen	  in	  grotten	  en	  graven,	  op	  botten	  en	  potscherven,	  in	  beeldhouwwerken,	  
in	  mythen	  en	  verhalen	  (Clottes	  &	  Lewis-‐Williams,	  1996).	  Beeldvorming	  behoort	  tot	  het	  
meest	  eigene	  wat	  de	  mens	  bezit.	  Het	  kleurt	  en	  vormt	  de	  beleving	  van	  zichzelf	  en	  van	  de	  
wereld	  (Ramachandran,	  2000).	  
	  	  
In	  de	  geneeskunde	  is	  imaginatie	  waarschijnlijk	  het	  oudste	  diagnostische	  en	  curatieve	  middel.	  
Het	  vormt	  de	  basis	  voor	  de	  helende	  rituelen	  die	  sinds	  mensenheugenis	  zijn	  verricht	  
(Achterberg,	  1985).	  Het	  moderne	  neuropsychologische	  onderzoek	  heeft	  de	  centrale	  functie	  
die	  de	  verbeelding	  in	  leerprocessen	  en	  in	  het	  ontwikkelen	  van	  nieuw	  gedrag	  inneemt	  
herontdekt.	  Sinds	  1996	  is	  er	  met	  de	  ontdekking	  van	  het	  fenomeen	  spiegelneuronen	  een	  
toenemende	  stroom	  van	  bevindingen	  die	  de	  centrale	  rol	  van	  de	  verbeelding	  aantonen	  bij	  het	  
tot	  stand	  komen	  van	  nieuw	  gedrag	  (Rizzolatti	  e.a.,	  1996;	  Keysers	  &	  Fadiga,	  2009).	  
Spiegelneuronen	  zijn	  hersencellen	  die	  geactiveerd	  worden	  zowel	  door	  wat	  we	  waarnemen	  
als	  door	  wat	  we	  verbeelden.	  Het	  innerlijk	  verbeelden	  van	  een	  actie	  creëert	  bijna	  net	  zoveel	  
hersenactiviteit	  (90%)	  	  als	  het	  waarnemen	  of	  doen	  van	  een	  dergelijke	  actie	  (Kosslyn	  &	  
Moulthon,	  2009).	  
	  
Met	  verbeelden	  worden	  nieuwe	  neurale	  patronen	  (chemische	  verbindingen	  en	  elektrische	  
impulsen)	  gevormd	  en	  gedrag	  dat	  correspondeert	  met	  hetgeen	  we	  verbeelden	  wordt	  
gestimuleerd	  (Iacoboni,	  2008;	  Markman	  e.a.,	  2009;	  Ramachandran,	  2010).	  Elke	  nieuwe	  
ontwikkeling	  begint	  met	  het	  beeld	  ervan.	  In	  de	  revalidatie	  bij	  lichamelijk	  letsel	  en	  in	  de	  sport	  
wordt	  dit	  door	  middel	  van	  motorische	  verbeelding	  inmiddels	  veelvuldig	  toegepast	  (Mulder,	  
2001;	  Ramachandran,	  2010).	  
	  
Ook	  het	  vele	  onderzoek	  naar	  het	  placebo	  effect	  toont	  aan	  dat	  de	  verbeelding	  een	  
belangrijke	  rol	  kan	  spelen	  in	  het	  omgaan	  met	  en	  verwerken	  van	  ziekte.	  Voorbeelden	  van	  
placebo-‐factoren	  die	  de	  verwachting	  (verbeelding)	  van	  genezing	  of	  verlichting	  wekken	  zijn	  
o.m.	  de	  grootte,	  kostprijs	  en	  kleur	  van	  de	  placebo-‐pil,	  de	  overtuiging	  en	  het	  enthousiasme	  
van	  arts	  en	  therapeut,	  de	  nieuwigheid	  van	  het	  medicijn.	  Kennelijk	  hebben	  mensen	  de	  
mogelijkheid	  om	  bij	  zichzelf	  een	  soort	  van	  ‘innerlijke	  therapeut’	  aan	  te	  spreken	  die	  werkt	  op	  
verwachtingen	  en	  verbeelding.	  Het	  placebo	  benut	  de	  kracht	  van	  het	  beeldend	  vermogen	  en	  
stimuleert	  het	  zelfversterkend	  vermogen	  (Brody,	  1997;	  Enck	  e.a.,	  2008;	  Greef,	  2010;	  
Nanninga,	  2002;	  Taal,	  2012a).	  De	  Verbeeldings	  Toolkit	  biedt	  laagdrempelig	  verbeeldings-‐
gereedschap	  om	  dit	  vermogen	  bewust	  te	  mobiliseren.	  
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3.	  Verbeeldingsoefeningen	  in	  de	  Toolkit	  
De	  Verbeeldings	  Toolkit	  is	  een	  mooi	  vormgegeven	  doos,	  die	  het	  volgende	  bevat:	  
-‐	  	  Zestig	  symboolkaarten	  met	  een	  grote	  verscheidenheid	  aan	  thematiek;	  
-‐	  	  Twee	  cd’s	  met	  negen	  ingesproken	  verbeeldingsoefeningen:	  imaginatie	  van	  de	  ‘goede,	  
veilige	  plek’;	  ondersteuning	  bij	  chemotherapie;	  ondersteuning	  bij	  bestraling;	  ondersteuning	  
bij	  operatie;	  zelfversterkende,	  helende	  imaginatie;	  imaginatie	  van	  een	  bron;	  imaginatie	  van	  
innerlijk	  licht;	  imaginatie	  ter	  verlichting	  van	  pijn;	  zorg	  voor	  het	  aangetaste	  lichaam.	  
-‐	  Schrijf-‐	  en	  tekenmateriaal,	  om	  gedachten	  en	  emoties	  een	  plek	  te	  geven	  en	  om	  zich	  de	  
beelden	  verder	  eigen	  te	  maken	  door	  tekenen.	  	  
-‐	  De	  cd	  Muziek	  met	  hart	  en	  ziel,	  speciaal	  voor	  de	  toolkit	  samengesteld	  in	  samenwerking	  met	  
Nederlandse	  topmusici.	  
-‐	  Een	  handleiding	  waarin	  de	  oefeningen	  stap	  voor	  stap	  worden	  toegelicht.	  	  
	  
Hieronder	  volgt	  casuïstiek	  waarin	  de	  ‘goede,	  veilige	  plek’	  oefening,	  de	  draagkracht	  oefening	  
met	  symboolkaarten	  en	  de	  ‘bron’	  oefening	  naar	  voren	  komen	  (Nørgaard	  e.a.,	  2013;	  Taal,	  
2003).	  Het	  betreft	  een	  korte	  weergave	  van	  ervaringen	  van	  mensen	  die	  met	  de	  Verbeeldings	  
Toolkit	  gewerkt	  hebben,	  geïllustreerd	  met	  het	  materiaal	  dat	  zij	  gemaakt	  of	  gebruikt	  hebben.	  
	  
	  
Casus	  1:	  De	  goede,	  veilige	  plek	  	  
	  
“Ik	  heb	  een	  plek	  bedacht	  waar	  ik	  het	  meest	  de	  veiligheid	  heb	  gevoeld.	  Ik	  ging	  terug	  naar	  mijn	  
jeugd,	  logeren	  bij	  opa	  en	  oma.	  Dat	  is	  een	  heel	  fijn	  moment,	  waar	  me	  niks	  kan	  gebeuren.	  Dat	  
heb	  ik	  in	  de	  tekening	  geprobeerd	  weer	  te	  geven.	  Het	  geel	  in	  de	  gebrandschilderde	  ramen,	  
heerlijk	  de	  warmte	  van	  de	  zon	  op	  mijn	  gezicht.	  En	  niet	  te	  vergeten	  de	  vogels	  in	  de	  tuin.	  En	  nu	  
vaak,	  als	  ik	  de	  vogels	  buiten	  hoor	  zingen,	  dan	  ben	  ik	  weer	  heel	  even	  terug	  in	  dat	  bed	  en	  dan	  
hoor	  ik	  de	  vogels	  in	  de	  tuin	  van	  mijn	  opa	  en	  oma”.	  
	  

	  
Tekening	  gebrandschilderde	  ramen	  
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Casus	  2:	  Symboolkaarten	  
	  
In	  de	  draagkracht-‐oefening	  met	  de	  symboolkaarten	  wordt	  de	  cliënt	  uitgenodigd	  om	  uit	  de	  
set	  van	  60	  symboolkaarten	  twee	  kaarten	  te	  kiezen.	  Eén	  kaart	  die	  op	  de	  één	  of	  andere	  manier	  
zijn	  of	  haar	  huidige	  situatie	  verbeeldt	  en	  een	  tweede	  kaart	  voor	  wat	  hij	  of	  zij	  nodig	  heeft	  of	  
verlangt.	  	  
Maria	  heeft	  een	  ziekteperiode	  met	  zware	  behandelingen	  achter	  de	  rug.	  Zij	  kiest	  voor	  hoe	  het	  
nu	  met	  haar	  is	  de	  symboolkaart	  van	  het	  gat	  in	  de	  aarde.	  Het	  is	  donker	  in	  mijn	  leven,	  zegt	  
Maria.	  
	  
	  

	   	  
	  
	  
Voor	  wat	  ze	  verlangt	  kiest	  ze	  de	  vogel	  die	  over	  het	  prikkeldraad	  vliegt.	  
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“Ik	  zit	  in	  de	  donkere	  cirkel	  van	  prikkeldraad	  gevangen.	  De	  vogel	  breekt	  het	  prikkeldraad	  rond	  
mijn	  hart	  en	  zijn	  licht	  verspreid	  zich	  door	  mijn	  hart	  en	  lichaam.	  Dit	  is	  fijn.”	  
	  

	  
	  
	  
	  
Later	  kiest	  Maria	  de	  symboolkaart	  van	  een	  bloeiende	  bloem.	  	  
	  

	  
	  
	  
Ze	  kijkt	  een	  tijdje	  naar	  de	  bloem	  en	  doet	  dan	  haar	  ogen	  dicht	  en	  wacht	  af	  hoe	  het	  beeld	  zich	  
ontwikkelt.	  “ik	  zie	  een	  boom”,	  zegt	  ze.	  “Het	  is	  mijn	  boom,	  die	  mag	  groeien.	  Ikzelf	  zit	  onderin	  
de	  boom	  en	  ik	  wil	  ook	  naar	  boven.	  Het	  zijn	  de	  kleine	  rondjes	  die	  naar	  boven	  komen	  
(tekening).	  Als	  ik	  bang	  onder	  de	  grond	  blijf	  zitten	  dan	  voel	  ik	  me	  misschien	  wel	  veilig	  maar	  
dan	  gebeurt	  er	  helemaal	  niks.	  Stilstaan	  is	  geen	  leven,	  ik	  mag	  gaan	  groeien	  en	  bloeien.	  De	  
tekening	  hangt	  ze	  in	  de	  woonkamer,	  zodat	  ze	  hem	  kan	  zien.	  “Dat	  versterkt	  dat	  ik	  denk	  ‘hier	  
ga	  ik	  voor’,	  ik	  blijf	  niet	  in	  mijn	  angst	  hangen.”	  
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Wanneer	  Maria	  de	  oefening	  herhaalt	  ‘ziet’	  ze	  dat	  de	  vogel	  vliegt	  en	  in	  haar	  boom	  nestelt.	  
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Weer	  later	  heeft	  Maria	  het	  gevoel	  dat	  de	  vogel	  een	  ei	  boven	  op	  haar	  hoofd	  legt	  (tekening).	  
Het	  maakt	  haar	  blij	  en	  geeft	  een	  jong	  gevoel.	  
	  

	  
	  
	  
	  
Casus	  3	  
	  
Sinds	  haar	  man	  overleden	  is,	  is	  Karen	  angstig,	  heeft	  paniekaanvallen	  en	  voelt	  zich	  eenzaam.	  
Ze	  is	  al	  haar	  pijlers	  in	  het	  leven	  kwijt,	  zegt	  ze.	  Karen	  heeft	  het	  gevoel	  in	  een	  diep	  zwart	  gat	  te	  
vallen	  (tekening	  1)	  
	  

	  
tekening	  1.	  	  
	  
