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Inleiding

De tekenbewegingsmethode (TBM) is een ervaringsgerichte 

methodiek die als doel heeft inzicht te krijgen in het eigen 

functioneren. Er wordt gebruikgemaakt van de wisselwer-

king tussen lichaamsdynamiek en beeldend materiaal om 

veranderingsprocessen op gang te brengen. De methode 

richt zich op het aanleren van vaardigheden voor het 

verbeteren van de levenskwaliteit door het veranderen van 

patronen in gedrag, emoties en gedachten. Ook gaat het 

om radicale acceptatie van wat niet te veranderen is. De 

tekenbewegingen bevorderen lichaamsbewustzijn, ademha-

ling en concentratie, oordeelvrije zelfreflectie, helder denken, 

zuiver voelen en effectief communiceren.

Didi Overman en Lida Floor

In dit artikel …

… een inhoudelijke beschrijving van de teken

bewegingsmethode; 

… het gebruik van oervormen, beweging en adem

haling als basis voor een methodiek; 

… de therapeutische inzetbaarheid van de teken

bewegingsmethode.

I In tekenbeweging zijn     
Ervaringsgericht en dynamisch werken binnen de beel-
dende therapie 

De tekenbewegingsmethode omvat een nieuwe aanpak binnen de 

beeldende therapeutische werkpraktijk, waar lichaamsdynamiek, materiaal 

en beeld onafgebroken met elkaar in dialoog zijn. De auteurs van dit artikel 

achten het zinvol om vaktherapeuten deelgenoot te maken van deze 

methode, die zelfstandig, maar ook als aanvullend gereedschap ingezet  

kan worden. 
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ware aan zichzelf overgelaten en volgt een innerlijk ritme, dat 

op een of andere manier het wezen van de kunstenaar vrij 

tot uitdrukking brengt (Klee & Spiller, 1990).

De interactie van materiaal, beeld en beweging brengt een 

verbinding tussen binnen- en buitenwereld teweeg (Rutten-

Saris, 1990). Het beeld is belangrijk voor de voortgang 

van de beweging. Bewegingen, omgezet in lijnen, brengen 

gevoelens naar boven. Door zo’n beweging te herhalen ont-

staat er een verdiepingsproces; gevoelens krijgen gestalte 

en vervolgens kom je bij onderliggende specifieke emoties. 

Al bewegend kun je er verbinding mee maken, ze beleven 

en verwerken.

De tien oervormen

TBM is gebaseerd op tien elementaire vormen, ook wel oer-

vormen genoemd. De Duitse psychologe Maria Hippius ont-

wikkelde ‘Das geführtes Zeichnen’ als tekenmethode waarin 

de tien oervormen een belangrijke rol speelden. Deze tien 

oervormen zijn het vocabulaire voor de tekenbewegings-

methode. Het zijn: schaal, boog, cirkel, spiraal, liggende en 

staande lemniscaat, aardelijn, verticale en diagonale lijn en 

de zon. Ze vinden hun oorsprong in de natuur als krommen 

en rechten (Molenaar-Coppens, 1996) en zijn herkenbaar 

in alles om ons heen, enkelvoudig of in samenstelling. Niet 

alleen het zichtbare en tastbare, maar ook geluiden, geuren, 

gevoelens en gedachten zijn te herleiden tot deze vormen. 

In onze werkpraktijk blijkt dat elk van de oervormen een 

aantal specifieke kenmerken heeft. Bij cliënten worden 

veel overeenkomsten in beleving waargenomen, op grond 

waarvan bepaalde eigenschappen aan de tekenbewegingen 

kunnen worden toegekend. We geven twee voorbeelden:

•	 De	schaalbeweging heeft met overgave te maken, diep 

durven accepteren en ontvangen. De licht vallende 

beweging kan ontspannend en verruimend werken. De 

schaalvorm zorgt voor draagvermogen en containment. 

Het lichaam komt door de beweging in een wiegende 

cadans, waarbij de zwaartekracht het werk doet. Dit 

wordt meestal als aangenaam ervaren maar kan ook 

intense emoties oproepen. 

•	 De	diagonaalbeweging heeft een heel andere werking. 

Deze beweging is gekoppeld aan uitdaging en risico en 

kan heel confronterend zijn. Het hellende vlak kan verzet 

en boosheid oproepen, maar ook een doorbraak veroor-

zaken in een ineffectief patroon. 

