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A

Inleiding

Depressie in beeld

De Wereldgezondheidsorganisatie geeft aan dat België en 

Nederland momenteel de zevende en zesde plaats inne

men met het hoogste aantal depressies. Dat voor de Belg 

depressie een belangrijke bron van psychisch lijden is, kan 

afgeleid worden uit de vaststelling dat inwoners van België, 

in vergelijking met enig ander land, het vaakst antidepres

siva slikken (De Morgen, 2012). 15% van de Belgen krijgt 

vroeg of laat te maken met een zware depressie en België 

kent, vanuit Europees perspectief, het grootst aantal zelf

dodingen per jaar (De Morgen, 2012). In België beschrijft 

meer dan 25% van de Belgische bevolking een minder 

goede mentale gezondheid en 14% van de totale Belgi

sche bevolking kampt met ernstige psychische problemen 

(Gisle, 2010). Een depressie kenmerkt zich door psychi

sche en biologische symptomen. Psychische symptomen 

zoals droefheid, wanhoop, lage zelfwaarde, lusteloosheid, 

schuldgevoelens, negatief denken en suïcidegedachten. 

Biologische symptomen van depressie drukken zich uit 

in slaapproblemen, eetproblemen, verminderde seksuele 

driften, vermoeidheid, minder energie en de onmogelijk

heid om plezier te beleven (De Vlaamse Overheid, 2012). 

Het bestaan van depressie kunnen we verklaren uit de 

interactie van biologische, sociale, psychologische en 

In dit artikel …

… een beschrijving van de relevantie van interventies 

op het voorkomen en behandelen van depressie in 

preventieprogramma’s; 

… een kwantitatief praktijkonderzoek naar de korte

termijneffecten van Authentic Movement op depres

sieve, angst en stressgevoelens bij volwassenen 

zonder psychiatrische aandoeningen;

… de bijdrage van dans en bewegingstherapie aan 

depressiepreventie en geestelijke gezondheids

promotie. 

Authentic Movement en 
depressiepreventie 
Een kwantitatief onderzoek in de dans- en bewegings-
therapie 

De urgentie om interventies te ontwikkelen ten behoeve van preventie

programma’s in de geestelijke gezondheidszorg wordt niet alleen in 

Nederland onderkend, maar ook in België staat het hoog op de agenda. 

Dit onderzoeksartikel geeft een aanzet om de mogelijkheden van Authentic 

Movement (dans en bewegingstherapie) te onderzoeken in het kader van 

depressiepreventie. 
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de preventieve interventie deelnamen 22% minder kans 

liepen om in de periode daarna een depressieve stoornis 

te ontwikkelen dan mensen in de controlegroep (Cuijpers, 

2008). Alle gebruikte onderzoeken voor deze metaanalyse, 

includeerden enkel deze mensen waarbij geen depressieve 

stoornis voor aanvang van de therapie aanwezig was. De 

dominerende interventie was cognitieve gedragstherapie; 

ook werd probleemoplossend denken of interpersoonlijke 

therapie aangeboden. 

Dans- en bewegingstherapie in beeld

Dans en bewegingstherapie wordt door Smeijsters (2008) 

gedefinieerd als een groepsgerichte therapie, waarin de 

cliënt de bewegingen zelf stuurt en waarin hij de gevoels

dimensie van de bewegingen in relatie met de therapeut 

doorwerkt. De European Association Dance Movement 

Therapy (EADMT) beschrijft deze therapievorm als: “The 

therapeutic use of movement aiming to further the emotio

nal, cognitive, social, physical, spiritual and social integra

tion of the individual. Dance as ‘body movement’, ‘creative 

expression’ and ‘communication’, is the core component of 

dance movement therapy” (EADMT, 2012).

Onderzoek binnen dans en bewegingstherapie toont aan 

dat dans en bewegingstherapie de levenskwaliteit van de 

cliënt verbetert, angst en depressie vermindert en zelfver

trouwen verhoogt (Koch & Bräuninger, 2005; Ritter & Low, 

1996). Deze resultaten worden ook bevestigd door Jeong et 

al. (2005), die bewijskracht leverden dat dans en bewe

gingstherapeutische interventies inwerken op de modulatie 

van serotonine en dopamineproductie en op deze manier 

depressie reduceert. Op basis van deze vaststellingen be

noemen Jeong et al. dat dans en bewegingstherapie een 

ontspannend effect realiseert, het sympathisch zenuwstelsel 

stabiliseert en de symptomen van milde depressies doet 

afnemen. ErwinGrabner et al. (1999) toonden in een kwan

titatief onderzoek aan hoe dans en bewegingstherapie 

faalangst reduceert. Stressreductie zal Pallaro (2007) onder 

meer toeschrijven aan de danstherapeutische methode 

Authentic Movement. 