Op	  de	  vraag	  wat	  ze	  nodig	  heeft,	  wat	  haar	  kan	  helpen,	  antwoordt	  ze	  “een	  hand	  die	  me	  uit	  het	  
gat	  haalt,	  een	  hand	  die	  me	  beschermt	  en	  rust	  geeft.”	  Dat	  tekent	  ze	  in	  een	  tweede	  tekening.	  	  
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Maar	  als	  ze	  later	  nog	  eens	  naar	  haar	  tekening	  kijkt	  twijfelt	  ze:	  “geeft	  de	  hand	  me	  
geborgenheid	  of	  gooit	  die	  me	  in	  het	  gat?”	  Haar	  onrust	  en	  angst	  blijven.	  	  
	  

	  
tekening	  2.	  De	  helpende	  hand;	  of	  gooit	  de	  hand	  me	  in	  het	  gat?	  
	  
Karen	  doet	  dan	  één	  van	  de	  oefeningen	  van	  de	  CD’s:	  imaginatie	  van	  de	  goede,	  veilige	  plek.	  In	  
haar	  verbeelding	  gaat	  ze	  naar	  een	  plek	  in	  het	  bos	  waar	  het	  goed	  voor	  haar	  is.	  Ze	  gaat	  tegen	  
een	  boom	  zitten	  en	  er	  verschijnen	  allerlei	  dieren	  (tekening	  3).	  Ze	  voelt	  zich	  hier	  veilig.	  
	  

	  
tekening	  3.	  De	  goede,	  veilige	  plek.	  
	  
Ze	  herhaalt	  de	  oefening,	  een	  week	  lang	  elke	  dag	  een	  kwartier.	  Langzaam	  begint	  ze	  zich	  
steviger	  te	  voelen.	  Karen	  doet	  ook	  de	  bron-‐oefening	  van	  de	  CD.	  Uit	  de	  imaginaire	  bron	  hoort	  
ze	  zachtjes	  haar	  kleine	  meisjesnaam.	  Ze	  wordt	  herinnerd	  aan	  de	  afwijzing	  door	  haar	  vader,	  
ze	  had	  een	  jongen	  moeten	  zijn.	  Hij	  is	  na	  haar	  geboorte	  weggelopen.	  In	  haar	  verbeelding	  gaat	  
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ze	  voor	  het	  kleine	  meisje	  zorgen	  en	  met	  haar	  op	  pad	  (tekening	  4).	  Haar	  angsten	  en	  
eenzaamheid	  worden	  geleidelijk	  aan	  minder	  en	  ze	  begint	  zich	  weer	  wat	  steviger	  te	  voelen.	  
	  

	  
Tekening	  4.	  Op	  pad	  met	  het	  kleine	  meisje	  
	  
	  
4.	  Het	  pilot-‐onderzoek	  
	  
4.1	  Theoretisch	  kader	  
Het	  pilot-‐onderzoek	  naar	  de	  werking	  van	  de	  Verbeeldings	  Toolkit	  (VT)	  staat	  in	  het	  kader	  van	  
breder	  onderzoek	  naar	  de	  relatie	  tussen	  verbeelding	  en	  zingeving	  aan	  de	  Universiteit	  voor	  
Humanistiek	  te	  Utrecht.	  Om	  die	  reden	  is	  het	  theoretisch	  kader	  dat	  voor	  de	  analyse	  van	  de	  
resultaten	  gebruikt	  is,	  breder	  dan	  hiervoor	  in	  paragraaf	  2	  geschetst	  is.	  Aan	  verbeelding	  
worden	  drie	  onderscheiden	  maar	  niet	  gescheiden	  aspecten	  te	  onderscheiden:	  
a)	  het	  vermogen	  innerlijke	  beelden	  te	  maken	  
b)	  het	  vermogen	  zich	  in	  het	  perspectief	  van	  een	  ander	  te	  verplaatsen	  (empathie)	  
c)	  het	  creatieve	  vermogen	  de	  potentie	  van	  gegeven	  situaties	  te	  zien	  
Aspect	  a)	  is	  in	  paragraaf	  2	  toegelicht.	  De	  beide	  andere	  aspecten	  worden	  hieronder	  kort	  
besproken.	  
	  
b)	  het	  vermogen	  zich	  in	  het	  perspectief	  van	  een	  ander	  te	  verplaatsen	  (empathie)	  
Ontwikkelingspsychologisch	  onderzoek	  vanuit	  verschillende	  theoretische	  benaderingen	  laat	  
zien	  dat	  de	  mens	  een	  door	  en	  door	  sociaal	  wezen	  is,	  niet	  alleen	  omdat	  hij	  samenleeft	  met	  
anderen,	  maar	  vooral	  omdat	  die	  anderen	  van	  doorslaggevende	  betekenis	  zijn	  in	  de	  
identiteitsontwikkeling	  (Alma,	  1998;	  Bowlby,	  1968;	  Breeuwsma,	  1993;	  Erikson,	  1963;	  
Gergen,	  2009;	  Hermans	  &	  Gieser,	  2012).	  Dat	  wat	  wij	  als	  ons	  'zelf'	  ervaren	  is	  ontstaan	  en	  
gevormd	  in	  sociale	  interactie.	  Pasgeborenen	  stemmen	  al	  af	  op	  reacties	  van	  de	  mensen	  om	  
hen	  heen	  en	  hieruit	  ontstaat	  al	  heel	  vroeg	  het	  vermogen	  zich	  in	  het	  perspectief	  van	  een	  
ander	  te	  verplaatsen.	  Dit	  is	  een	  verbeeldingsvol	  proces.	  Om	  zich	  in	  het	  perspectief	  van	  een	  
ander	  te	  verplaatsen,	  moet	  een	  kind	  het	  eigen,	  als	  vanzelfsprekend	  ervaren	  perspectief	  
tijdelijk	  loslaten	  en	  zich	  er	  een	  voorstelling	  van	  maken	  dat	  de	  wereld	  er	  vanuit	  het	  
perspectief	  van	  een	  ander	  anders	  uit	  kan	  zien.	  Empathie	  en	  verbeelding	  ontwikkelen	  zich	  in	  
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tandem:	  we	  leren	  alternatieve	  werkelijkheden	  kennen	  door	  ons	  in	  anderen	  te	  verplaatsen,	  
en	  we	  versterken	  ons	  empathisch	  vermogen	  wanneer	  we	  met	  alternatieve	  werkelijkheden	  in	  
aanraking	  komen	  via	  bv.	  boeken	  of	  films	  (cf.	  Alma	  &	  Smaling,	  2006;	  Harris,	  2000).	  
	  
c)	  het	  creatieve	  vermogen	  de	  potentie	  van	  gegeven	  situaties	  te	  zien	  
Verbeeldingskracht	  en	  realiteitszin	  worden	  vaak	  als	  tegenovergestelden	  gezien.	  'Dat	  
verbeeld	  je	  je	  maar'	  is	  een	  veelgehoorde	  uitdrukking.	  Een	  andere	  opvatting	  van	  verbeelding	  
vinden	  we	  bij	  denkers	  als	  John	  Dewey	  (1925/1981)	  en	  Martha	  Nussbaum	  (2013),	  volgens	  wie	  
de	  verbeelding	  juist	  geworteld	  is	  in	  een	  grondige	  waarneming	  van	  de	  werkelijkheid.	  
Allereerst	  zijn	  we	  dankzij	  de	  verbeelding	  in	  staat	  om	  de	  achtergrondkennis	  waarover	  we	  
beschikken,	  te	  verbinden	  met	  datgene	  wat	  we	  in	  het	  hier	  en	  nu	  waarnemen.	  We	  geven	  
betekenis	  aan	  wat	  we	  zien	  of	  horen	  doordat	  we	  het	  associëren	  met	  eerdere	  ervaringen,	  
kennis	  die	  we	  hebben	  opgedaan,	  de	  culturele	  traditie	  waarin	  we	  staan.	  Al	  die	  bagage	  
waarover	  we	  beschikken	  kunnen	  we	  dankzij	  onze	  verbeeldingskracht	  inzetten	  in	  het	  
begrijpen	  van	  het	  hier	  en	  nu	  en	  in	  het	  anticiperen	  op	  mogelijkheden	  die	  het	  hier	  en	  nu	  biedt.	  
Met	  het	  mentale	  materiaal	  dat	  we	  verwerven	  door	  onze	  waarnemingen	  te	  verbinden	  met	  
onze	  achtergrondkennis,	  kunnen	  we	  experimenteren.	  Denk	  bijvoorbeeld	  aan	  het	  aandachtig	  
bekijken	  van	  een	  film:	  datgene	  wat	  ik	  zie	  verbind	  ik	  met	  ervaringen	  van	  mijn	  eigen	  leven,	  en	  
ik	  kan	  me	  voorstellen	  wat	  het	  voor	  mij	  zou	  betekenen	  als	  ik	  me	  in	  dezelfde	  situatie	  zou	  
bevinden	  als	  de	  hoofdpersoon	  in	  de	  film.	  Van	  daaruit	  kan	  ik	  zelfs	  gaan	  reflecteren	  op	  keuzes	  
die	  ik	  zelf	  moet	  maken,	  en	  dit	  gedachtenexperiment	  resulteert	  mogelijk	  in	  nieuwe	  stappen	  in	  
mijn	  leven	  van	  alledag.	  De	  kans	  dat	  die	  nieuwe	  keuzes	  tot	  een	  abrupte	  wending	  in	  mijn	  leven	  
leiden	  is	  klein,	  maar	  ik	  kan	  wel	  nieuwe	  mogelijkheden	  ontdekken	  in	  het	  leven	  dat	  ik	  leid.	  Net	  
als	  het	  maken	  van	  innerlijke	  beelden	  en	  het	  zich	  verplaatsen	  in	  een	  ander,	  kan	  dit	  leiden	  tot	  
nieuwe	  vormen	  van	  engagement,	  die	  ik	  als	  zinvol	  ervaar	  (Alma,	  2002,	  2005).	  
	  
Deze	  drieledige	  opvatting	  van	  verbeelding	  is	  als	  analysekader	  gebruikt	  bij	  het	  interpreteren	  
van	  de	  resultaten	  van	  onze	  pilot-‐studie	  naar	  de	  werking	  van	  de	  VT.	  Het	  ging	  hierbij	  niet	  om	  
een	  effectmeting,	  dat	  veel	  grootschaliger	  en	  met	  voor-‐	  en	  nametingen	  zou	  moeten	  zijn	  
opgezet.	  Het	  gaat	  in	  deze	  pilot	  om	  het	  verzamelen	  van	  materiaal	  dat	  het	  vormen	  van	  
hypotheses	  voor	  een	  dergelijk	  effectonderzoek	  mogelijk	  zou	  moeten	  maken.	  We	  wilden	  in	  
eerste	  instantie	  weten	  of	  we	  met	  onze	  theoretische	  benadering	  van	  verbeelding,	  en	  de	  
praktische	  uitwerking	  daarvan	  middels	  de	  VT,	  op	  de	  goede	  weg	  zaten.	  	  
	  