Waar komt de tekenbeweging vandaan?

Het universum is een groot energetisch veld dat in essentie 

bestaat uit ritmes en trillingen, ofwel energie. Uit energie 

komt materie voort, die zich vervolgens weer omzet in 

energie. Alle dingen en wezens in het heelal zijn zichtbaar of 

onzichtbaar met elkaar verbonden als een grote machinerie. 

Beweging baart vorm, vorm baart beweging.

Vorm baart verdriet, haat, liefde, tegenzin en genegenheid.

Het zijn vormen van de psyche die uit beweging ontstaan zijn.

Wil ik een lijn kunnen ervaren

dan moet ik mijn hand analoog aan die lijn bewegen.

Mijn psyche kan ik ervaren door mijn hand te bewegen 

terwijl ik de lijn volg.

Bewegingskarakter is vormkarakter.

Doorvoel de vorm en deze wordt van binnen wedergeboren.

(Itten, 2007)

De tekenbewegingsmethode is ontstaan vanuit een 

multidisciplinaire behandeling voor trauma- en borderline-

problematiek met dialectische gedragstherapie (DGT). De 

vier modules (kernoplettendheid, intermenselijke vaardig-

heden, emotieregulatie en omgaan met crisis) van de DGT 

(Linehan, 1996), hebben wij gebruikt als kapstok voor het 

ontwikkelen van een serie van 29 tekenbewegingsoefenin-

gen, met als doel inzicht te verwerven in het eigen functio-

neren en de kwaliteit van het leven te verbeteren. Daarnaast 

gebruiken wij technieken uit de mindfulnesstraining (Kabat-

Zinn, 2010). Hoewel de methode is ontwikkeld op basis van 

ervaringen met behandeling van voorgenoemde doelgroep, 

blijkt de methode in de praktijk ook doeltreffend voor andere 

doelgroepen. 

In dit artikel beschrijven wij het theoretisch kader van de 

tekenbewegingsmethode. We laten zien wat de werkwijze 

en effectiviteit is van TBM en illustreren dit met voorbeelden 

uit de praktijk.

Wat is een tekenbeweging?

Een tekenbeweging is een beweging die een teken voort-

brengt (Itten, 2007). De beweging komt eerst. Het teken (de 

tekening) komt eruit voort en is de materiële verschijnings-

vorm van de beweging. Wanneer het lichaam, waarin oude 

en nieuwe informatie ligt opgeslagen, in beweging komt, 

kan die beweging verlengd worden door middel van bijvoor-

beeld een krijtje en zo vorm krijgen als een lijn op papier. Zo 

ontstaat de tekenbeweging. De Zwitserse schilder Paul Klee 

legde in de vorige eeuw het accent niet op ‘das Form-Ende’ 

maar op ‘das Formende’ oftewel ‘vom Vorbildlichen zum 

Urbildlichen’. De lijn was voor hem de uitdrukking van het 

‘worden’. Het gaat om het wordingsproces vanuit oorspron-

kelijkheid. Het eindresultaat komt daaruit voort en is geen 

doel op zich. Klee, docent aan het Bauhaus, had revoluti-

onaire denkbeelden over de plaats die het gevoel inneemt 

bij het komen tot vorm. Hij gebruikte hiervoor in zijn lessen 

ritmische oefeningen, herhalend, tweehandig tekenen op 

het ritme van de ademhaling. De bedoeling hiervan is om:

(…) innerlijk en uiterlijk vrij te worden door motorische ont-

plooiing en om tegelijkertijd beweging en ritme als existen-

tiële oerfenomenen te ervaren. Hier wordt de hand als het 
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Hersengolven, de trilling van stembanden, de spijsvertering, 

slapen en waken, de voortplantingscyclus, de zenuwen en 

vele andere ritmische bewegingen maken dat wij kunnen 

bestaan (Khan, 1989). Oosterse kunstvormen als sumi-e 

(inktschilderen) en kalligrafie gaan uit van ‘chi’, de leven-

senergie die alles bezielt. Elke lijn is een unieke verschij-

ningsvorm van chi. Een levende lijn is een lijn, die voortkomt 

uit concentratie, vrijheid en verbondenheid met het grote 

geheel. De Amerikaanse kunsthistoricus George Rowley 

zegt in ‘Principles of Chinese Painting’): ‘Life-movement is 

the result of spirit-resonance.’ (1990). 