Authentic Movement 

Authentic Movement (AM) werd ontwikkeld door Mary 

Whitehouse (Strömsted, 2001). Binnen AM vindt Jungs 

concept ‘actieve verbeelding’ in beweging plaats. Actieve 

verbeelding is gebaseerd op de natuurlijke en helende 

functie van verbeelding, die ons mee kan nemen naar de 

emotionele kern van onze complexen en eventueel erdoor

heen (Pallaro, 2007). Binnen actieve verbeelding wordt de 

beweger uitgenodigd zijn aandacht te vestigen op lichaams

sensaties, natuurlijke bewegingen, emoties en ervaringen in 

de verbeelding. Hij zal vanuit deze waargenomen impul

sen de bewegings(expressie) laten ontstaan en zich laten 

omgevingsfactoren. Biologische verschillen tussen mannen 

en vrouwen, bestaande uit hormonale factoren en psycho

logische kenmerken, zouden het overwicht van depressie bij 

vrouwen verklaren. Werkloosheid en financiële moeilijkheden 

maken mensen kwetsbaarder voor depressie (Bayingana et 

al., 2012). Depressie en stress correleren sterk met elkaar, 

evenals depressie met zelfvertrouwen en zelfvertrouwen met 

angst (Custers & Engels, 2003). Ook relationele problemen 

en ingrijpende levensgebeurtenissen (zoals echtscheiding), 

culturele verschillen die in de multiculturalisatie steeds dui

delijker worden en ernstige ziektes of gezondheidsproble

men zijn factoren die depressie in de hand kunnen werken 

(Bayingana et al., 2012). 

Depressie voorkomen

Onderzoekers maken zich om verschillende redenen zorgen 

over de evolutie van depressie. De World Health Organiza

tion (WHO) voorspelt dat depressie in 2020 de belangrijkste 

oorzaak voor hulpbehoevendheid zal zijn (WHO, 2012), 

verwacht wordt dat depressie in 2030 op de eerste plaats 

zal staan in landen met hoge inkomens (Mathers & Lon

car, 2006). De economische en maatschappelijke impact 

van depressie is enorm. Het ziekteverzuim van het werk 

is bijna vijf keer groter bij een depressief persoon dan bij 

een asymptomatisch persoon. De werknemer met de

pressie zal meer dagen afwezig zijn in vergelijking met de 

werknemer die kampt met diabetes, hypertensie, lumbale 

aandoeningen of hartziekten (Bayingana et al., 2012). We 

zien in België een stijging van 15.000 invaliden met psy

chische stoornissen tussen 2005 en 2009 (RIZIV, 2010) en 

we weten dat het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeits

verzekering (RIZIV) in 1998 reeds voor 124 miljoen euro 

terugbetaalde aan de consument voor enkel antidepressiva 

(Bayingana et al., 2012). Een andere reden tot ongerustheid 

vinden onderzoekers in de vaststelling dat de bestaande 

behandelingen de ziektelast van depressie slechts in be

perkte mate (±16%) kunnen verminderen en dat evidence

based behandelingen depressie tot 23% zouden kunnen 

verhelpen (Cuijpers, 2010). Hierin vinden de beleidsmakers 

en de wetenschappers de motivatie om depressiepreventie 

nog meer te promoten. 

Met het aanbieden van specifieke informatie en behandel

programma’s draagt de Vlaamse regering bij aan bevorde

ring van de geestelijke gezondheid. Met deze programma’s 

spreekt de Vlaamse regering niet alleen deze mensen aan 

die geestelijke stoornissen hebben, maar vooral deze men

sen die geestelijke problemen hebben of problemen die be

trekking hebben op een verminderd functioneren en die met 

de beschikbare diagnostische tools niet herkend worden 

(Stevens, 2011). In een recente metaanalyse gericht op het 

voorkomen van het ontstaan van depressieve stoornissen 

volgens DSMcriteria, werd gevonden dat mensen die aan 



Voor veel dans en bewegingstherapeuten zijn de verrichte 

onderzoeken ondersteunend en belangrijk, maar niet altijd is 

duidelijk welke danstherapeutische methode gebruikt werd. 