4.2	  Opzet	  pilot-‐onderzoek	  
Over	  de	  opzet	  van	  het	  pilot-‐onderzoek	  zijn	  we	  onder	  meer	  geadviseerd	  door	  de	  
onderzoekers	  dr.	  Mieke	  Oosterwijk,	  psycholoog,	  en	  dr.	  Mecheline	  van	  der	  Linden,	  klinisch	  
psycholoog	  en	  psychotherapeut.	  In	  het	  onderzoek,	  dat	  in	  voorjaar	  en	  zomer	  van	  2013	  
plaatsvond,	  participeerden	  mensen	  vanuit	  vier	  op	  de	  doelgroep	  gerichte	  centra:	  School	  voor	  
Imaginatie	  in	  Amsterdam,	  Toon	  Herman	  Huis	  Amersfoort,	  Adamas	  Inloophuis	  in	  Nieuw	  
Vennep,	  Stichting	  Chaja	  in	  Oss.	  Elk	  van	  deze	  vier	  centra	  publiceerde	  middels	  een	  eigen	  
berichtgeving	  (nieuwsbrief,	  website)	  de	  oproep	  voor	  deelname	  aan	  het	  pilot-‐onderzoek.	  
Circa	  35	  mensen	  meldden	  zich	  voor	  de	  deelname	  en	  kregen	  vervolgens	  een	  vragenlijst	  
toegezonden	  (bijlage),	  waarop	  o.m.	  de	  tijden	  en	  locatie	  van	  de	  bijeenkomsten	  stonden	  
vermeld.	  Vanwege	  praktische	  redenen,	  zoals	  beschikbare	  tijd	  en	  afstand	  tot	  de	  locatie,	  
vielen	  een	  aantal	  van	  hen	  af.	  24	  Van	  degenen	  die	  zich	  hadden	  aangemeld	  participeerden	  in	  
de	  bijeenkomsten.	  Zij	  waren	  allen	  vrouw	  in	  leeftijd	  variërend	  van	  37	  tot	  69	  jaar	  (met	  een	  
gelijkmatige	  spreiding	  over	  de	  tussenliggende	  jaren).	  Allen	  waren	  zij	  met	  kanker	  
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geconfronteerd,	  in	  heel	  uiteenlopende	  vormen.	  Bij	  sommigen	  was	  sprake	  van	  meerdere	  
aandoeningen	  en	  recidives.	  Van	  hen	  zijn	  uiteindelijk	  22	  mensen	  geïnterviewd.	  	  
De	  voorbereiding	  bestond	  uit	  drie	  bijeenkomsten	  in	  7	  groepen,	  die	  respectievelijk	  in	  
Amersfoort,	  Nieuw	  Vennep,	  Amsterdam	  en	  Oss	  bij	  elkaar	  kwamen.	  Tijdens	  de	  eerste	  
bijeenkomst	  ontvingen	  de	  deelnemers	  de	  Verbeeldings	  Toolkit	  en	  kregen	  uitleg	  door	  de	  
verbeeldingstoolkit-‐coach	  Jan	  Taal.	  Vervolgens	  werd	  de	  oefening	  ‘Imaginatie	  van	  de	  goede	  
plek	  (CD	  1,	  oefening	  1)	  in	  de	  groep	  uitgevoerd	  en	  werd	  deelnemers	  gevraagd	  deze	  oefening	  
iedere	  dag	  thuis	  te	  doen	  en	  hun	  verbeeldingen	  te	  tekenen.	  Daarnaast	  konden	  zij	  naar	  eigen	  
keuze	  oefeningen	  uit	  de	  VT	  doen,	  passend	  in	  de	  eigen	  situatie.	  Tijdens	  de	  tweede	  
bijeenkomst,	  die	  een	  week	  later	  plaatsvond,	  werden	  ervaringen	  met	  het	  doen	  van	  de	  
oefeningen	  uitgewisseld,	  en	  werden	  de	  gemaakte	  tekeningen	  besproken.	  De	  nadruk	  lag	  
daarbij	  op	  de	  beleving	  van	  de	  deelnemers	  bij	  het	  doen	  van	  de	  oefeningen	  en	  de	  betekenis	  en	  
waarde	  die	  zij	  toekenden	  aan	  hun	  tekeningen.	  Tijdens	  de	  tweede	  bijeenkomst	  werd	  tevens	  
een	  nieuwe	  oefening	  in	  de	  groep	  gedaan,	  namelijk	  de	  draagkracht-‐oefening	  met	  de	  
symboolkaarten	  (pagina’s	  4	  tot	  6	  van	  de	  Handleiding,	  zie	  bijlage),	  met	  de	  vraag	  die	  ook	  
iedere	  dag	  thuis	  te	  doen.	  In	  de	  derde	  bijeenkomst	  werden	  wederom	  de	  ervaringen	  
besproken.	  	  

In	  de	  weken	  na	  de	  bijeenkomsten	  werden	  de	  interviews	  afgenomen.	  Met	  iedere	  deelnemer	  
is	  1	  à	  1,5	  uur	  gesproken	  aan	  de	  hand	  van	  een	  themalijst.	  De	  thema's	  kenden	  geen	  vaste	  
volgorde:	  met	  de	  deelnemers	  werd	  een	  zo	  open	  mogelijk	  	  gesprek	  gevoerd	  over	  hoe	  zij	  met	  
de	  VT	  gewerkt	  hadden,	  hoe	  zij	  dit	  hadden	  ervaren	  en	  welke	  betekenis	  en	  waarde	  dit	  voor	  
hen	  had.	  	  

De	  interviews	  zijn	  letterlijk	  getranscribeerd	  en	  geanalyseerd	  met	  behulp	  van	  het	  
computerprogramma	  Atlas.ti.	  	  Het	  ging	  om	  een	  open	  analyse,	  waarbij	  eerst	  trefwoorden	  
worden	  toegekend	  die	  heel	  dicht	  bij	  de	  oorspronkelijke	  interviewtekst	  blijven.	  Vervolgens	  
worden	  deze	  beschrijvende	  codeteksten	  geclusterd,	  tot	  uiteindelijk	  een	  aantal	  
hoofdcategorieën	  overblijven.	  Deze	  zijn	  tenslotte	  gerelateerd	  aan	  het	  theoretisch	  kader,	  
zodat	  het	  interviewmateriaal	  met	  behulp	  hiervan	  verder	  geordend	  kon	  worden.	  In	  dit	  
rapport	  wordt	  het	  materiaal	  in	  die	  laatste	  vorm	  weergegeven:	  na	  een	  algemene	  indruk	  volgt	  
een	  bespreking	  van	  a)	  verbeelding	  als	  het	  vermogen	  innerlijke	  beelden	  te	  vormen,	  b)	  
verbeelding	  als	  het	  vermogen	  zich	  in	  het	  perspectief	  van	  een	  ander	  te	  verplaatsen	  en	  c)	  
verbeelding	  als	  het	  creatieve	  vermogen	  de	  potentie	  van	  gegeven	  situaties	  te	  zien.	  Tenslotte	  
wordt	  aandacht	  besteed	  aan	  verbeelding	  als	  kenvorm.	  

Het	  gaat	  bij	  de	  pilot	  om	  een	  kleinschalig,	  exploratief	  onderzoek,	  waarbij	  we	  heel	  dicht	  op	  de	  
huid	  van	  de	  ervaringen	  van	  deelnemers	  zijn	  gaan	  zitten.	  Om	  daar	  recht	  aan	  te	  doen,	  en	  om	  
een	  goed	  beeld	  te	  geven	  van	  het	  materiaal	  dat	  we	  op	  die	  manier	  hebben	  verkregen,	  wordt	  in	  
deze	  rapportage	  veel	  geciteerd	  uit	  de	  interviews.	  

4.3	  Resultaten	  
De	  respondenten	  waren	  sterk	  gemotiveerd;	  sommigen	  waren	  al	  bekend	  waren	  met	  het	  werk	  
van	  Jan	  Taal	  en/of	  met	  de	  VT.	  Hun	  redenen	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  het	  pilot	  onderzoek	  
liepen	  uiteen:	  sommigen	  wilden	  bijdragen	  aan	  het	  onderzoek	  vanwege	  het	  belang	  dat	  zij	  
hechten	  aan	  begeleidingsvormen	  voor	  mensen	  met	  kanker	  die	  de	  verbeelding	  stimuleren.	  
Anderen	  zochten	  naar	  een	  begeleidingsvorm	  die	  hen	  kon	  steunen	  in	  het	  proces	  dat	  ze	  
doormaken	  of	  werden	  op	  dit	  spoor	  gezet	  door	  een	  begeleider	  of	  gastvrouw	  uit	  een	  
deelnemend	  centrum.	  Weer	  anderen	  waren	  vanuit	  hun	  persoonlijke	  ervaring	  met	  dit	  soort	  
begeleidingsvormen,	  soms	  als	  therapeut,	  nieuwsgierig	  naar	  de	  VT.	  	  
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De	  pilot	  vroeg	  een	  behoorlijke	  investering	  van	  de	  deelnemers:	  het	  participeren	  in	  drie	  
bijeenkomsten	  met	  de	  reistijd	  die	  daarbij	  kwam,	  was	  voor	  sommigen	  erg	  vermoeiend.	  
Daarnaast	  vroeg	  de	  pilot	  de	  inzet	  om	  dagelijks	  thuis	  met	  de	  VT	  aan	  de	  slag	  te	  gaan.	  
Sommigen	  deden	  dit	  gewetensvol	  volgens	  de	  instructies	  die	  ze	  hadden	  gekregen.	  Anderen	  
gingen	  hier	  vrijer	  mee	  om	  en	  kozen	  een	  manier	  van	  werken	  die	  aansloot	  bij	  hun	  situatie	  en	  
interesse.	  Het	  lukte	  niet	  iedereen	  om	  iedere	  dag	  met	  de	  VT	  te	  werken.	  

De	  deelnemers	  verschillen	  qua	  ervaring	  met	  verbeeldingsoefeningen:	  enkelen	  hebben	  al	  
veel	  met	  creatieve	  vormen	  gewerkt,	  soms	  beroepsmatig	  als	  beeldend	  therapeut,	  of	  hebben	  
verschillende	  soorten	  meditatie	  gedaan.	  Voor	  de	  meesten	  is	  deze	  manier	  van	  werken	  echter	  
nieuw.	  Van	  de	  laatste	  groep	  geven	  enkele	  mensen	  aan	  dat	  zij	  het	  moeilijk	  vinden	  innerlijke	  
beelden	  te	  vormen	  en	  daarmee	  te	  werken.	  Anderen	  geven	  juist	  aan	  dit	  erg	  makkelijk	  te	  
vinden	  en	  het	  ook	  graag	  te	  doen.	  Ondanks	  deze	  verschillen	  in	  achtergrond	  en	  ervaring	  van	  
de	  deelnemers,	  laten	  zij	  zich	  allen	  zeer	  positief	  uit	  over	  de	  verbeeldingsoefening	  'imaginatie	  
van	  de	  goede,	  veilige	  plek'.	  Niet	  alleen	  geeft	  deze	  oefening	  hen	  ontspanning	  en	  rust	  als	  zij	  
hem	  met	  behulp	  van	  de	  bij	  de	  VT	  geleverde	  cd	  doen,	  zij	  vinden	  ook	  manieren	  om	  er	  in	  
andere	  situaties	  vorm	  aan	  te	  geven.	  Wanneer	  zij	  daar	  behoefte	  hebben,	  gaan	  zij	  even	  naar	  
de	  'goede	  plek'.	  Een	  van	  de	  deelnemers	  doet	  dit	  zelfs	  terwijl	  zij	  op	  de	  fiets	  zit.	  Ook	  valt	  op	  
dat	  de	  deelnemers	  blij	  zijn	  met	  de	  tekeningen	  die	  zij	  gemaakt	  hebben:	  sommigen	  hebben	  
plezier	  in	  tekenen	  (her)ontdekt,	  zij	  verwijzen	  herhaaldelijk	  naar	  specifieke	  tekeningen	  in	  de	  
interviews	  en	  sommigen	  hebben	  de	  tekeningen	  een	  plekje	  in	  huis	  gegeven	  of	  kijken	  er	  nog	  
geregeld	  naar.	  