De lijn is er al,

je hoeft hem alleen maar te vangen

en even daarna weer de vrijheid te geven.

Een lijn op het papier, zichtbaar geworden door de inkt,

is maar een klein stukje van de werkelijke lijn.

Een lijn heeft geen begin en geen einde.

Als de vlucht van de gierzwaluw …

(Floor & Overman, 2011)

Zodra een kind in staat is om een krijtje vast te houden, 

begint het er tekenbewegingen mee te maken. In eerste 

instantie zijn dit ongecontroleerde krasbewegingen, een 

uitingsvorm zonder plan. In eerste instantie heeft een moto-

rische activiteit geen ander doel dan zichzelf. Dat het krijtje 

afgeeft en daarmee sporen achterlaat op de ondergrond, 

is van secundair belang in het proces van het krassen. 

Het kind volgt eenvoudigweg zijn eigen ritme en natuur-

lijke behoefte, en ervaart dat als prettig. De sporen krijgen 

pas betekenis naarmate het kind zijn rationele vermogens 

ontwikkelt. Daarmee groeit de behoefte tot het geven van 

betekenis en zo worden de sporen tekens. Deze eerste 

verrichtingen van kinderen op het platte vlak noemen we 

krabbelen. Het kind moet rechtop zitten om te kunnen teke-

nen met het krijtje in de volle hand en mee te bewegen met 

het hele bovenlichaam. Deze beweging zet zich door in een 

vorm op het papier.

Vanuit de eerste krasbewegingen ontstaan horizontale, 

gebogen en diagonale lijnen. Dit zijn ook de bewegingen die 

ten grondslag liggen aan het schrift. Van ritmisch krassen, 

golven en tikken is het een relatief kleine stap naar schrij-

ven. Hoewel een kind nog geen doel heeft met het krassen, 

heeft het ook geen remmingen om het uit te proberen. Het 

volgt de impulsen vanuit zijn eigen ritme, schommelend 

en ademend, net als het hele universum waar het deel van 

uitmaakt. 

Kenmerken van de tekenbeweging

Adem en beweging

Lucht is de meest primaire levensbehoefte. Het eerste wat 

we doen zodra we geboren worden, is inademen. Het leven 

eindigt in een uitademing. Iedere ademhaling bevat zowel 

afscheid en dood als nieuw leven en nieuwe kansen, in een 

ononderbroken cyclus. De in- en de uitademing gaan in 

elkaar over via een nauwelijks waarneembaar rustmoment, 

een keerpunt. Op de inademing volgt een geladen rust-

moment, waarin de dynamiek van de volgende beweging, 

de uitademing, besloten ligt. Op de uitademing volgt ook 

een rustmoment, maar dan als een lege tussentijd. In TBM 

wordt de ademhaling expliciet als gereedschap gebruikt 

voor het veranderingsproces. Door de tekenbewegingsoe-

feningen direct te koppelen aan de adem kun je je eigen 

(adem)ritme gaan herkennen, ervaren en veranderen. Zo 

kan bijvoorbeeld een oppervlakkige of geblokkeerde adem-

haling zich gaandeweg verdiepen door het ritme van de 

tekenbeweging aan te passen.

Links en rechts

De hersenen sturen beweging, geheugen, zintuiglijke 

waarneming, gedrag, emoties en cognities aan (van Strien, 

2000). Onze interesse gaat vooral uit naar hoe deze functies 

te beïnvloeden zijn door tekenbewegingsoefeningen, met 

als doel inzicht en welbevinden te bevorderen, zoals Dhont 

(2000) dat ook beschrijft. 

Door middel van TBM, waar met beide handen gewerkt 

wordt, komen linker- en rechterhersenhelft meer met elkaar 

in verbinding, waardoor de balans tussen emoties en cog-

nities verbetert. We zien in de praktijk dat het werken met 

de dominante hand andere ervaringen bewerkstelligt dan Het eerste krabbelen van een kind.
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voor een sessie. Een aardelijn bijvoorbeeld, kan een war-

ming-up zijn, om de ademhaling te reguleren en spanning 

te verminderen. Een oefening kan ook een onderdeel zijn 

van een TBM-sessie. Diezelfde aardelijn, in combinatie met 

andere tekenbewegingen, kan bijvoorbeeld gebruikt worden 

om grip te krijgen op emoties. 