De onderzoekers beschrijven de resultaten vaker onder 

de algemene noemer van dans en bewegingstherapie. 

Dit promoot weliswaar het beroep, maar maakt het voor 

de praktiserend therapeut niet altijd even gemakkelijk om 

te zien op welke manier deze resultaten vertaald kunnen 

worden naar de praktijk. 

Tijdens dit onderzoek werd rekening gehouden met onder 

meer de aanbevelingen van DibbelHope (2000). Zij on

derzocht eerder de effectiviteit van Authentic Movement 

kwantitatief, maar raadt aan om andere meetinstrumenten 

te raadplegen dan de POMS (Profile of Mood States), de 

multidimensionale klachtenlijst SCL90R en de BWB (li

chaamsbeeldtest). Dit advies formuleert ze nadat ze merkte 

dat deze meetinstrumenten onvoldoende de kwalitatieve 

resultaten bevestigen. Ze beveelt het vinden van accurate 

meetinstrumenten aan, die voldoende gevoelig zijn voor de 

nuanceringen van een beleving. 

Vraagstelling en deelvragen 

De hoofdvraag van dit onderzoek is: Heeft Authentic Move

ment op korte termijn een positief effect op de beleving van 

depressieve klachten, angstklachten en stressklachten bij 

mensen die geen psychiatrische klachten kennen?

Deelvragen:

(a) Zal deelnemen aan een residentiële Authentic Movement 

tweedaagse depressieve, angst en stressklachten signi

ficant reduceren, bij ‘gezonde personen’? 

(b) Zijn deze effecten na één week nog steeds aanwezig?

(c) Zijn de drie domeinen ‘depressie’, ‘angst’ en ‘stress’ 

even gevoelig voor Authentic Movement? 

(d) In welke mate zijn de effecten van Authentic Movement 

sekse en leeftijdsgebonden? 

Methode

Onderzoekstype

Het opgezette onderzoek is een longitudinaal kwantitatief 

onderzoek met één voormeting (voor aanvang van de the

rapie) en twee nametingen, eenmaal na de afronding van de 

therapie en eenmaal één week later. 

Opleiding dans- en bewegingstherapie in AgapeBelgium 

AgapeBelgium (Koolskamp, België) is een therapie en 

opleidingscentrum dat sinds 2004 ook de vierjarige deel

tijdopleiding dans en bewegingstherapie organiseert. Deze 

opleiding kenmerkt zich door gebruik te maken van het 

leertherapeutisch model in het aanleren van de verschillende 

dans en bewegingstherapeutische methodes en het eigen 

maken van verschillende therapeutische vaardigheden. Elke 

meenemen door de nieuwe impulsen die de bewegingen 

wakker maken. Naast de actieve verbeelding wordt in AM 

de beweger gekoppeld aan een getuige (de therapeut en/of 

een medeparticipant). De beweger, van wie verwacht wordt 

zich enkel te verbinden met zijn ervaringen, beweegt in een 

stille ruimte met gesloten ogen. Hij ‘luistert’ op een respect

volle en niet veroordelende manier naar de waargenomen 

innerlijke impulsen die de bron vormen van zijn bewegings

expressie. De getuige zal de beweger met dezelfde luister

houding waarnemen. Na afloop van de bewegingssessie zal 

de beweger zijn ervaringen tekenen of beschrijven (‘outco

me’). Hij kan vervolgens getuigenis vragen aan de getuige, 

die – zo objectief mogelijk en betrokken – weergeeft wat hij 

heeft gezien en ervaren. 