Verbeelding	  als	  het	  vermogen	  innerlijke	  beelden	  te	  vormen	  
In	  de	  interviews	  schetsen	  de	  deelnemers	  een	  uitgebreid	  beeld	  van	  de	  innerlijke	  beelden	  die	  
het	  werken	  met	  de	  verschillende	  verbeeldingsoefeningen	  heeft	  opgeleverd,	  al	  verschillen	  zij	  
in	  het	  gemak	  waarmee	  deze	  tot	  stand	  kwamen	  en	  in	  de	  mate	  waarin	  zij	  daarbij	  de	  
symboolkaarten	  als	  visueel	  hulpmiddel	  bij	  nodig	  hadden.	  Met	  name	  de	  
verbeeldingsoefeningen	  'imaginatie	  van	  de	  goede,	  veilige	  plek',	  'imaginatie	  van	  een	  bron'	  en	  
'zorg	  voor	  het	  aangetaste	  lichaam'	  geven	  aanleiding	  tot	  antwoorden	  met	  veel	  beeldtaal	  in	  de	  
interviews.	  Ook	  het	  werken	  met	  en	  tekenen	  naar	  aanleiding	  van	  de	  symboolkaarten	  wordt	  
beeldend	  besproken.	  
	  
Een	  aantal	  zaken	  valt	  daarbij	  op.	  De	  beelden	  worden	  niet	  alleen	  innerlijk	  'gezien',	  maar	  ook	  
gevoeld	  en	  er	  wordt	  contact	  mee	  gemaakt.	  Veel	  respondenten	  beleven	  het	  beeld	  gedurende	  
de	  verbeeldingsoefening	  als	  een	  realiteit:	  zij	  zijn	  daadwerkelijk	  aanwezig	  op	  de	  plek	  die	  zij	  
zich	  voorstellen.	  Dat	  kan	  een	  plek	  zijn	  waar	  zij	  op	  vakantie	  ooit	  geweest	  zijn	  
(herinneringsbeeld),	  een	  plek	  waar	  zij	  nog	  niet	  zijn	  geweest	  (fantasiebeeld)	  of	  een	  plek	  
dichtbij	  waar	  zij	  graag	  komen	  (actualiteitsbeeld).	  Een	  voorbeeld	  van	  een	  levendig	  
herinneringsbeeld:	  

Uiteindelijk	  kwam	  ik	  dus	  afgelopen	  zaterdag	  uit	  bij	  mijn	  eerste	  herinnering	  en	  mijn	  eerste	  
herinnering	  is	  dat	  ik	  als	  kind	  aan	  een	  rand	  van	  een	  sloot	  zit	  met	  mijn	  handen	  op	  mijn	  
bovenbenen.	  Ik	  zat	  in	  de	  zon	  en	  ik	  zag	  voor	  het	  eerste	  een	  dotterbloem,	  dat	  zijn	  van	  die	  hele	  
grote	  boterbloemen	  zeg	  maar.	  En	  die	  glanzen	  heel	  intens.	  En	  ik	  dacht	  echt	  als	  kind,	  ik	  was	  
bijna	  drie	  denk	  ik,	  dat	  ze	  van	  goud	  waren,	  zo	  magisch	  als	  je	  dan	  denkt.	  Maar	  ik	  had	  ook	  dat	  
bewust,	  ik	  kan	  nog	  voelen	  hoe	  mijn	  handjes	  op	  mijn	  benen	  lagen	  en	  hoe	  de	  zon	  voelde.	  

Bij	  de	  innerlijke	  beelden	  kunnen	  meerdere	  zintuigen	  betrokken	  zijn.	  Zo	  schetst	  een	  van	  de	  
respondenten	  het	  volgende	  innerlijke	  beeld	  van	  de	  goede	  plek:	  
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Ik	  ben	  op	  een	  veerboot,	  ik	  zie	  meeuwen	  spelen	  met	  de	  wind.	  Ik	  voel	  de	  wind.	  Ja	  alles	  was	  ook	  
heel,	  heel	  echt,	  de	  energie	  is	  schoon	  om	  mij	  heen.	  Ik	  hoor	  en	  zie	  het	  water	  spatten.	  Ik	  zie	  
dolfijnen	  mee	  zwemmen.	  Ik	  voel	  mijn	  vader	  achter	  mij.	  Ik	  hoor	  hem,	  ik	  ruik	  zijn	  sigaret.	  Ik	  voel	  
me	  heel	  veilig	  en	  fijn.	  

Doordat	  de	  verbeeldingsoefeningen	  (bijna)	  dagelijks	  herhaald	  worden,	  treedt	  er	  bij	  sommige	  
respondenten	  transformatie	  van	  het	  beeld	  op.	  Sommigen	  grijpen	  heel	  bewust	  in	  in	  een	  
beeld,	  bijvoorbeeld	  bij	  het	  werken	  met	  symboolkaarten.	  Deze	  kunnen	  aangepast	  worden,	  
zodat	  zij	  beter	  aansluiten	  bij	  het	  eigen	  gevoel.	  Dat	  is	  bijvoorbeeld	  het	  geval	  bij	  de	  volgende	  
respondente:	  

Zonder	  meditatie	  koos	  ik	  uit	  de	  kaarten	  de	  zwanen.	  En	  ik	  ging	  goed	  kijken	  naar	  die	  kaart,	  ik	  
dacht	  er	  klopt	  iets	  niet	  voor	  mij.	  Ik	  kies	  hem	  wel	  maar	  er	  klopt	  iets	  niet.	  Hij	  klopt	  niet	  omdat	  
er	  ijs	  op	  zit.	  En	  toen	  heb	  ik	  die	  kaart	  gekopieerd,	  gewoon	  op	  een	  papier,	  op	  een	  A4'tje.	  En	  dan	  
dacht	  ik	  van	  nou	  dan	  ga	  ik	  die	  kaart	  naar	  mijn	  zin	  omzetten.	  Dus	  ik	  heb	  er	  dingen	  
bijgetekend.	  Bijvoorbeeld,	  groen	  erbij	  getekend	  dat	  er	  weer	  in	  plaats	  van	  een	  periode	  van	  ijs,	  
bevroren	  zijn,	  emotioneel,	  emotionele	  kou,	  bloeit	  het	  nu	  weer.	  Dus	  de	  zomer	  heeft	  zijn	  
intrede	  weer	  gedaan,	  ik	  ben	  uit	  de	  winter.	  Uit	  de	  lente,	  zelfs	  al	  in	  de	  zomer.	  Dus	  rode	  
bloemen	  erbij	  en	  groen	  blad	  erbij	  en..	  (....)	  Ok,	  het	  was	  zo	  dat	  die	  periode	  van	  de	  ziekte	  in	  
mijn	  gezin	  ook	  moeilijkheden	  in	  mijn	  huwelijk,	  wat	  misschien	  ook	  wel	  te	  maken	  heeft	  met	  de	  
ziekte	  in	  het	  gezin,	  ehm...	  een	  ijslaag	  legde	  over	  mijn	  emotionele	  ontwikkeling	  en..	  Maar	  dat	  
is	  nu	  anders	  ik	  mag	  nu	  weer	  bloeien,	  ik	  mag	  nu	  weer	  leven.	  Dus	  op	  die	  manier	  zet	  ik	  die	  kaart	  
naar	  mijn	  hand.	  

In	  de	  wisselwerking	  tussen	  verbeelding	  en	  tekenen	  kan	  een	  beeld	  ook	  veranderen	  of	  sterker	  
worden.	  Een	  van	  de	  respondenten	  zegt	  hierover:	  

Want	  dit	  was	  dan	  de	  bron	  van	  de	  rivier,	  die	  hier	  zo	  verder	  ging,	  en	  ik	  tekende	  zo	  dat	  water	  daaruit,	  
van	  die	  rivier,	  en	  toen,	  ja,	  zat	  ik	  zo	  te	  kijken,	  dacht	  ik:	  jeetje,	  het	  lijkt	  wel	  een	  dolfijn.	  Dus	  heb	  ik	  dat	  
meer	  aangesterkt	  zeg	  maar,	  waardoor	  het	  inderdaad	  gewoon	  een	  dolfijn	  werd.	  En	  dan	  wordt	  het	  
beeld	  eigenlijk	  daar	  dieper	  van.	  Want	  daardoor	  krijg	  je	  weer	  een	  extra	  dimensie,	  of	  extra	  informatie,	  
hè?	  Want	  wat	  doet	  die	  dolfijn	  daar	  nu	  dan?	  Hoezo	  is	  ie	  daar?	  Dus	  dat	  is	  wel	  iets	  wat	  ik	  de	  laatste	  
weken	  heb	  ontdekt,	  dat	  mijn	  handen	  eigenlijk	  nog	  meer	  weten	  dan	  m'n	  verbeelding.	  Dus	  eigenlijk	  
dat,	  dat	  versterkt,	  maar	  het	  ook	  nog	  verder	  brengt.	  

Een	  van	  de	  respondenten	  merkt	  dat	  de	  beelden	  die	  door	  de	  verbeeldingsoefeningen	  worden	  
opgeroepen,	  haar	  stemming	  positief	  beïnvloeden.	  Zij	  kon	  in	  haar	  verbeelding	  kiezen	  tussen	  
twee	  plekken,	  een	  witte	  kamer	  waar	  het	  zonnetje	  door	  het	  raam	  scheen	  en	  een	  donkere	  
ruimte	  met	  kaarsjes	  en	  een	  haardvuurtje.	  De	  behoefte	  aan	  licht	  won	  en	  deed	  haar	  
chagrijnige	  bui	  verdwijnen.	  Zelf	  zegt	  ze	  hierover:	  	  

Ik	  vind	  het	  heel	  prettig	  om	  er	  mee	  bezig	  te	  zijn,	  het	  brengt	  heel	  veel	  positiviteit	  met	  zich	  mee.	  
En	  een	  van	  de	  dingen	  waar	  ik	  last	  van	  heb,	  is	  dat	  ik	  regelmatig	  depressief	  ben.	  En	  daar	  helpt	  
het	  wel	  voor,	  dat	  je	  in	  een	  betere	  gemoedstoestand	  terecht	  komt.	  

Naast	  positieve	  emoties	  kan	  de	  verbeelding	  ook	  helpen	  bij	  het	  omgaan	  met	  een	  negatieve	  
emotie	  als	  angst.	  Een	  voorbeeld	  hiervan	  vinden	  we	  in	  de	  volgende	  beeldtaal:	  

Dit	  noem	  ik	  het	  diepe,	  ik	  duik	  bruin	  modderwater	  in,	  vanaf	  een	  rots,	  waar	  ik	  het	  water	  raak	  
verandert	  het	  in	  blauw.	  Ik	  ben	  opgelucht,	  heb	  mijn	  angst	  niet	  nodig.	  Ja,	  het	  klinkt	  heel	  
makkelijk,	  maar	  voor	  mij	  is	  het	  een	  hele	  grote	  stap	  geweest,	  om	  dat	  zo	  te	  voelen,	  en	  het	  te	  
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tekenen.	  En	  dan	  bij	  de	  tweede	  keer	  bekijken	  kom	  ik	  er	  eigenlijk	  achter,	  dat	  er	  veel	  minder	  
gevaar	  is	  dan	  dat	  ik	  daar	  boven	  op	  die	  rots	  gedacht	  had.	  Ze	  zeggen	  ook	  wel	  eens	  van	  je	  moet	  
door	  je	  angst	  heen	  gaan.	  Zo	  voelde	  het	  ook,	  alleen	  is	  het	  niet	  zo	  vervelend.	  Want	  het	  is,	  voor	  
mijn	  gevoel	  is	  het	  bijna,	  is	  het	  niet	  gedwongen	  gegaan,	  gewoon	  vloeiend	  uit	  mijzelf.	  (....)	  Dat	  
het	  geen	  moeten	  is,	  dat	  het	  net	  zo	  ver	  kan	  gaan	  met	  je	  verbeelding	  als	  dat	  je	  zelf	  durft.	  En	  
tegelijkertijd,	  het	  zorgt	  dat	  je,	  dat	  je	  bezig	  bent	  met	  wat	  je	  echt	  op	  dat	  moment	  aan	  het	  doen	  
bent.	  Dat	  je	  echt	  in	  het	  nu	  blijft.	  