Tekenbewegingsmethode in de praktijk

Doelgroep

TBM is effectief voor verschillende soorten problematiek. 

We noemen bij naast borderline en trauma ook autisme, 

verslaving, burn-out, depressie, angst- en dwangklachten 

en verstandelijke beperking. TBM kan zowel in groepsver-

band als individueel toegepast worden, als onderdeel van 

een behandelprogramma of als autonome therapie. Naast 

een therapeutische toepassing is TBM bruikbaar bij coa-

ching en procesbegeleiding met thema’s als stressmanage-

ment, aandachtstraining, omgaan met emoties, relaties en 

werk, het ontwikkelen van creativiteit, en omgaan met ziekte 

en rouw. TBM is niet alleen geschikt voor volwassenen maar 

ook voor kinderen en adolescenten. 

Werkruimte en materiaal 

De ideale ruimte voor TBM is licht en rustig. Dit heeft een 

uitnodigende werking. De ruimte moet goed geoutilleerd 

zijn, het materiaal ligt binnen handbereik. Bij voorkeur 

wordt er aan de muur gewerkt en de cliënt heeft voldoende 

ruimte om optimaal in beweging te kunnen komen. In TBM 

is het beeldend materiaal het voertuig van het proces. We 

gebruiken een verscheidenheid aan materialen, van een 

simpel tekenpotlood of een krijtje tot verf, kleiwater en zand. 

De keuze van het materiaal is specifiek gekoppeld aan de 

tekenbeweging en het doel ervan. 

Werkwijze

Het zou tegenstrijdig zijn om een methode die per definitie 

bestaat uit beweging, in dwingende protocollen vast te leg-

gen. Dit wil niet zeggen dat er geen richtlijnen zijn om ermee 

te werken. Het is belangrijk dat TBM onder professionele 

begeleiding toegepast wordt, omdat de oefeningen vaak 

een diepgaande impact hebben.

De begeleiding van de tekenbewegingsoefeningen vereist 

in de eerste plaats onverdeelde aandacht en een open 

houding van de therapeut of trainer. Het is belangrijk om je 

als begeleider af te stemmen op de cliënt en om datgene 

wat je wilt overbrengen zelf te belichamen: een ontspannen 

lichaamshouding en ademhaling, een rustige, levendige 

stem. Aanwijzingen en stiltes wisselen elkaar af. De thera-

peut is voortdurend alert op wat er met de cliënt gebeurt 

en anticipeert daarop met interventies die belangrijk zijn om 

het proces te continueren, richting te geven en zo nodig te 

begrenzen. Hierdoor ontstaat veiligheid en ruimte, waarbin-

wanneer de niet-dominante hand gebruikt wordt. 

De dominante hand appelleert aan de meer rationele 

aspecten, zoals begrenzing, concentratie, structuur, ideeën 

en macht. De niet-dominante hand roept gevoelens op 

van vrijheid, kind-zijn, onmacht, kwetsbaarheid, angst en 

openheid. Deze aspecten zijn gekoppeld aan de emotio-

nele geest (Linehan 1996). Door samenwerking tussen de 

twee handen en lichaamshelften komen de rationele en 

emotionele geest met elkaar in verbinding. Dit zintuiglijke en 

intuïtieve proces leidt tot het ervaren van competentie en 

heelheid. 

Herhaling

Een van de belangrijkste aspecten van TBM is het langdurig 

herhalen van de beweging (Von Dürckheim, 1991). Hier-

door groeit de verbinding met het hier en nu, er ontstaat 

onthechting van de tijd en oude patronen kunnen worden 

losgelaten. Een mooi voorbeeld is een oud ritueel van de In-

uit om met een steen een cirkel te slijpen in een rots, waarbij 

de beweging eindeloos wordt herhaald. 

In de praktijk hebben we waargenomen dat hoe langer de 

tekenbewegingen herhaald worden, hoe meer er loskomt 

van dat wat er op een dieper niveau speelt. Tijdens een 

tekenbewegingsoefening kan er een flow ontstaan, het 

gevoel dat alles samenvalt: beweging, materiaal en beeld, 

lichaam en geest (Csikszentmihalyi, 2010). Er ontstaat 

een wisselwerking tussen de herhalende beweging en het 

veranderende beeld. Hiermee komen in een analoog proces 

verstopte gedachten, emoties, herinneringen en blokkades 

aan de oppervlakte. Dit is therapeutisch materiaal waarmee 

verder gewerkt kan worden. De therapeutische interventies 

worden daarbij van moment tot moment afgestemd.

