Boeken
tientallen pagina’s verder. Met zijn scherpe anekdotes en gortdroge humor, waarbij Jolij zichzelf niet spaart, loodst hij de
lezer door de vaak moeilijk te bevatten
materie. In de zeer gedetailleerde beschrijvingen van bewijsvoering over abstracte wetenschappelijke gebieden, raakte ik soms de weg kwijt. De breedheid
waarmee de invalshoeken beschreven
en onderbouwd worden, maakt het boek
soms moeilijk volgbaar voor een breder
publiek. Kortom, een super inspirerend
boek voor iedereen die geïnteresseerd is
in met name de wetenschappelijke benadering van bewustzijn, parapsychologie
en alle dwarsverbanden daartussen. Stiekem had ik gehoopt op iets meer koppeling naar en inspiratie voor ons eigen
vakgebied. Even vrolijk mijmer ik zelf
verder over embodied bewustzijn, ‘écrire
& peinture automatique’ en muziek die
het onderbewuste wakker klingelt.
Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2020
(250 pagina’s)
ISBN: 978 90 468 2738 3
Prijs: € 22,99 (paperback)
Recensie geschreven door
Hester Slagman

dramatherapie te combineren in de
praktijk, waarbij de unieke facetten behouden blijven. De auteurs onderzoeken
hoe deze facetten van beide disciplines
in het vakgebied worden samengebracht
om zo een nieuwe, frisse blik te werpen op het vakgebied en waar mogelijk
de werkwijze van professionals in het
werkveld te verrijken.
Na het voorwoord van Rebecca Applin
Warner, een dankwoord en een introductie door beide auteurs, worden in elf
hoofdstukken verschillende bijdragen
aangehaald van Oldfield en Carr zelf
en van vaktherapeuten uit verschillende landen (waaronder Nederland). Elk
hoofdstuk heeft zijn eigen stijl, onderwerp en passende voorbeelden, waardoor het voelt alsof er bij het omslaan
naar elk volgend hoofdstuk een nieuwe
professional voor je komt zitten om te
vertellen wat hij/zij in de praktijk aan
kennis heeft opgedaan over het onderwerp en wat voor een werkwijze hieruit is voortgekomen. De laatste hoofdstukken zijn minder methodisch van
aard. In de conclusie van het boek wordt
getracht een overeenkomende methodiek te halen uit de bijdragen van de
vaktherapeuten.
Het boek bevat veel levendige praktijkvoorbeelden. Ze nodigen uit om te leren
van de auteurs en een diepere blik te
werpen in het eigen handelen als vaktherapeut. Tijdens het lezen betrap ik
mijzelf meerdere malen op het vinden
van gevallen uit mijn eigen praktijk die
nagenoeg overeenkomen met de voorbeelden van de schrijvers uit dit boek.

Collaborations within and
between dramatherapy
and music therapy.
Experiences, Challenges
and Opportunities in
Clinical and Training
Contexts.
Amelia Oldfield en Mandy Carr
In dit Engelstalig boek brengen dr. Amelia Oldfield en Mandy Carr argumenten
samen om aspecten van muziek- en
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Een belangrijk onderdeel van het boek
is het op gang komen van een vraagstuk over de samenwerking tussen beide disciplines: Hoe kunnen afzonderlijke
kenmerken die beide disciplines hebben,
behouden worden in zo’n samenwerking? De bijdragen van de vaktherapeuten zetten de lezer aan over de mogelijkheden na te denken en helpen de lezer
een eigen mening te vormen. De laatste
hoofdstukken, gericht op inzichten uit het
verleden en mogelijkheden tot samenwerking in de toekomst, zijn minder gericht op praktische toepassingen maar

zeker interessant om te lezen. Het laat
zien dat er manieren zijn om te leren van
elkaars differentiaties zonder de unieke
kwaliteiten van muziektherapie of dramatherapie te verliezen.
Ik zou dit boek aanbevelen aan collega’s
die mogelijk de samenwerking willen
opzoeken met een vaktherapeut in hun
eigen omgeving. Ook vaktherapeuten die
interesse hebben om eigen kennis te verbreden door de inzichten van deze muziek- en dramatherapeuten, kunnen zich
zeker uitgenodigd voelen om dit boek te
lezen.
Londen: Jessica Kingsley Publishers,
2018 (256 pagina’s)
ISBN: 987 17 859 2135 3
Prijs: € 35,00
Recensie geschreven door Elise Manders

Brainspotting. De nieuwe
therapie voor snelle en
effectieve verandering.
David Grand
Brainspotting is een nieuwe therapie
voor snelle en effectieve verandering in
het brein. Deze vorm van therapie wordt
onder andere ingezet bij trauma’s, PTSS
in combinatie met traumatisch hersenletsel en om pijn en andere lichamelijke verschijnselen te verminderen. Het
is ontstaan vanuit de behandelmethode EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), een combinatie
van oogbewegingen en andere vormen
van bilaterale stimulatie met specifieke
protocollen en procedures. De methode
zorgt ervoor dat het trauma anders in
het brein wordt opgeslagen, waardoor
het als minder heftig wordt ervaren.