De	  ervaring	  dat	  de	  verbeelding	  aansluit	  bij	  waar	  de	  deelnemer	  op	  dat	  moment	  mee	  bezig	  is	  
en	  bij	  haar	  draagkracht,	  wordt	  ook	  verwoord	  door	  de	  volgende	  respondente:	  

Ik	  heb	  ook	  gemerkt	  dat	  in	  wat	  er	  naar	  voren	  kwam	  in	  mijn	  verbeelding	  vaak	  precies	  datgene	  was	  wat	  
ik	  nodig	  heb	  en	  ook	  wat	  ik	  aankan	  op	  dat	  moment,	  alsof	  er	  van	  binnenuit	  vanuit	  een	  evenwicht	  
wordt	  gewerkt.	  Soms	  is	  het	  bijvoorbeeld	  juist	  goed	  om	  in	  het	  nare,	  vervelende,	  pijnlijke	  deel	  te	  gaan,	  
terwijl	  daarna	  weer	  een	  versterkend	  element	  verschijnt.	  Het	  is	  immers	  van	  belang	  om	  contact	  met	  je	  
kracht	  te	  kunnen	  maken,	  als	  je	  in	  je	  nare	  emoties	  duikt.	  

Een	  van	  de	  respondenten	  noemt	  de	  verbeeldingskracht	  het	  grootste	  goed	  wat	  ze	  kan	  hebben.	  Ze	  
betrekt	  dat	  zowel	  op	  herinneringsbeelden,	  m.n.	  aan	  haar	  overleden	  partner,	  als	  op	  het	  goed	  kijken	  
naar	  de	  wereld	  om	  haar	  heen:	  

Ja	  als	  je	  het	  hebt	  over	  imaginatie,	  dat	  heb	  ik	  gelukkig	  wel	  heel	  erg,	  ik	  kan	  nu,	  ieder	  stukje	  van	  z’n	  
lichaam	  kan	  ik	  terughalen,	  	  z’n	  stem	  z’n	  handen	  de	  geur	  van	  z’n	  haren,	  z’n	  alles	  alles,	  en	  dat	  zal	  
misschien	  wat	  vertekend	  zijn	  in	  de	  tijd	  maar	  volgens	  mij	  niet,	  volgens	  mij	  kan	  ik	  hem	  zo,	  precies	  
terughalen	  .	  En	  ik	  vind	  verbeeldingskracht	  het	  grootste	  goed	  wat,	  wat	  je	  kan	  hebben.	  Ik	  ben	  
ontzettend	  blij	  dat	  ik	  dat	  heb,	  en	  dat	  ik	  goed	  kan	  kijken	  dat	  ik	  op	  de	  fiets	  naar	  m’n	  werk	  kan	  gaan	  en	  
dat	  ik,	  die	  specht	  even	  snel	  kan	  zien	  vliegen,	  en	  ook	  kan	  stoppen	  en	  me	  realiseren	  hoe	  mooi	  het	  is	  om	  
een	  specht	  te	  zien,	  en	  kan	  stoppen	  en	  kan	  kijken	  van	  oh	  ja	  oh	  daar	  gaat	  ie,	  oh	  wat	  mooi,	  dat	  ik,	  dat	  ik	  
dat	  heb	  in	  m’n	  leven	  vind	  ik	  heel	  fijn,	  en	  dat	  heb	  ik	  voor	  een	  groot	  deel	  van	  R.	  ook	  geleerd	  want	  die	  
had	  dat	  vroeger	  als	  klein	  kind	  al,	  en	  ja,	  hij	  me	  dat	  wel	  teruggegeven,	  toen	  ik	  in	  therapie	  was	  omdat	  ik	  
eigenlijk,	  niet	  echt	  meer	  wilde	  leven,	  heeft	  hij	  me	  dat	  wel	  teruggegeven.	  

Verbeelding	  als	  het	  vermogen	  zich	  in	  het	  perspectief	  van	  een	  ander	  te	  verplaatsen	  (empathie)	  
Als	  tweede	  aspect	  van	  verbeelding	  onderscheiden	  we	  het	  vermogen	  zich	  in	  het	  perspectief	  van	  een	  
ander	  te	  verplaatsen.	  De	  vraag	  is	  nu,	  of	  het	  werken	  met	  de	  VT	  ook	  op	  dit	  gebied	  iets	  in	  gang	  zet.	  Wat	  
in	  de	  eerste	  plaats	  een	  rol	  heeft	  gespeeld,	  was	  dat	  de	  pilot	  gepaard	  ging	  met	  groepsbijeenkomsten,	  
die	  door	  veel	  respondenten	  positief	  werden	  gewaardeerd.	  De	  groep	  vormde	  voor	  hen	  een	  klankbord	  
om	  de	  persoonlijke	  dingen	  die	  bij	  het	  werken	  met	  de	  VT	  naar	  boven	  kwamen,	  te	  bespreken.	  Voor	  
sommigen	  was	  dit	  de	  enige	  gelegenheid	  die	  ze	  hadden	  om	  hun	  ervaringen	  met	  anderen	  te	  delen.	  
Enkelen	  vonden	  hun	  ervaringen	  eigenlijk	  te	  persoonlijk	  om	  met	  anderen	  te	  bespreken	  en	  een	  van	  de	  
respondenten	  gaf	  aan	  liever	  thuis	  in	  alle	  rust	  met	  de	  VT	  te	  werken.	  De	  volgende	  respondent	  
verwoordt	  wat	  het	  voor	  haar	  betekende	  ervaringen	  te	  delen	  in	  de	  groep:	  
	  
De	  bijeenkomsten	  heb	  ik	  als	  positief	  ervaren.	  Om	  het	  verhaal	  van	  anderen	  te	  horen,	  dat	  was	  
inspirerend.	  Dat	  is	  misschien	  een	  raar	  woord.	  Dat	  iedereen	  openhartig	  het	  verhaal	  kon	  
vertellen,	  dat	  emoties	  er	  mochten	  zijn.	  Ik	  ben	  geneigd	  om	  te	  zeggen	  'intiem',	  maar	  dat	  is	  niet	  
het	  goede	  woord.	  Het	  was	  bijzonder	  om	  daar	  deelgenoot	  van	  te	  zijn.	  De	  verhalen	  waren	  zo	  
verschillend,	  maar	  gaan	  ergens	  allemaal	  om	  hetzelfde.	  En	  de	  tekeningen,	  die	  waren	  heel	  
mooi,	  ook	  in	  de	  horror,	  in	  de	  gruwelijkheid	  ervan.	  Er	  waren	  zo	  veel	  facetten	  en	  wegen,	  dat	  
was	  heel	  erg	  waardevol.	  Dat	  het	  samen	  was	  en	  delen,	  was	  erg	  stimulerend.	  	  
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Deelgenoot	  zijn	  van	  het	  leed	  van	  de	  ander,	  maakt	  de	  eigen	  pijn	  soms	  dragelijker.	  Dit	  komt	  
duidelijk	  naar	  voren	  in	  het	  volgende	  citaat:	  
	  
Als	  je	  ergens	  over	  denkt	  en	  je	  praat	  er	  met	  elkaar	  over,	  dan	  heeft	  de	  ander	  er	  weer	  een	  heel	  
andere	  visie	  op.	  Dan	  denk	  ik:	  oh	  ja,	  verrek,	  dat	  kan	  je	  ook	  op	  die	  manier	  zien.	  Dus	  je	  leert..	  ik	  
heb	  er	  wel	  wat	  van	  geleerd,	  laat	  ik	  het	  zo	  zeggen.	  En	  wat	  dus	  ook	  heel	  erg	  belangrijk	  is,	  je	  
staat	  niet	  alleen	  in	  je	  leed,	  in	  je	  pijn	  en	  in	  je	  verdriet.	  Dat	  deel	  je	  dus	  ook	  met	  elkaar.	  Dan	  
denk	  je	  toch	  bij	  jezelf:	  oh,	  ik	  ben	  niet	  de	  enige	  die	  pijn	  heeft.	  En	  als	  je	  weet	  dat	  de	  ander	  ook	  
die	  pijn	  heeft,	  dan	  wordt	  jouw	  pijn	  een	  stuk	  lichter.	  En	  dat	  weet	  je	  ook	  wel	  in	  je	  achterhoofd,	  
maar	  als	  je	  dat	  dan	  met	  elkaar	  bespreekt	  is	  dat	  toch	  ook	  een	  fijn	  gevoel.	  	  
	  
Het	  luisteren	  naar	  de	  verhalen	  van	  anderen	  kon	  echter	  ook	  ongeduld	  of	  irritatie	  oproepen.	  	  
Dat	  zijn	  hele	  andere	  personen,	  hele	  ander	  geschiedenissen,	  die	  hebben	  heel	  iets	  anders	  
meegemaakt	  en	  die	  maken	  zich	  druk	  over	  iets	  anders	  dan	  ik.	  En	  dan	  is	  het	  risico	  dat	  je	  denkt	  
van	  ja	  mens,	  waar	  maak	  je	  je	  druk	  om.	  Terwijl	  dat	  natuurlijk	  helemaal	  niet	  terecht	  is,	  want	  zij	  
heeft	  recht	  op	  haar	  gevoelens.	  Maar	  op	  dat	  moment	  is	  het	  heel	  moeilijk	  om	  dan	  je	  eigen	  
verhaal	  los	  van	  die	  van	  een	  ander	  te	  zien.	  Dus	  dat	  koste	  me	  even	  moeite	  om	  me	  daar	  los	  van	  
te	  maken.	  	  
	  
Ook	  los	  van	  de	  groepsbijeenkomsten,	  	  spelen	  anderen	  een	  rol	  in	  de	  ervaringen	  die	  mensen	  
opdoen	  in	  het	  werken	  met	  de	  VT.	  Voor	  sommige	  deelnemers	  kwam	  in	  de	  beelden	  waarmee	  
ze	  werkten	  tot	  uitdrukking	  hoe	  ze	  zich	  in	  relatie	  tot	  anderen	  opstelden	  of	  voelden.	  Het	  
volgende	  citaat	  is	  daarvan	  een	  voorbeeld:	  
	  
De	  foto	  van	  de	  krokodil:	  ik	  belandde	  zo	  in	  zijn	  oog,	  en	  op	  een	  gegeven	  moment	  was	  ik	  die	  
krokodil.	  En	  voelde	  ik	  hoe	  ik	  me	  afschermde	  van	  andere	  mensen,	  om	  het	  maar	  niet	  toe	  te	  
laten.	  Nou,	  dat	  maakt	  wel	  dat	  je	  je	  heel	  alleen	  voelt.	  (....)	  Ik	  voel	  me	  dan	  die	  krokodil	  met	  al	  
die	  schubben	  als	  bescherming,	  maar	  ondertussen:	  ik	  ga	  ook	  niet	  graag	  een	  krokodil	  een	  
knuffel	  geven.	  (Lachen)	  	  Het	  ziet	  er	  niet	  aanlokkelijk	  uit	  toch?	  
	  