Case studies beschrijven dat AM succesvol ingezet kan 

worden bij verschillende doelgroepen en problematieken, 

zoals bij middelenmisbruik, residentiële psychiatrie, volwas

senen zonder psychiatrische klachten (Musicant, 1994), 

dissociatie (Holifield, 2007) en seksueel trauma (Strömsted, 

2007). Een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar AM 

(DibbelHope, 2000) geeft aan dat deze therapievorm 

bijdraagt aan de psychologische aanpassingen die borst

kanker teweegbrengt: het aanpassen aan het veranderde 

lichaamsbeeld en het aanpassen aan de verscheidenheid 

aan emoties en belevingen, de spanningen en het verdriet 

dat kanker met zich meebrengt. De metingen in dit onder

zoek richtten zich onder meer op de gebieden gemoeds

belevingen, lichaamsbeeld en zelfwaarde. De kwantitatieve 

resultaten van dit onderzoek beschrijven kleine verbete

ringen in deze gebieden. De resultaten die voortvloeiden 

uit het kwalitatief onderzoek beschrijven een belangrijke 

verbetering in deze gebieden. 

Probleemstelling    

De ambitie van de onderzoeker was het verwerven van 

inzicht in de kortetermijneffecten van Authentic Movement 

op depressieve, angst en stressklachten. Deze inzichten 

kunnen het mogelijk maken nieuwe producten en behandel

vormen te beschrijven of uit te sluiten. 

Verschillende aanbevelingen van eerder verrichte onderzoe

ken vormen de basis van de probleemstellingen voor het 

huidige onderzoek.

Bräuninger (2012) geeft aan dat nieuw onderzoek inzicht 

dient te geven in de duur en frequentie van danstherapie om 

de kwaliteit van het leven van een cliënt te verbeteren. Deze 

aanbevelingen dienen meer inzichten te geven in de manier 

waarop behandelplannen gestructureerd dienen te worden in 

tijd, om op deze manier ook de kosteneffectiviteit van dans 

en bewegingstherapie meer in kaart te brengen. Er is in de 

literatuur geen beschrijving gevonden over de effectiviteit van 

één kortdurende interventie (van bijvoorbeeld twee dagen) 

en het effect van deze interventie gezien op een week. 
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14 stellingen brengen de mate van angst in kaart en 14 

stellingen scoren stressgevoelens. De items zijn geschaald 

volgens een Likertschaal die loopt van 0 (helemaal niet of 

nooit van toepassing) tot 3 (zeer zeker of meestal van toe

passing). De som van de scores werd per persoon voor elk 

domein berekend. De afname duurde ongeveer 15 minuten. 

De Cronbach’s alfa, die tussen de 0.84 en 0.86 ligt, beves

tigt de validiteit van dit instrument (De Beurs et al, 2001). De 

convergente validiteit was goed (Nieuwenhuijsen et al., 2003; 

De Beurs et al., 2001). De interne consistentie van de sub

schalen was uitstekend en de itemrestcorrelaties gaven ook 

aan dat de items van iedere subschaal een homogene set 

vormden. De DASS voorziet normscores voor ‘psychiatrische 

patiënten’ en ‘normalen’ (ISW, 2008). Arbeidspsychologen 

maken van deze vragenlijst gebruik om angststoornissen en 

depressie te kunnen uitsluiten bij werknemers (De Croon et 

al., 2005; Nieuwenhuijsen et al., 2003). Zowel Nieuwenhuij

sen et al. (2003) als De Croon et al. (2005) beschrijven de 

toepassingen van deze vragenlijst bij studenten. Van elke 

student werd middels de DASSvragenlijst demografische 

gegevens verzameld zoals leeftijd en geslacht. 

Statistische analyse 

Demografische variabelen (leeftijd en geslacht) werden 

weergegeven met percentages (categorische variabelen) en 

gemiddelde en standaarddeviatie (continue variabelen). De 

KolmogornovSmirnov test toonde aan dat alle variabelen 

van de depressie, angst, stress en leeftijd normaal verdeeld 

zijn (alle pwaarden > 0.26) en bijgevolg parametrische 

testen uitgevoerd konden worden. 

Om na te gaan of er verschillen waren tussen de drie 

metingen (voor, na en na één week) en de scores van de 

DASS, werd een Repeated Measures variantie analyses 

(RM ANOVA) verricht. De drie scores op de verschillende 

klachten (depressie, angst en stress) werden als afhankelijke 

variabelen beschouwd (‘within subject variables’). 