Tijdsduur 

We leven in een hectische tijd waarin vaak weinig ruimte en 

rust is voor verwerking van ervaringen die we in het dage-

lijks leven opdoen. TBM biedt deze ruimte door middel van  

oefeningen die als tijdloos kunnen worden ervaren. Toch 

zijn deze oefeningen duidelijk afgebakend in tijdsduur. Hoe 

langer de oefening duurt, des te dieper is de werking ervan. 

De eerste fase is de kennismaking met de beweging, het 

zoeken naar ritme, snelheid, grootte en druk. Daarna wordt 

de beweging meer eigen, het lichaam gaat meedoen, en er 

komt een gedachtestroom op gang die weer afneemt door 

in beweging te blijven. De concentratie neemt toe. Nog later 

stoppen de gedachten en komen er gevoelens op, die mee-

genomen worden in de dynamiek van de tekenbeweging, 

waardoor deze vaak in een ander ritme komt. De beweging 

kan steeds dieper inslijten en doorwerken, waarbij gevoe-

lens en gedachten als het ware meereizen op de lijn. 

Afhankelijk van het doel en de doelgroep kan een oefening 

als een kortdurende, losstaande oefening ingezet worden 



bewegingen. Het is de bedoeling dat de cliënt in de ervaring 

opgaat, maar dat hij tevens blijft waarnemen wat er gebeurt 

op fysiek, rationeel en emotioneel niveau.

De cliënt manifesteert zijn persoonlijke ritme. De neerslag 

daarvan is een netwerk van lijnen die door de herhaling van 

de beweging een uniek beeld vormen. Een tekenbeweging 

kan op veel manieren uitgevoerd worden: snel, oppervlakkig 

of juist traag, met veel of weinig druk, doorgaand of onder-

broken, gecontroleerd of los. Het eindresultaat, het beeld, 

laat die verschillen in bewegen duidelijk zien.

Therapeutische effectiviteit 

Hier volgt een overzicht van de therapeutische mogelijkhe-

den van TBM. Hierbij baseren we ons op waarnemingen en 

inzichten uit de praktijk (Floor en Overman, 2011).

Trainen van aanwezigheid in het 

hier en nu

Voor, tijdens en na een tekenbe-

wegingsoefening ligt de focus op 

aandacht, om waar te nemen wat er 

in lichaam en geest gebeurt. Deze focus geeft een duidelijk 

kader waardoor de cliënt in staat is om contact te maken 

met zichzelf en zo problemen helderder onder ogen te kun-

nen zien (Thich Nhat Hanh, 2011).

Spanning kan worden ontladen

Zowel lichamelijke als emotionele 

spanning kunnen loskomen door de 

ritmische herhaling. Hierbij is de lijn 

als het ware een katalysator, die de 

spanning overneemt en afvoert. Zo kan een hoog span-

ningsniveau ontladen worden door een willekeurige krasbe-

weging, die naarmate de spanning afneemt kan overgaan in 

bijvoorbeeld een rustige liggende lemniscaat. Het beeld dat 

ontstaat, is een nauwkeurige graadmeter van de toestand 

waarin de cliënt zich bevindt.

Tekenangst kan worden losgelaten

TBM heeft een positief effect op 

het zelfvertrouwen. De oefeningen 

zijn laagdrempelig; het doel is niet 

om een ‘mooie’ tekening te maken, 

maar om op een oordeelvrije manier met het proces bezig 

te zijn. TBM appelleert hiermee aan de vroege kindertijd en 

de krabbelfase, toen er nog geen faalangst was, en bouwt 

een brug naar die vroege, vrije ervaring. Daardoor kan het 

oorspronkelijke creatieve vermogen weer gaan stromen 

(Cane, 1983).

Cliënt A. staat voor een groot vel papier met twee grafiet-

stiften. Ze krijgt de vrijheid om een eigen tekenbeweging 

te laten opkomen. Ze weet dat er geen prestatie gevraagd 

nen therapeutische processen kunnen plaatsvinden. Verder 

stimuleert de therapeut de cliënt om ontspannen, gecon-

centreerd en open te zijn, waardoor de oefeningen hun 

werk kunnen doen. Ook wordt de cliënt aangemoedigd om 

zijn ervaringen te delen.