Veel	  respondenten	  zijn	  in	  hun	  afweging	  om	  al	  dan	  niet	  met	  anderen	  over	  de	  VT	  te	  praten,	  
erg	  bezig	  met	  het	  veronderstelde	  perspectief	  van	  anderen.	  Velen	  zijn	  bang	  geen	  interesse	  of	  
begrip	  te	  vinden,	  bijvoorbeeld	  omdat	  anderen	  het	  maar	  'zweverig'	  zullen	  vinden.	  Toch	  zijn	  er	  
ook	  respondenten	  voor	  wie	  het	  werken	  met	  de	  VT	  juist	  een	  brug	  biedt	  om	  hun	  ervaringen	  te	  
delen	  met	  anderen	  en	  daar	  begrip	  voor	  te	  ervaren.	  Het	  terrein	  van	  beeld	  en	  verbeelding	  
biedt	  dan	  een	  ingang	  om	  moeilijk	  bespreekbare	  zaken	  aan	  de	  orde	  te	  stellen.	  Ik	  geef	  twee	  
voorbeelden:	  
	  
Ik	  ben	  minder	  bang	  geworden,	  sommige	  tekeningen	  heb	  ik	  thuis	  ook	  kunnen	  vertellen.	  Waar	  
het	  voor	  staat.	  Ik	  heb	  ook	  in	  het	  begin	  gezegd	  ze	  hoeven	  niet	  mooi	  te	  zijn.	  Het	  gaat	  er	  niet	  
om,	  of	  ik	  het	  in	  een	  lijst	  ga	  doen.	  Het	  gaat	  er	  om	  wat	  er	  gebeurt	  als	  je	  het	  tekent	  en	  als	  je	  het	  
weer	  ziet.(....)	  Ik	  ben	  door	  die	  tekeningen	  er	  achter	  gekomen	  dat	  ik	  heel	  veel	  achter	  hou.	  En	  
dat	  ze	  best	  wat	  meer	  mogen	  weten	  af	  en	  toe.	  Ja,	  ze	  mogen	  meer	  van	  me	  zien.	  Ik	  had	  zoiets,	  
wat	  heeft	  het	  voor	  zin	  om	  weer	  te	  zeggen,	  ik	  ben	  heel	  bang	  geweest,	  heel	  bang.	  Terwijl	  het	  
wel	  fijn	  is	  als	  je	  zo	  bang	  bent,	  dat	  iemand	  je	  even	  een	  knuffeltje	  geeft,	  en	  dat	  je	  even	  voelt	  
dat	  je	  niet	  alleen	  staat.	  En	  door	  die	  tekeningen,	  misschien	  ook	  omdat	  je	  het	  positieve	  stukje	  
probeert	  te	  benadrukken,	  waar	  je	  naar	  toe	  wilt.	  Dat	  geeft	  dan	  een	  opening	  voor	  je	  partner,	  
voor	  je	  kinderen.	  Ik	  ben	  niet	  alleen	  bezig	  met	  m'n	  angst,	  ik	  ben	  bezig	  met	  mijn	  toekomst.	  Het	  
is	  beter	  te	  begrijpen	  denk	  ik,	  omdat	  er	  een	  beeld	  bij	  is,	  het	  hoeft	  niet	  mooi	  te	  zijn.	  Het	  geeft	  
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ook	  een	  speelse	  manier	  om	  er	  over	  te	  kunnen	  praten,	  terwijl	  je,	  als	  je	  alleen	  maar	  zegt	  van	  ik	  
ben	  bang.	  Oh......	  Ik	  zou	  ook	  niet	  weten	  wat	  ik	  zou	  moeten	  antwoorden	  als	  iemand	  dat	  zegt,	  
misschien	  ook	  alleen	  maar	  oh.	  Dus	  dit	  geeft	  anderen	  ook	  houvast	  hoe	  het	  er	  bij	  mij	  binnen	  uit	  
ziet.	  	  
	  
De	  tekeningen	  zijn	  toch	  delen	  van	  je	  emoties	  min	  of	  meer.	  Die	  tekeningen	  helpen	  je	  om	  je	  
emoties	  kwijt	  te	  raken.	  Of	  ergens	  aan	  toe	  te	  vertrouwen.	  Dan	  is	  dat	  prettig	  om	  dat	  ook	  met	  
andere	  mensen	  te	  delen.	  Want	  dat	  is	  niet	  iets	  wat	  ik	  van	  nature	  heel	  snel	  doe,	  met	  vrienden	  
ofzo.	  Dus	  dat	  vond	  ik	  er	  prettig	  aan,	  dat	  dat	  een	  plekje	  kan	  krijgen.	  
	  
Een	  andere	  manier	  waarop	  de	  VT	  het	  delen	  van	  perspectieven	  mogelijk	  maakt,	  is	  door	  
samen	  met	  een	  ander	  te	  gaan	  tekenen.	  Eén	  respondent	  heeft	  dat	  samen	  met	  haar	  dochter	  
gedaan,	  een	  andere	  respondent	  samen	  met	  een	  vriendin.	  Dit	  maakt	  een	  manier	  van	  delen	  
mogelijk	  die	  niet	  in	  woorden	  hoeft	  te	  worden	  uitgedrukt,	  maar	  die	  wel	  als	  waardevol	  wordt	  
ervaren.	  Samen	  dóen	  blijkt	  tot	  een	  eigen	  vorm	  van	  wederzijds	  begrip	  te	  kunnen	  leiden.	  
	  
Het	  was	  ten	  eerste	  fijn	  om	  het	  gevoel	  dat	  een	  vriendin	  een	  stukje	  met	  je	  meegaat.	  Dus	  
gewoon	  de	  interesse	  en	  de	  nieuwsgierigheid,	  een	  stukje	  meeleven	  met	  mij.	  Dat	  is	  vanuit	  een	  
dierbare	  vriendin.	  Dat	  was	  goed	  en	  dan	  vervolgens,	  kijk	  het	  is	  natuurlijk	  in	  feite	  een	  oefening	  
die	  je	  in	  je	  eentje	  doet.	  Het	  zijn	  je	  eigen	  gevoelens,	  het	  zijn	  je	  eigen	  beelden.	  Maar	  toch	  was	  
het	  even	  voor	  mij	  ieder	  geval	  prettig,	  het	  gevoel	  dat	  er	  iemand	  naast	  me	  zat	  om	  hetzelfde	  te	  
doen.	  Ook	  al	  spraken	  we	  niet.	  We	  hebben	  dus	  totaal	  niks	  gezegd	  tijdens	  het	  luisteren	  naar	  de	  
CD	  niet	  en	  toen	  zijn	  we	  aan	  de	  slag	  gegaan	  met	  het	  tekenen,	  allebei.	  Dus	  gewoon	  dat	  je	  
hetzelfde	  doet.	  Het	  is	  meer	  dat	  je	  dan	  even	  iets	  met	  elkaar	  deelt.	  En	  dat	  soort	  momenten	  zijn	  
gewoon	  fijne	  momenten.	  Het	  was	  een	  bevestiging	  van	  de	  gevoelens	  van	  vriendschap.	  
	  
Concluderend	  kan	  met	  betrekking	  tot	  zich	  in	  het	  perspectief	  van	  anderen	  verplaatsen	  gezegd	  
worden,	  dat	  het	  aanbieden	  van	  groepsbijeenkomsten	  in	  relatie	  tot	  de	  VT	  voor	  veel	  
respondenten	  een	  meerwaarde	  heeft,	  omdat	  zij	  het	  waardevol	  vinden	  hun	  ervaringen	  met	  
anderen	  te	  kunnen	  delen,	  en	  het	  leerzaam	  en	  verrijkend	  vinden	  om	  zich	  in	  de	  situatie	  van	  
anderen	  te	  verplaatsen.	  Een	  minderheid	  van	  de	  respondenten	  geeft	  echter	  aan	  dat	  zij	  de	  
weinige	  energie	  die	  zij	  hebben	  hier	  liever	  niet	  aan	  besteden,	  en	  de	  voorkeur	  hadden	  gegeven	  
aan	  individuele	  sessies.	  Ook	  in	  het	  individuele	  werken	  met	  de	  VT	  spelen	  anderen	  een	  
belangrijke	  rol:	  de	  relatie	  tot	  belangrijke	  anderen	  komt	  in	  beelden	  tot	  uitdrukking,	  of	  de	  
beelden	  maken	  het	  mogelijk	  om	  belangrijke	  ervaringen	  met	  anderen	  te	  delen.	  Een	  aantal	  
respondenten	  heeft	  samen	  met	  een	  dierbare	  ander	  met	  de	  VT	  gewerkt,	  wat	  als	  een	  
nonverbale	  manier	  van	  zich	  in	  elkaars	  perspectief	  verplaatsen	  beschouwd	  kan	  worden.	  
	  
Verbeelding	  als	  het	  creatieve	  vermogen	  de	  potentie	  van	  gegeven	  situaties	  te	  zien	  
Hoewel	  sommige	  respondenten	  meer	  hebben	  met	  schrijfoefeningen	  en	  muziek	  dan	  met	  
beelden	  en	  tekenen,	  hebben	  de	  meesten	  plezier	  beleefd	  aan	  tekenen	  en	  daar	  nieuwe	  
mogelijkheden	  van	  ontdekt.	  We	  zagen	  al	  dat	  sommigen	  met	  hun	  tekeningen	  een	  middel	  
vonden	  om	  makkelijker	  in	  gesprek	  te	  komen	  met	  anderen	  over	  wat	  hun	  bezighoudt.	  
Meerdere	  respondenten	  geven	  aan	  dat	  de	  tekenoefeningen	  van	  de	  VT	  hun	  een	  mogelijkheid	  
bieden	  om	  op	  een	  voor	  hen	  nieuwe	  manier	  met	  ervaringen	  of	  situaties	  om	  te	  gaan.	  
Hieronder	  een	  paar	  voorbeelden	  van	  verschillende	  deelnemers:	  
	  
Op	  het	  moment	  als	  ik	  me	  gespannen	  voel,	  dan	  pak	  ik	  het	  potlood,	  in	  dit	  geval	  aquarel	  
potlood.	  En	  inmiddels	  weet	  ik	  van	  mezelf,	  dat	  op	  het	  moment	  dat	  ik	  boos	  ben	  dat	  ik	  dan	  aan	  
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mezelf	  vraag	  van:	  ok	  je	  bent	  nu	  boos,	  maar	  wat	  zit	  daar	  dan	  nog	  onder,	  welk	  oud	  verdriet	  
raakt	  het	  aan?	  Het	  makkelijkst	  is	  dan	  dus	  om	  te	  tekenen,	  want	  dan	  krijg	  ik	  altijd	  antwoord.	  In	  
een	  tekening	  zit	  ook	  altijd	  het	  antwoord.	  Ik	  heb	  ervaren	  dat	  de	  verbeelding,	  het	  tekenen,	  het	  
schilderen...	  vormen	  voor	  mij	  echt	  een	  taal	  die	  voor	  mij	  werkt.	  	  
	  
R:	  Het	  is	  een	  heilzame	  manier.	  Je	  verbeelding	  tekenen.	  	  
I:	  Hoe	  werkt	  het	  bij	  jou,	  dat	  heilzame?	  	  
R:	  Ja	  dat	  ik	  meer	  in	  het	  nu	  ben,	  dat	  ik	  meer	  op	  woorden	  kan	  komen.	  Dat	  ik	  meer	  grip	  heb	  op	  
mijn	  emoties.	  Me	  minder	  slachtoffer	  voel,	  en	  met	  mijn	  gezin	  meer	  verbonden	  ben.	  	  
	  
Sommige	  respondenten	  ontdekten	  tot	  hun	  verrassing	  dat	  het	  werken	  met	  de	  VT	  hun	  een	  
nieuwe	  manier	  van	  kijken	  naar	  hun	  situatie	  opleverde:	  
	  
Aan	  het	  begin	  had	  ik	  tegen	  Jan	  gezegd,	  zo'n	  positivo	  manier	  om	  om	  te	  gaan	  met	  je	  ziekte.....	  
En	  als	  het	  alleen	  maar	  zwarts	  is	  wat	  bij	  je	  opkomt?	  Mag	  je	  dat	  dan	  tekenen?	  Ja	  hoor,	  zegt	  'ie,	  
dat	  mag	  je	  tekenen,	  al	  maak	  je	  er	  tien	  vellen	  van	  vol.	  En	  misschien	  krijg	  je	  dan	  op	  een	  
gegeven	  moment	  wel	  zin	  om	  toch	  iets	  anders	  te	  doen	  dan	  alleen	  maar	  zwart.	  En	  ik	  heb	  geen	  
een	  keer	  alleen	  maar	  zwart	  gemaakt.	  Als	  je	  denkt	  welke	  kaart	  kies	  ik	  uit	  vandaag	  en	  het	  is	  
een	  hele	  negatieve	  kaart...	  het	  is	  veel	  fijner	  om	  met	  die	  tweede	  kaart	  bezig	  te	  zijn,	  van	  hoe	  
zou	  je	  het	  willen.	  En	  daar	  je	  energie	  in	  te	  stoppen	  in	  plaats	  van	  maar	  slachtoffer	  te	  blijven.	  
Want	  kanker	  krijgen	  is	  toch	  iets	  van,	  dat	  je	  dan	  slachtoffer	  bent	  van	  een	  ziekte.	  Op	  deze	  
manier	  met	  je	  verbeelding	  omgaan	  geeft	  je	  dat	  je	  niet	  alleen	  maar	  slachtoffer	  blijft,	  maar	  dat	  
je	  er	  nog	  wat	  mee	  kan	  doen.(....)	  Dat	  geeft	  zo'n	  vrijheid,	  van	  je	  hoeft	  hier	  niet	  te	  blijven	  zitten.	  
En	  het	  is	  heel	  fijn	  om	  daar	  energie	  in	  te	  steken.	  
	  