Tijd (momenten van meting: voor, na en na één week) 

was de ‘within subject factor’ (kwalitatieve onafhankelijke 

variabele) en werd als een ‘between subject’ variabele 

beschouwd. Leeftijd werd in het model gestoken als een 

covariatie (de factor die naar verwachting invloed heeft op 

de relatie tussen de onafhankelijke en afhankelijke varia

bele) om te zien of er een verband was tussen leeftijd en de 

scores. Op die manier kon worden nagegaan of de scores 

tussen de drie klachten van elkaar verschillen en of deze 

verschillen consistent afhankelijk zijn van het geslacht en de 

leeftijd. Het geslacht werd als een ‘between subject’ varia

bele beschouwd. Op die manier kon worden nagegaan of 

de scores tussen de drie klachten verschillen van elkaar en 

of deze verschillen consistent zijn tussen de geslachten. 

De statistische testwaarde bij een ‘repeated measure ANOVA’, 

wordt in de schema’s aangekondigd met ‘Wilks’ lambda’. 

student ervaart op deze manier de eenvoud, diversiteit en 

effectiviteit van elke methode, vooraleer hij de theorieën 

ervan bestudeert. De opleiding werkt nauw samen met ver

schillende (inter)nationale beroepsorganisaties, hogescholen 

en universiteiten. 

Deelnemers

De onderzoekspopulatie bestond uit volwassen studenten 

die een opleiding volgen in dans en bewegingstherapie in 

het opleidingscentrum AgapeBelgium. 

Voor dit onderzoek werden middelenmisbruik, psychoses, 

hallucinaties en psychische klachten die een psychiatrische 

behandeling behoeven gedefinieerd als exclusiecriteria. 

Inclusiecriteria bestonden uit het kunnen beschrijven van 

een stabiele levenssituatie die zich kenmerkt in een stabiel 

netwerk van familie, vrienden of andere steunfiguren, werk 

en inkomen. 

Een ‘informed consent’, waarin de opzet van het onderzoek 

beschreven werd alsook hun privacy werd gewaarborgd, 

werd bij aanmelding van het opleidingsweekend aan de 

studenten gegeven. Tot de volgende ochtend kon iedere 

student ‘intekenen’ voor het onderzoek door het informed 

consent en de eerste voormeting ingevuld terug te bezorgen. 

Interventie

Gedurende twee residentiële dagen kregen de studenten 

zeven groepssessies Authentic Movement. Tijdens de 

eerste vier sessies werd de techniek ‘actieve verbeelding’ 

helemaal uitgewerkt. Daarna stonden in de volgende (en 

laatste) drie sessies ‘contact’, ‘afstemming’ en ‘de ander 

zien’ centraal. 

Na een groepsopwarming werden ook de bewegingsses

sies in de groep gegeven. Deze duurden elk tussen de 25 

en 55 minuten en werden gevolgd door een individuele 

outcome. Na de outcome was er steeds een deelronde in 

groepsverband, gevolgd door een pauze, waarna een nieu

we sessie Authentic Movement werd opgezet. In de avond 

werden integratieoefeningen gegeven die een ontspannend 

effect beoogden en de kenmerken van actieve verbeelding 

(in beweging) bevatten. 

De Authentic Movementgroepen werden steeds door de

zelfde therapeut begeleid. Hij werd hierin ondersteund door 

twee assistenten die beiden ook dans en bewegingsthera

peut zijn.

Meetinstrument 

Er werd in dit onderzoek gebruik gemaakt van de Depressie, 

Angst, Stressschaal (of DASSvragenlijst). De DASS is een 

gevalideerd instrument, waarin drie schalen respectievelijk 

depressie, angst en stress meten. De DASSvragenlijst be

staat uit 42 items die de mate van deze gevoelens gedurende 

de laatste week bevraagt. 14 stellingen bevragen  depressie, 



De scores die de respondenten hebben gegeven op de drie 

afgenomen DASStesten, werden ingevoerd in het statis

tisch programma SPSS20. Gemiddelden worden steeds 

weergegeven met de standaarddeviatie (± sd). De resultaten 

worden als significant beschouwd als de pwaarde < 0.05. 

We spreken in dit onderzoek van een tendens als de p

waarde < 0.1. Een lichte tendens heeft pwaarde < 0.15. 

Resultaten van de statistische analyse

Demografische gegevens 

23 studenten hebben zich opgegeven voor dit onderzoek. 