Boeken
Ondanks dat EMDR en Brainspotting veel
met elkaar overeenkomen zitten er ook
verschillen in de technieken. EMDR hanteert een strak protocol. Er wordt specifiek met cognities gewerkt met als uitgangspunt het meest beladen aspect van
de traumatiserende herinnering. Een
EMDR-sessie wordt voornamelijk geregisseerd door de therapeut. Een Brainspottherapeut daarentegen, volgt het proces
van de cliënt dat zich ter plekke ontvouwt
tijdens een sessie. Deze spontaniteit geeft
ruimte voor een natuurlijk verwerkingsproces. De nadruk bij Brainspotting ligt
veel meer op het lichaam en nauwelijks
op cognities, dit kan prettig zijn wanneer
een cliënt het moeilijk vindt om gevoelens te benoemen.
Brainspotting is een internationaal fenomeen dat culturen en taalbarrières
overstijgt. Het heeft zich de laatste jaren
steeds meer ontwikkeld en er zijn meer
toepassingen voor specifieke doelgroepen
(waaronder kinderen), situaties en aandoeningen. In het boek worden verschillende methoden en modellen besproken
die gericht ingezet kunnen worden.

Met name hoofdstuk 12 is interessant
omdat de auteur beschrijft hoe de verschillende modellen van Brainspotting
inzetbaar zijn om creatieve mensen te
helpen en om therapeuten te leren creatief te werken met cliënten. Wanneer
Brainspotting bijvoorbeeld ingezet wordt
om kunstenaars te helpen hun creativiteit
te verbeteren en hen te coachen binnen
hun specifieke kunstvorm, vindt er een
diepgaande heling plaats, gelijktijdig met
creatieve opening en verdieping. Grand
gelooft dat heling de basis vormt voor de
verbetering van de creativiteit. Hij zegt:
“Er is geen heling zonder creativiteit en er
is geen creativiteit zonder heling.” Blokkades in creativiteit kunnen met behulp
van Brainspotting worden verholpen en
toegang bieden tot de genialiteit van het
diepere brein. Daarnaast is het niet alleen
bedoeld voor binnen de therapiekamers
maar kan het ook worden toegepast voor
ontspanning, een betere nachtrust en verruiming van prestaties.
Grand neemt je mee in zijn wereld als
Brainspottherapeut. Hij schrijft over zijn
belevingen, bevindingen en ervaringen

bij zijn ontdekte en geheel eigengemaakte behandelmethode. Hij tovert theoretische informatie om in een interessant, chronologisch verhaal met diverse
voorbeelden uit de praktijk. Het boek is
daardoor erg prettig en makkelijk te lezen. Ondanks dat er allerlei nieuwe termen zijn bedacht omtrent de techniek
Brainspotting, wordt de betekenis meestal uitgelegd. Eveneens staat achterin het
boek een lijst met begrippen waarbij ingewikkelde termen en vakjargon worden
uitgelegd in begrijpbare taal. Het boek is
vooral relevant voor vaktherapeuten die
EMDR toepassen, er kennis van hebben
of van plan zijn deze methode in te zetten in hun behandeling, maar het is ook
interessant voor therapeuten die werken
met getraumatiseerde cliënten zonder
dat ze gebruik maken van EMDR.
Amsterdam: Uitgeverij SWP, 2020
(168 pagina’s)
ISBN: 978 90 885 0971 1
Prijs: € 27,00
Recensie geschreven door Tessa
Tervelde
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KenVaK is een landelijk coöperatief lectoraat waar zes hogescholen aan participeren, te weten Zuyd
Hogeschool, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, NHL-Stenden Hogeschool, Codarts
Hogeschool voor de Kunsten en Hogeschool Leiden. Tevens wordt samengewerkt met ArtEZ en
Windesheim. Externe partners in lopend onderzoek zijn onder andere GGNet, Zuyderland, Koraal, Idris,
STEVIG, Pompestichting, RJJI, De Zorggroep, Zorghoeve De Port en Verpleeghuis Bergweide. Voor meer
informatie over projecten, publicaties, studiedagen en leden zie www.kenvak.nl
Lector: prof. dr. Susan van Hooren

Nieuws
• Het onderzoeksproject ‘De juiste snaar met muziek’ is onlangs volledig afgerond en goedgekeurd door ZonMw. Binnen dit project hebben we een gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek (RCT) verricht naar de effecten van
muziek en muziektherapie op probleemgedrag bij ouderen
met dementie in de ouderenzorg. Ook werd gekeken naar
de invloed op de kwaliteit van leven. In totaal hebben 158
mensen met dementie wonend in een verpleeghuis gepar-

ticipeerd in de RCT Momenteel zijn we de resultaten van
dit project aan het oogsten. Deze bestaan uit interventiebeschrijvingen, een publicatie over de ontwikkeling en procesevaluatie en een nog te schrijven publicatie over de resultaten van het onderzoek gericht op de effecten van deze
interventie bij mensen met dementie en probleemgedrag.
Nieuwsgierig naar de producten en te verschijnen publicaties? Zie www.kenvak.nl
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