De cliënt is tijdens de tekenbeweging ontspannen, geconcentreerd 
en open.

Voorbeelden:

•	 Cliënt	stagneert	in	de	beweging.	De	therapeut	stelt	voor	

om de gebruikte oervorm om te buigen naar een vrije 

krasbeweging, zodat de eigen dynamiek kan vrijkomen 

en het proces zich kan voortzetten.

•	 Cliënt	geeft	aan	angstig	te	worden	door	de	spiraalbe-

weging naar de kern toe. De therapeut stelt voor om 

de beweging te vertragen, of om een stukje terug te 

bewegen, waardoor de cliënt de mate van exposure zelf 

kan bepalen en zo ervaart dat hij, door zo te handelen, 

de regie terugkrijgt over zijn emoties en de gedachten die 

daarbij opkomen.

•	 Cliënt	verliest	zichzelf	in	een	tekenbewegingsoefening	en	

dreigt te dissociëren. De therapeut geeft de opdracht om 

terug te gaan naar de aardelijn en deze af te stemmen 

op de ademhaling. Daarna kan de oefening gecontinu-

eerd worden.

 

De cliënt wordt gestimuleerd om regelmatig met beide han-

den te werken, tegelijkertijd of afwisselend. In het begin kan 

het een veilig gevoel geven om de ogen open of half open 

te houden, maar wanneer er voldoende vertrouwen is, geeft 

het werken met gesloten ogen een diepere concentratie. De 

waarneming verplaatst zich van het zien naar het voelen. 

De beweging begint rustig, zo kan de ervaring bewuster 

beleefd worden. Bij een intensivering van de tekendyna-

miek is het belangrijk om contact te houden met het lijf: 

de ademhaling, de buik, grond onder de voeten. Het is 

belangrijk dat de tekenbeweging voortkomt uit de dynamiek 

van het gehele lichaam, zowel in de subtiele als in de grote 
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daagd om het eigen tekenritme en het gezamenlijk ritme af 

te wisselen, zowel op een harmonische als een disharmoni-

sche manier. Hierdoor kan intermenselijke gedragsverande-

ring geoefend worden.

Gedragspatronen en -veranderingen 

worden zichtbaar en voelbaar

Een tekenbewegingsoefening geeft 

zicht op effectieve en ineffectieve ge-

dragspatronen. Dit opent de moge-

lijkheid tot enerzijds acceptatie van de realiteit, en anderzijds 

de mogelijkheid tot gedragsverandering.

Cliënt F. is bang om ruimte in te nemen en uit dit door kleine 

tekenbewegingen te maken. De angst wordt hierdoor zicht-

baar op papier. Vervolgens moedigt de therapeut haar aan 

om de bewegingen steeds wat groter te maken, en om zich 

daarbij bewust te worden wat deze verandering met haar 

doet. Dan voelt F. hoe prettig het is om zichzelf meer ruimte 

te geven op het papier. Zo kan zij haar cognities bijstellen.

TBM werkt ik-versterkend en  

bevrijdend

TBM kan leiden tot zelfacceptatie, 

herkenning en erkenning van emo-

ties,  gedragsverandering, inzicht in 

eigen mogelijkheden en zelfmanifestatie. 

Cliënt L. voelt zich slecht en schuldig over een geheim dat 

hij al lang met zich meedraagt en wil hier iets mee doen. De 

therapeut kiest als interventie de spiraalbeweging, alleen 

van binnen naar buiten. L. herhaalt deze beweging gedu-

rende ongeveer 20 minuten. Zijn lichaam beweegt mee met 

de spiraal. De doorgaande tekenbeweging masseert als 

het ware de blokkade, die zachter wordt en losgelaten kan 

worden via de dynamiek van de tekenbeweging. Tenslotte 

maakt L. het geheim zichtbaar en tastbaar door middel van 

een beeld van klei. Beweging wordt teken, wordt taal, wordt 

vorm, wordt bevrijding.