Niemand is uit het onderzoek gestapt. De gemiddelde 

leeftijd bedraagt 38,26 jaar, SD 9.5 jaar (variatie: 25 tot 65 

jaar). De testpopulatie bestaat uit 15 vrouwen (65%) en 8 

mannen (35%). 

Verschil tussen geslachten op de testscores vóór aanvang 

van therapie 

De leeftijd vertoonde geen enkel verband met de testscores 

(ANOVA F1,20 = 0.012, P = 0.91) en dit was het geval voor 

alle drie de klachten (RM ANOVA leeftijd x klacht Wilks’ 

Lambda F2,19 = 1.45, P = 0.26). Leeftijd kan dus in de 

volgende analyses buiten beschouwing worden gelaten.

De scores voor de drie verschillende klachten verschilden 

significant van elkaar (RM ANOVA Wilks’ Lambda F2,20 

= 18.68, P <0.001, figuur 1), maar vertoonden een gelijk

aardig verloop bij beide geslachten (RM ANOVA geslacht x 

klacht Wilks’ Lambda F2,19 = 0.78, P = 0.47) en verschil

den ook niet significant tussen beide geslachten (ANOVA 

F1,21 = 1.98, P = 0.17). Zowel mannen als vrouwen had

den de laagste score voor angstklachten en de hoogste 

score voor stressklachten (figuur 1). Voor aanvang van de 

therapie vertoonden mannen een hogere ‘depressieklach

tenscore’ dan vrouwen.

 

Behandeleffecten op depressie 

Algemeen zien we dat twee dagen Authentic Movement 

significante verschuivingen realiseert in de depressiescore 

(RM ANOVA Wilks’ Lambda F2,20 = 12.41, P < 0.001, 

Figuur 2). Paarsgewijze vergelijkingen toonden aan dat de 

scores significant daalden na de therapie (P < 0.001) en dat 

één week na de therapie deze scores nog steeds significant 

lager waren dan voor de therapie (P < 0.001). De scores 

vlak na de therapie en één week na de therapie verschilden 

niet significant van elkaar (P = 0.84). 
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N Minimum Maximum Mean Std.Deviation %

Leeftijd 23 25 65 38.26 9.555

Vrouwen 15 65%

Mannen 8 35%

Tabel 1: De geslachtsverdeling van de respondenten in numerieken en percentages, de gemiddelde leeftijd (± standaarddeviatie). 

Figuur 2: Gemiddelde scores bij mannen en vrouwen voor de test 
op depressieklachten tijdens de pretest, posttest en één week na 
de therapie.

Figuur 1: Gemiddelde scores voor de drie klachten bij mannen en 
vrouwen voor de aanvang van de therapie.
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dat mannen initieel een hogere depressiescore hadden dan 

vrouwen. Vlak na de therapie daalde de score veel sterker 

bij mannen dan bij vrouwen en werden de scores bij beide 

geslachten ongeveer gelijk. Na één week waren de scores 

bij beide geslachten nog steeds veel lager dan voor de 

therapie, maar bij mannen was er een lichte stijging waar te 

nemen, terwijl de score bij vrouwen verder daalde (figuur 2). 

 

Behandeleffecten op angst 

Authentic Movement zorgde na twee dagen voor een sig

nificante verbetering op de angstbelevingen van de cliënten 

(RM ANOVA Wilks’ Lambda F2,20 = 7.76, P = 0.003, figuur 

3). Paarsgewijze vergelijkingen toonden ook hier aan dat de 

scores significant daalden vlak na de therapie (P = 0.006). 

De scores één week later verschilden niet significant van 

deze vlak na de therapie (P = 0.11) maar waren nog steeds 

significant lager dan voor de therapie (P = 0.001). Er is een 

indicatie dat het effect van de therapie op de angstbeleving 

niet helemaal gelijklopend was tussen mannen en vrouwen 

(RM ANOVA, geslacht x therapie, Wilks’ Lambda F2,20 = 

2.72, P = 0.09). Mannen vertoonden, net zoals bij de depres

siescores, een hogere startscore en een sterkere daling vlak 

na de therapie dan vrouwen. Na één week behielden man

nen hun score en daalde de score bij vrouwen verder. 

 

Behandeleffecten op stress 

De effecten van de behandeling op de stressscores waren 

hoog significant (RM ANOVA Wilks’ Lambda F2,20 = 33.73, 

P < 0.001, figuur 4). De paarsgewijze vergelijkingen toonden 

een hoog significante daling van de scores vlak na de 

therapie en ook één week na therapie in vergelijking met de 

scores voor de therapie (beide Pwaarden < 0.001). 