De	  beelden	  die	  via	  de	  kaarten	  in	  de	  VT	  worden	  aangereikt,	  en	  de	  expliciete	  vraag	  om	  een	  
kaart	  te	  kiezen	  die	  uitbeeldt	  waar	  iemand	  naartoe	  wil,	  dragen	  in	  sterke	  mate	  bij	  aan	  het	  
creatieve	  en	  toekomstgerichte	  aspect	  van	  de	  verbeelding.	  De	  respondenten	  beschrijven	  dat	  
vaak	  ook	  in	  hele	  beeldende	  termen.	  
	  
Ik	  vind	  het	  gewoon	  een	  hele	  mooie	  bloem.	  Met	  alle	  dingetjes	  die	  zo'n	  bloem	  heeft	  zou	  ik	  
mezelf	  wel	  weer	  willen	  ontwikkelen.	  Ik	  ben	  heel	  lang	  mijn	  identiteit	  kwijt	  geweest,	  door	  dat	  
ziek	  worden.	  Dit	  is	  de	  vierde	  keer	  dat	  ik	  kanker	  heb,	  eentje	  is	  dan	  wel	  goedaardig	  geweest,	  
maar	  het	  is	  wel	  dat	  er	  snel	  dingen	  in	  je	  lijf	  niet	  goed	  gaan.	  Op	  een	  gegeven	  moment	  wil	  ik	  
niet	  beperkt	  denken,	  en	  die	  bloem	  die	  geeft	  heel	  veel	  verschillende	  denkwegen	  voor	  mij.	  Ik	  
vind	  het	  echt	  een	  geweldige	  bloem.	  Omdat	  hij	  ook	  zoveel	  uitspattingen	  en	  zijtakjes	  heeft	  en	  
dan	  heb	  ik	  zoiets:	  als	  het	  daar	  even	  niet	  lukt	  dan	  kan	  het	  misschien	  daar	  wel	  even.	  En	  dit	  
takje	  is	  voor	  mijn	  gezinnetje,	  en	  dit	  voor	  het	  kindje...	  (....)	  En	  dat	  ging	  om	  een	  ontdekking,	  en	  
dan	  heb	  ik	  een	  goede	  bloem	  getekend,	  en	  die	  stond	  dan	  voor	  open	  willen	  zijn,	  nieuwsgierig,	  
naar	  de	  toekomst,	  denkenergie,	  kracht,	  kennis,	  inzicht,	  nieuwsgierigheid.	  Dan	  ben	  je	  niet	  
meer	  aan	  het	  tekenen,	  dan	  ga	  je	  naar,	  voor	  mijn	  gevoel,	  waar	  heb	  ik	  behoefte	  aan,	  wat	  wil	  ik	  
zo	  graag,	  en	  waarom?	  En	  dan	  ben	  ik	  op	  die	  manier	  op	  ontdekking	  gegaan	  zeg	  maar.	  
	  
Ridder	  in	  een	  harnas,	  en	  toen	  dacht	  ik:	  oh	  ja,	  dat	  is	  gewoon	  heel	  duidelijk.	  Jezelf	  zo	  
beschermen	  tegen	  van	  alles	  wat	  je	  bedreigt.	  Maar	  er	  waren	  twee	  beelden	  en	  die	  visualisatie	  
van	  de	  andere	  was,	  een	  soort	  toverketel	  zal	  ik	  maar	  zeggen.	  Wat	  ook	  een	  symbool	  is	  voor	  
transformatie...	  En	  wat	  me	  daaraan	  opviel:	  alle	  ingrediënten	  zijn	  er.	  Die	  vallen	  bijna	  in	  de	  
pot.	  Maar	  er	  zit	  geen	  vuur	  onder	  de	  pot.	  Toen	  ben	  ik	  daar	  later	  weer	  mee	  verder	  gegaan.	  
Omdat	  ik	  dacht,	  je	  hebt	  wel	  vuur	  en	  bezieling	  nodig	  in	  je	  leven	  om	  iets,	  nou	  ik	  zou	  bijna	  
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zeggen	  klaar	  te	  stomen,	  iets	  te	  koken.	  Dus	  toen	  heb	  ik	  uiteindelijk	  in	  de	  visualisatie,	  deze	  
weer	  gemaakt	  dat	  alle	  ingrediënten	  in	  die	  kookpot	  zitten.	  En	  dat	  er	  wel	  degelijk	  vuur	  
aanwezig	  is	  en	  dat	  ik	  zelf	  degene	  ben	  die	  dat	  klaarmaakt.(....)Het	  tekenen	  helpt	  om	  dit	  in	  
beeld	  te	  brengen,	  maar	  me	  te	  realiseren	  dat	  ik	  ook	  mijn	  energie	  kan	  gebruiken	  om	  op	  het	  
licht,	  de	  innerlijke	  bron....	  Hoe	  je	  het	  allemaal	  noemen	  wil.	  Om	  me	  daar	  mee	  bezig	  te	  houden.	  	  
	  
Al	  met	  al	  komt	  in	  de	  interviews	  naar	  voren	  dat	  het	  werken	  met	  de	  VT	  niet	  alleen	  helpt	  bij	  het	  
verwerken	  van	  gevoelens	  in	  het	  hier	  en	  nu,	  maar	  ook	  een	  zoeken	  naar	  nieuwe	  
mogelijkheden	  in	  de	  situatie	  op	  gang	  zet.	  Het	  verbeeldingsproces	  dat	  in	  gang	  wordt	  gezet,	  
heeft	  zowel	  betrekking	  op	  het	  vormen	  van	  innerlijke	  beelden,	  als	  op	  innemen	  van	  
verschillende	  perspectieven,	  als	  op	  het	  ontdekken	  van	  nieuwe	  mogelijkheden	  in	  de	  situatie.	  
	  
Verbeelding	  als	  bron	  van	  kennis	  
Hiervoor	  is	  genoemd	  dat	  verbeelding	  voor	  filosofen	  als	  Martha	  Nussbaum	  en	  John	  Dewey	  
geworteld	  is	  in	  een	  grondige	  waarneming	  van	  de	  werkelijkheid.	  De	  verbeelding	  is	  voor	  hen	  
een	  bron	  van	  kennis.	  Deze	  kennis	  kunnen	  we	  aanduiden	  als	  intuïtie	  of	  belichaamde	  kennis.	  
Het	  gaat	  hier	  om	  een	  samenvallen	  van	  zintuiglijk	  waarnemen,	  denken	  en	  voelen	  tot	  een	  
kennisbron	  die	  moeilijk	  in	  taal	  is	  uit	  te	  drukken,	  maar	  die	  wel	  op	  andere	  manieren	  tot	  
expressie	  kan	  worden	  gebracht.	  Dit	  is	  allerminst	  vaag	  of	  zweverig.	  Een	  neurowetenschapper	  
als	  Damasio	  (2008)	  laat	  zien	  hoezeer	  we	  onze	  zintuiglijkheid	  en	  gevoelens	  nodig	  hebben	  bij	  
rationeel	  redeneren.	  Intuïtie	  is	  een	  belangrijke	  bron	  van	  informatie	  en	  kan	  ook	  bereflecteerd	  
worden	  (Haidt,	  2012).	  Wat	  zeggen	  de	  deelnemers	  aan	  de	  pilot	  over	  de	  kennis	  die	  ze	  in	  het	  
werken	  met	  de	  VT	  hebben	  opgedaan?	  
	  
Verschillende	  respondenten	  geven	  aan	  dat	  het	  doen	  van	  de	  oefeningen	  bijdroeg	  aan	  
bewustwording	  en	  zelfinzicht.	  
	  
Al	  die	  verbeeldingsoefeningen	  	  die	  geven	  gewoon	  een	  heleboel	  inzicht	  	  in	  je	  eigen	  handelen,	  
in	  je	  eigen,	  doen	  en	  denken	  en...	  Ik	  sta	  verbaasd	  erover	  als	  ik	  soms,	  naar	  mijn	  eigen	  tekening	  
kijk	  dat	  ik	  denk	  he,	  heb	  ik	  dat	  allemaal	  getekend	  en	  dan	  kijk	  ik	  ernaar	  en	  dan	  denk	  ik,	  oh	  
maar	  daar	  zit	  ontzettend	  veel	  in,	  allerlei	  gebeurtenissen	  of	  allerlei,	  dus,	  nou,	  dat	  heeft	  het	  me	  
opgeleverd.	  	  
	  
In	  hoofdzaak	  voor	  mij	  is	  het	  de	  bewustwording,	  van	  waar	  ik	  mee	  bezig	  ben,	  dat	  is	  de	  
hoofdzaak	  van	  al	  deze	  oefeningen	  geweest.	  Die	  gieter,	  met	  de	  slang	  erboven,	  daar	  heb	  ik	  
gezien,	  ja	  ik	  ben	  vooral	  andere	  mensen	  aan	  het	  helpen,	  hè	  dus	  het	  is..	  waar	  blijf	  ik	  zelf?	  En	  
dat	  zou	  verstikkend	  kunnen	  werken	  en	  dan	  komt	  de	  hedera	  helix	  die	  de	  boom	  omwikkelt	  en	  
uiteindelijk	  sterft	  de	  boom.	  Aan	  die	  hedera	  helix,	  en	  dat	  is	  dan	  ook,	  het	  hout	  wat	  verbrand	  
wordt	  door	  vuur	  en	  dan	  ben	  ik	  dat	  hout,	  die	  laat	  me	  verteren,	  zeg	  maar.	  Dat	  zijn	  allemaal	  
bewustwordings..	  dat	  is	  allemaal	  hier	  aan	  te	  danken	  eigenlijk.	  Dat	  is	  best	  wel,	  vind	  ik	  op	  zich	  
best	  wel	  heftig	  hoor.	  (....)	  Dus	  die	  kaarten	  hebben	  mij	  wel	  geholpen	  om	  bewust	  te	  worden.	  
	  
Dat	  is	  wel	  een	  prettige	  ontwikkeling	  geweest:	  eerder	  was	  ik	  geneigd	  om	  mezelf	  te	  
veroordelen.	  Dit	  heeft	  iets	  in	  beweging	  gezet,	  van	  de	  beginsituatie,	  het	  bevroren-‐zijn.	  Dat	  is	  
een	  reactie	  bij	  angst,	  je	  kan	  vluchten	  of,	  zo	  doe	  ik	  het,	  ik	  bevries.	  En	  dan	  kan	  het	  gaan	  om	  
levensangst.	  Dus	  ik	  heb	  meer	  luchtigheid	  gekregen,	  ik	  kan	  het	  meer	  loslaten	  en	  dingen	  laten	  
zoals	  ze	  zijn,	  hoe	  moeilijk	  ze	  ook	  zijn,	  zeggen	  'het	  is	  goed'.	  Ik	  blijf	  er	  niet	  zo	  in	  hangen.	  Het	  is	  
niet	  allemaal	  moeilijk	  en	  zwaar	  en	  ingewikkeld,	  ik	  kan	  er	  beter	  mee	  omgaan.	  
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Want	  hoe	  het	  voelt,	  is	  dat	  ik	  zo'n	  hele	  grote	  rugzak	  mee	  loop	  te	  sleuren.	  Met	  allemaal	  
emoties	  en	  gebeurtenissen	  van	  de	  afgelopen	  3	  jaar.	  Dat	  dat	  gewoon	  niet	  nodig	  is,	  dat	  je	  er	  
gewoon	  dood	  moe	  van	  wordt.	  En	  dat	  dit	  dan	  eh,	  veroorzaakt	  dat	  je	  denkt	  van	  nou,	  kan	  ik	  het	  
niet	  er	  uit	  gooien?	  Ook	  dingen	  die	  niet	  zo	  prettig	  waren	  denk	  ik	  van	  nou.	  Ik	  heb	  hem	  
getekend	  dus	  het	  is	  een	  stukje	  naar	  buiten	  (Lachen)	  	  Dus	  daar	  was	  ik	  wel,	  ja	  ik	  ben	  daar	  heel	  
blij	  mee.	  
	  