Beweging wordt beeld

Het beeld geeft houvast in het ab-

stracte therapeutische proces. Vanuit 

het beeld kan steeds opnieuw een 

stap gezet worden op de weg naar 

verandering. Een voltooid beeld kan een gevoel geven van 

tevredenheid en acceptatie voor dat moment. De dynamiek 

die daaruit voortkomt creëert vervolgens weer nieuwe beel-

den. Zo ontstaat een beeldend-dynamisch continuüm. Aan 

het einde van een behandeling kan een overzichtstentoon-

stelling gemaakt worden, waardoor het totale werkproces 

zichtbaar wordt.

wordt. Het grote witte vel maakt haar blij, een goed begin, 

want meestal schrikt ze terug voor zo’n groot wit vlak. Ze 

heeft zin om te werken, te bewegen op het papier en naar 

haar gevoel af te dalen.  

Rust en concentratie worden  

bevorderd

Een tekenbeweging is te vergelij-

ken met elementaire bewegingen 

als hartslag en ademhaling. De 

ritmische herhaling en de eenvoud ervan hebben vaak een 

rustgevende uitwerking, net als wiegen dat heeft voor een 

baby. Wanneer de geest rustig wordt, komt er ruimte voor 

aandacht en concentratie. Dit geeft een verbetering van 

leer- en werkprestaties, inzicht in het eigen functioneren en 

meer plezier in het dagelijks leven. 

Het lukt cliënt A. om de adem te verdiepen naar haar buik. 

Met haar ogen dicht laat zij haar handen hun weg vinden op 

het papier. Haar lichaam neemt het ritme van de ademha-

ling over en ze geniet van de wiegende beweging en kan 

zich daarop concentreren.

De balans tussen denken en voelen 

kan hersteld worden

Tekenbewegingen worden bij voor-

keur met beide handen uitgevoerd, 

samen of afwisselend. De integratie 

van linker- en rechterhersenhelft wordt bevorderd (Steiner, 

2003, Dhont, 2000). Hiermee kan de verbinding tussen 

voelen en denken verbeteren. 

Tijdens het tekenproces ervaart cliënt A. achtereenvolgens 

verdriet, frustratie, boosheid en eenzaamheid. Ze krast, 

schetst, en drukt hard en zacht met haar materiaal op het 

papier. Afwisselend gebruikt ze haar linker- en rechterhand 

of beide handen. Diagonale, verticale en horizontale lijnen 

verschijnen op het papier, afgewisseld met ronde lijnen. 

Het liefst tekent ze ronde vormen, waarbij de rechterhand 

tegen de klok in beweegt en de linkerhand met de klok mee. 

Zij durft lang door te gaan met deze beweging, omdat het 

haar rust en veiligheid biedt. Zo vindt A. haar persoonlijke 

tekenbeweging. Ze ervaart hierbij contact tussen hart, hoofd 

en buik. 

Intermenselijke effectiviteit wordt 

ontwikkeld

Een van de belangrijke mogelijkhe-

den van de methode is het ontwikke-

len van intermenselijke vaardigheden. 

Dit gebeurt bijvoorbeeld door tekenbewegingsoefeningen in 

tweetallen of met de hele groep te doen. Gedragspatronen 

worden zichtbaar gemaakt door de individuele en gezamen-

lijke tekendynamiek. De cliënten worden bijvoorbeeld uitge-



en beeld, om inzicht in het eigen functioneren te krijgen 

en gedragsverandering te bevorderen. Door gebruik te 

maken van zowel de rechter- als de linkerhand wordt het 

hele lichaam ingezet, het brein geactiveerd en de integratie 

tussen denken en voelen bevorderd. Cliënten ervaren de 

tekenbewegingsoefeningen als een veilige, toegankelijke en 

vaak ook confronterende manier om met hun therapeutisch 

proces aan het werk te zijn. In de praktijk blijkt dat TBM een 

wezenlijke bijdrage levert aan de therapeutische behande-

ling van diverse doelgroepen. <

Conclusie

TBM is een volwaardige, laagdrempelige methode binnen 

de beeldende therapie. De methode is vernieuwend, ef-

fectief, flexibel en breed inzetbaar. Het eenvoudige vocabu-

laire van de tien oervormen leent zich voor velerlei vertaling, 

passend bij doelgroep en context. Door de intensieve 

afstemming tussen therapeut, cliënt en medium ontstaat 

een veilige werksituatie, die ruimte biedt om de uitdaging 

van verandering aan te gaan. 
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Samenvatting

In dit artikel beschrijven de auteurs een tekenbewegings-

methode binnen de beeldende therapie, die gebaseerd is 

op de wisselwerking tussen lichaamsdynamiek, materiaal 
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