Het effect van de therapie op de stressbeleving was ge

lijklopend bij mannen en vrouwen (RM ANOVA, geslacht 

x therapie, Wilks’ Lambda F2,20 = 1.57, P = 0.23). Beide 

geslachten vertoonden een sterke daling in de stressbe

leving vlak na de therapie, die behouden werd één week 

later. Toch kunnen we terug opmerken dat de effecten bij 

mannen na één week lichtjes afnamen, terwijl de scores bij 

vrouwen verder bleven dalen. 

 

Discussie en conclusie

Dit onderzoek had als doel de effectiviteit van één kortdu

rende interventie, Authentic Movement, te meten op de

pressieve, angst en stressgevoelens, bij mensen die geen 

psychiatrische problematiek kenden. Authentic Movement 

werd gekozen als enige interventie om op deze manier nog 

genuanceerder de effectiviteit van deze methode te kunnen 

beschrijven. Deze werd in kaart gebracht met behulp van de 

DASSvragenlijst. 

Dit onderzoek toont aan dat een tweedaags therapieblok in 

Authentic Movement depressieve, angst en stressgevoe

Figuur 3: Gemiddelde scores bij mannen en bij vrouwen voor de 
test op angstklachten tijdens de pretest, posttest en één week na 
de therapie.

Figuur 4: Gemiddelde scores bij mannen en bij vrouwen voor de 
test op stressklachten tijdens de pretest, posttest en één week  
na de therapie.
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Zowel de mannen als de vrouwen die deelnamen aan dit 

onderzoek waren gevoelig voor Authentic Movement. Het 

effect van de therapie op de depressiescore was echter ver

schillend voor mannen en vrouwen (RM ANOVA, geslacht x 

therapie: Wilks’ Lambda F2,20 = 4.04, P = 0.034). We zien 



lens significant reduceert bij cliënten die geen psychiatrisch 

ziektebeeld dragen. Deze effecten zijn niet leeftijdsgebon

den. De mate en de duur van de effectiviteit is geslachtsge

bonden. Mannen vertonen weliswaar een grote gevoeligheid 

voor de doeltreffendheid van Authentic Movement, maar de 

effectiviteit neemt sneller af dan bij vrouwen. Bij hen zien we 

dat deze effecten nog toenemen één week na het beëindi

gen van het therapieblok. 

De inclusie en exclusiecriteria in dit onderzoek plaatsen 

dans en bewegingstherapie onder de paraplu van de 

depressiepreventie en promotie van geestelijke gezondheid. 

De pretestresultaten tonen aan dat de psychische lasten 

reëel zijn voor de onderzochte populatie. Hoewel er geen 

sprake is van een klinisch beeld, onderstrepen verschillende 

onderzoekers (Nauta & Loo, 2010; Levrau, 2009; Fledde

rus, 2008) en ook beleidsprogramma’s (Stevens, 2011) het 

belang van behandeling als depressiepreventie en promotie 

van geestelijke gezondheid. De preventie van depressie 

richt zich namelijk niet alleen op mensen met een verhoogd 

risico of met al enkele psychische klachten, maar ook op de 

algemene populatie (Levrau, 2009). Dit onderzoek toont aan 

dat met name Authentic Movement effectief is voor de be

handeling van volwassenen zonder psychiatrische klachten. 

Authentic Movement levert voor deze populatie een posi

tieve bijdrage op depressieve, angst en stressgevoelens. 

De effecten van de therapie bij mannen verminderden na 

één week lichtjes, in tegenstelling tot de effecten bij vrou

wen. Verder onderzoek kan uitwijzen welke aspecten van 

de therapie door mannen op een andere manier ervaren 

worden dan door vrouwen, of op welke manier mannen de 

therapie integreren in vergelijking met vrouwen. Inzichten 

hierin verwerven dient ertoe te leiden dat de aangeboden 

therapie ook een seksespecifieke afstemming krijgt die de 

gezondheid en geestelijke stabiliteit dient te promoten. 

In verder onderzoek dienen de demografische gegevens 

uitgebreid te worden om op deze manier nog meer inzicht 

te krijgen in de relatie tussen bijvoorbeeld opleidingsgraad, 

werk, sociale status en de effectiviteit van de therapie. 