Eigenlijk	  vind	  ik	  dat	  ik	  best	  een	  ontwikkeling	  heb	  doorgemaakt	  tijdens	  dit	  proces.	  Een	  
ontwikkeling	  in	  dat	  ik	  mezelf	  beter	  leerde	  kennen.	  Dat	  ik	  ging	  zien	  van	  ok,	  ik	  val	  altijd	  eerst	  
terug	  in	  die	  	  schrik	  en	  dan	  in...	  Ja	  als	  je	  de	  volgorde	  ziet	  dan	  is	  het	  eerst	  schrik,	  dan	  woede	  en	  
dan	  verdriet.	  En	  dan	  vind	  ik	  verdriet,	  ja,	  dat	  houd	  ik	  zo	  ver	  mogelijk	  weg.	  Dat	  vind	  ik	  dan	  het	  
moeilijkste.	  (Lacht)	  Maar,	  ja,	  dat	  heeft	  het	  me	  gebracht.	  En	  wat	  het	  me	  uiteindelijk	  bracht,	  
was	  dat	  ik	  op	  een	  rijtje	  zette	  welke	  momenten	  in	  mijn	  leven	  nou	  het	  belangrijkste	  voor	  mij	  
waren	  geweest.	  	  
	  
Zich	  bewust	  worden	  van	  wat	  in	  het	  eigen	  leven	  van	  grote	  waarde	  is,	  wordt	  door	  meerdere	  
deelnemers	  genoemd.	  Een	  andere	  respondent	  zegt	  bijvoorbeeld:	  
	  
Toen	  realiseerde	  ik	  me	  ineens	  zo	  ja,	  dat	  weet	  ik	  natuurlijk	  wel,	  maar	  gezond	  leven	  is	  
onvoorstelbaar	  belangrijk	  (lacht)	  dat	  is,	  was	  voor	  mij	  een	  bewustwording.	  
	  
Deelnemers	  benoemen	  ook	  de	  intuïtie	  die	  een	  rol	  speelt	  bij	  het	  tekenen	  of	  kiezen	  van	  
kaarten,	  en	  de	  inzichten	  die	  dat	  oplevert.	  
	  
Ja,	  zonder	  dat	  ik	  dat	  zelf	  bewust	  mee	  aan	  het	  denken	  was,	  ik	  moest	  kiezen,	  dus	  op	  een	  
gegeven	  moment,	  nou	  dan	  doen	  we	  die.	  En	  op	  het	  moment	  dat	  je	  de	  oefening	  gaat	  doen,	  en	  
je	  moet	  dus	  ook	  kijken	  naar	  die	  kaarten,	  dat	  was	  echt,	  heel	  sterk	  het	  gevoel	  dit	  klopt	  niet,	  het	  
voelt	  niet	  goed.	  En	  eigenlijk	  zonder,	  zonder	  er	  al	  teveel	  bij	  na	  te	  denken	  draaide	  ik	  de	  kaarten	  
of	  wisselde	  ik	  de	  kaarten,	  en	  toen	  voelde	  het	  wel	  goed.	  Dus	  het	  was	  eh,	  ja	  dat	  	  vond	  ik	  zelf	  
wel	  heel	  bijzonder.	  Daar	  heb	  ik	  nog	  heel	  vaak	  aan	  teruggedacht	  en,	  ook	  wel	  elke	  keer	  met	  het	  
gevoel	  van,	  ja,	  nee,	  zo	  klopt	  het	  inderdaad	  ook,	  het	  andere	  klopte	  ook	  niet.	  (....)	  Nou	  ja	  wat	  ik	  
je	  vertelde	  over	  die	  twee	  kaarten	  in	  die	  volgorde,	  dat	  heeft,	  dat	  is	  wel	  blijven	  hangen.	  Ik	  zie	  
het	  als	  een	  soort	  van	  bevestiging	  dat	  het	  ook	  echt	  zo,	  dat	  dit,	  dat	  dit	  goed	  is	  zo,	  en	  da	  ik	  
vooral	  mijn	  rust	  en	  mijn	  energie	  moet	  gaan	  gebruiken	  voor	  de	  operatie	  en	  de	  tijd	  daarna.	  
	  
Al	  met	  al	  blijkt	  uit	  de	  interviews	  dat	  het	  werken	  met	  de	  VT	  de	  deelnemers	  zelfinzicht	  en	  
inzicht	  in	  hun	  waardenoriëntatie	  oplevert.	  Het	  gaat	  hier	  niet	  om	  rationeel	  argumenteren,	  
maar	  om	  een	  doorleefd	  besef	  dat	  het	  inzicht	  ‘klopt’	  met	  de	  eigen	  ervaringen	  en	  gevoelens.	  
	  
	  
5.	  Conclusie	  
	  
Voor	  de	  analyse	  van	  de	  interviewresultaten	  is	  gebruik	  gemaakt	  van	  een	  theoretisch	  kader,	  
dat	  drie	  aspecten	  aan	  de	  verbeelding	  onderscheidt:	  het	  vermogen	  innerlijke	  beelden	  te	  
maken;	  het	  vermogen	  zich	  in	  het	  perspectief	  van	  een	  ander	  te	  verplaatsen;	  het	  creatieve	  
vermogen	  de	  potentie	  van	  gegeven	  situaties	  te	  zien.	  Verbeelding	  in	  deze	  drieledige	  vorm	  
wordt	  daarbij	  gezien	  als	  een	  kenvorm	  die	  berust	  op	  de	  intuïtie.	  
	  
Het	  pilot-‐onderzoek	  naar	  de	  rol	  van	  de	  Verbeeldings	  Toolkit	  bij	  het	  verwerken	  van	  kanker,	  
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laat	  zien	  dat	  werken	  met	  de	  VT	  de	  verbeeldingskracht	  op	  elk	  van	  de	  drie	  aspecten	  
stimuleert.	  Natuurlijk	  geldt	  dit	  niet	  voor	  alle	  respondenten	  in	  gelijke	  mate,	  en	  een	  enkele	  
deelnemer	  geeft	  aan	  moeite	  te	  hebben	  met	  het	  vormen	  van	  innerlijke	  beelden,	  met	  het	  zich	  
verplaatsen	  in	  een	  ander,	  of	  met	  het	  zien	  van	  nieuwe	  mogelijkheden	  in	  een	  gegeven	  beeld.	  
De	  meeste	  respondenten	  echter	  geven	  in	  beeldende	  taal	  te	  kennen	  wat	  het	  werken	  met	  de	  
VT	  op	  deze	  gebieden	  voor	  hen	  heeft	  betekend.	  
	  
Daar	  moeten	  een	  paar	  kanttekeningen	  bij	  geplaatst	  worden.	  De	  deelnemers	  kregen	  een	  
pakket	  aangeboden	  met	  een	  aantal	  groepsbijeenkomsten.	  Zeker	  op	  het	  terrein	  van	  zich	  in	  
het	  perspectief	  van	  een	  ander	  verplaatsen,	  hebben	  deze	  bijeenkomsten	  een	  grote	  rol	  
gespeeld.	  Het	  is	  de	  vraag	  wat	  het	  slechts	  zelfstandig	  werken	  met	  de	  VT	  op	  dit	  gebied	  zou	  
opleveren.	  Misschien	  kunnen	  de	  opdrachten	  en	  aangereikte	  beelden	  nog	  versterkt	  worden	  
als	  het	  om	  deze	  sociale	  dimensie	  van	  de	  verbeelding	  gaat,	  zodat	  zij	  mensen	  stimuleren	  het	  
eigen	  particuliere	  perspectief	  te	  overstijgen.	  Een	  andere	  kanttekening	  betreft	  de	  relatie	  
tussen	  beelden	  en	  muziek.	  In	  groepsgewijs	  aangeboden	  oefeningen	  speelde	  de	  muziek	  geen	  
rol.	  Deelnemers	  hebben	  zelf	  wel	  naar	  de	  cd	  met	  muziek	  geluisterd	  en	  reageren	  hier	  
wisselend	  op.	  Voor	  sommigen	  vormde	  ook	  de	  muziek	  een	  bron	  van	  verbeeldingskracht,	  
anderen	  konden	  weinig	  met	  de	  aangeboden	  muziek.	  Hoe	  dan	  ook	  is	  in	  de	  interviews	  vooral	  
over	  beelden	  en	  tekeningen	  gesproken.	  De	  relatie	  tussen	  het	  visuele	  en	  het	  auditieve	  in	  de	  
VT	  verdient	  nadere	  aandacht	  in	  vervolgonderzoek.	  
	  
De	  conclusies	  van	  dit	  pilot-‐onderzoek	  kunnen	  in	  de	  vorm	  van	  hypotheses	  de	  inzet	  vormen	  
van	  vervolgonderzoek,	  dat	  methodologisch	  toegesneden	  is	  op	  het	  bepalen	  van	  effecten:	  
-‐	  De	  Verbeeldings	  Toolkit	  stimuleert	  het	  vermogen	  van	  mensen	  om	  innerlijke	  beelden	  te	  
vormen,	  tot	  uitdrukking	  komend	  in	  de	  beeldende	  taal	  die	  mensen	  hanteren	  om	  over	  hun	  
ervaringen	  te	  spreken.	  
-‐	  Versterking	  van	  de	  sociale	  dimensie	  van	  de	  Verbeeldings	  Toolkit	  zal	  het	  vermogen	  van	  
mensen	  zich	  in	  het	  perspectief	  van	  anderen	  te	  verplaatsen	  versterken,	  tot	  uitdrukking	  
komen	  in	  hun	  beeldtaal	  en	  tekeningen.	  
-‐	  De	  Verbeeldings	  Toolkit	  stimuleert	  het	  creatieve	  vermogen	  de	  potentie	  van	  gegeven	  
situaties	  te	  zien,	  tot	  uitdrukking	  komend	  in	  een	  verhoogde	  mate	  van	  welbevinden.	  
-‐	  De	  Verbeeldings	  Toolkit	  levert	  mensen	  kennis	  van	  zichzelf	  en	  van	  hun	  situatie	  op,	  tot	  
uitdrukking	  komend	  in	  een	  articulatie	  van	  waarden	  en	  doelstellingen	  in	  hun	  beeldtaal.	  
	  
De	  Verbeeldings	  Toolkit	  bevat	  een	  breed	  scala	  van	  eenvoudige	  verbeeldingsoefeningen	  om	  
mensen	  met	  kanker	  te	  helpen	  hun	  eigen	  zelfversterkende	  vermogens	  te	  mobiliseren.	  Het	  
pilot-‐onderzoek	  geeft	  er	  zicht	  op	  langs	  welke	  wegen	  dit	  gebeurt.	  De	  resultaten	  geven	  
alleszins	  aanleiding	  tot	  een	  breder	  opgezet,	  onafhankelijk	  vervolgonderzoek,	  waarin	  bij	  
voorkeur	  psycho-‐oncologische	  centra	  en	  oncologische	  centra	  in	  (academische)	  ziekenhuizen	  
participeren.	  
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