Een andere uitdaging is om de duurzaamheid van de the

rapie nog meer in kaart te brengen. Meerdere nametingen 

verspreid in tijd in combinatie met facetoface interviews 

kunnen ons inzicht geven wanneer klachten afnemen en 

waarom. 

Het gegeven dat de respondenten gedurende twee volle 

dagen Authentic Movement als enige therapievorm hebben 

gekregen, is een format dat in de reguliere gezondheidszorg 

uitzonderlijk is. Verder onderzoek kan dit format – in het 

kader van de preventieve geestelijke gezondheidszorg – 

bestuderen: welke heilzame factoren en dynamieken spelen 

zich af in een residentieel kortdurend therapieprogramma, in 

welke mate dragen zij bij tot de effectiviteit van de therapie 

en in welke mate zijn deze factoren overdraagbaar naar 
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andere behandelprogramma’s binnen de preventieve gees

telijke gezondheidszorg? 

Voor deze studie zijn een aantal sterke punten te noemen. 

Ten eerste heeft dit onderzoek één dans en bewegings

therapeutische methode centraal gezet en de effectiviteit 

hiervan gemeten. Ten tweede komen de participanten uit 

verschillende regio’s van Vlaanderen. Ook is er voldoende 

diversiteit te vinden in de demografische factor ‘leeftijd’ en 

‘geslacht’.

Beperkingen aan dit onderzoek bevatten de kleine testpo

pulatie (N=23) en de éénmalige interventie die onderzocht 

werd. Doordat de onderzoeker en de dans en bewe

gingstherapeut één en dezelfde persoon was, kunnen we 

niet uitsluiten dat de respondenten naar verwachting hun 

vragenlijst hebben beantwoord. Het gebruikmaken van een 

controlegroep en/of meerdere soortgelijke testen, had de 

resultaten nog meer bewijskracht gegeven. Het verdient 

aanbeveling om met deze factoren rekening te houden voor 

een vervolgonderzoek naar de effectiviteit van Authentic 

Movement als depressiepreventie bij bijvoorbeeld een wer

kende populatie. 

We kunnen op basis van dit onderzoek stellen dat Authentic 

Movement zich leent als een interventie voor de preventie 

van depressie, angstklachten en stress en een belangrijke 

bijdrage kan leveren aan depressiepreventie en program

ma’s gericht op de bevordering van de geestelijke gezond

heid. Dit nieuwe domein in de gezondheidszorg biedt 

voor dans en bewegingstherapie nieuwe perspectieven, 

uitdagingen en mogelijkheden om zich nog meer te profi

leren. Vooraleer wij ons de vraag gaan stellen hoe dit voor 

dans en bewegingstherapie en de cliënten gefinancierd kan 

worden, is meer wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk 

om onze bijdrage voor en in de gezondheidsbevordering te 

consolideren. Opleidingen dienen voor dit nieuwe domein 

verantwoordelijkheden op te nemen, door hun referentieka

ders uit te breiden, meer ruimte te geven aan de positieve 

psychologie en de psychologie van de ‘gezonde mens’ een 

centrale plaats te geven in het opleidingscurriculum. Het 

is de tegenwoordige overtuiging van de onderzoeker dat 

dans en bewegingstherapie over de visie, de methodes en 

de technieken beschikt waardoor zij een waardige partner 

kan zijn in het bevorderen van de geestelijke gezondheid. 
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Samenvatting

23 volwassen studenten kregen gedurende twee resi

dentiële dagen Authentic Movement aangeboden. Deze 

studenten waren bereid mee te werken aan een onderzoek 

waarin de kortetermijneffecten van Authentic Movement op 

depressieve, angst en stressklachten werden gemeten. 

Deze metingen werden op drie verschillende momenten 

afgenomen bij de studenten: voor aanvang van de therapie, 

na het beëindigen van de therapie en één week later. De re

sultaten toonden aan dat Authentic Movement, bij vrouwen 

en mannen, op korte termijn een betekenisvol effect heeft 

op de drie bevraagde items. Deze resultaten suggereren dat 

dans en bewegingstherapie veelbetekenend is als depres

siepreventie en geestelijke gezondheidspromotie. < 
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