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Het gaat erom hoe ik naar mezelf kijk.
Een mixed methods onderzoek naar de invloed van het maken van een biografische theatervoorstelling over de vrouwelijke
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Voorwoord
In de afgelopen 5 maanden heeft dit onderzoek vorm gekregen. Deze periode liep van september
2021 tot januari 2022. Waarin ook de coronapandemie invloed heeft gehad op de uitwerking van dit
onderzoek. Het werken met zelftest, mondkapjes en rekening houden met afstand waar mogelijk
werd in deze periode toegepast.
En dan nu is het zo ver, januari 2022 is aangebroken. De maand waarin dit onderzoek wordt
ingeleverd en beoordeeld of het goed genoeg is om af te studeren als dramatherapeut. Deze 5
maanden onderzoek waren intensief, 5 maanden waarin ik als mens, als dramatherapeut in opleiding
veel geleerd heb. Van tevoren niet kunnen bedenken dat ik een heel onderzoek af zou krijgen om in
te leveren. Mijn onzekerheid moest ik hiervoor totaal aan de kant zetten. Door dit te doen heb ik
geleerd structuur te geven aan dit onderzoek. Door nog meer uit mijn comfortzone te gaan en hulp
te vragen aan verschillende mensen en hun feedback en advies nier persoonlijk op te vatten, maar
als werkbare informatie waar ik weer mee aan de slag kon, om het verslag zo goed en duidelijk
mogelijk vorm te geven. Niet heb ik alleen dingen over mezelf geleerd, maar ook van de vrouwen en
hoe hiertegen aan werd en wordt gekeken. Dit heeft mij erg geholpen met hoe ik mezelf zag en ben
gaan zien.
En dit alles, dit hele onderzoek had ik nooit kunnen doen en leren zonder de hulp van de fantastische
mensen om mij heen. Die naar mij geluisterd hebben, naar mijn klagen en soms mijn iets te
enthousiaste bevindingen. De mensen die snapte dat ik het deze maanden wat drukker had met
school en niet altijd bezig kon zijn met de leuke vrije tijds dingen. Die mensen wil ik graag bedanken
voor het enorme begrip en de onwijs fijne steun.
In het speciaal wil ik een aantal mensen bedankten die bij die onderzoek een extra bijdragen hebben
geleverd. Als eerste M. van Lieshout, de opdrachtgeefster van dit onderzoek. Waarvan ik alle vrijheid
heb gekregen om dit onderzoek eigen te maken. Een opdrachtgeefster waarbij is altijd aan kon
kloppen met vragen of kon checken of de beschreven onderdelen aansloten bij de gegeven opdracht.
Ook wil ik S. Arbouw, de regisseuse van de theatergroep Speels Collectief bedanken, voor de
afstemming wanneer de vragenlijsten gehouden mochten worden. Ook voor de inzichten bij de
samen bedachte deelvragen. Naast van Lieshout en Arbouw, wil ik ook graag I. Hage-Lock bedanken,
onderzoek begeleidster vanuit school. Bij haar kon ik terecht met alle vragen rondom het onderzoek,
door haar bleef er structuur in het onderzoek. Door haar hield ik de focus gericht op de belangrijke
taken op dat moment, zonder te ver vooruit te lopen op zaken die nog niet van belangwaren.
Daarnaast ook bedankt aan mijn medestudenten waarmee ik in een onderzoeksgroep vormde,
bedankt voor de feedback, ondersteuning. En natuurlijk de respondenten zonder deze fantastische
vrouwen had ik geen onderzoek gehad, was er nulresultaat en conclusie geweest. Door de hulp,
eerlijkheid en openheid van deze vrouwen heb ik dit onderzoek vorm kunnen geven.
Tevens wil ik ook mijn vader, moeder en broer bedanken, die geholpen hebben bij de structuur en
zinsopbouw van het onderzoek. Door te ondersteunen bij het maken van de tabellen en grafieken,
bedankt pap! En bij het verbeteren van taalfouten of onlogische zinnen, bedankt mam! Mijn broer
heeft mij fantastisch ondersteund bij het concreet houden van de conclusie en de discussie. Verder
heeft hij ook meegekeken naar de beste vormgeving van dit onderzoek, bedankt broer!
Dana van den Heuvel, januari 2022
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Samenvatting
In dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag:
In hoeverre heeft het maken van een biografische theatervoorstelling rondom de vrouwelijke
seksualiteit invloed op het zelfbeeld van de vrouwen van Speels collectief?
Via de mixed methods methode werd er informatie verzameld en verwerkt voor dit onderzoek . Er is
gebruik gemaakt van literair onderzoek, observaties, interviews en ook de Rosenberg self esteem
scale is afgenomen. Voor dit onderzoek zijn er zeven vrouwelijke respondenten geïnterviewd en
geobserveerd. Deze zeven vrouwen hebben verschillende leeftijden, achtergronden en sommige
hebben een beperking en andere niet. Deze vrouwen spelen in de voorstelling Usually i’m on top die
gemaakt wordt door Speels Collectief. Naast de observaties en interviews is ook tweemaal de
Rosenberg self esteem scale afgenomen, dit is een meetinstrument waarin het zelfbeeld centraal
staat. In dit onderzoek wordt gekeken of het zelfbeeld van de respondenten veranderd is naarmate
de repetitieperiode vorderde. Bij deze scale is er gebruik gemaakt van negen respondenten,
waaronder de zeven speelsters, de regisseuse en ikzelf als onderzoekster. Het doel van dit onderzoek
is om te achterhalen of het maken van een biografische theatervoorstelling over de thematiek
vrouwelijke seksualiteit, kan bijdragen aan het zelfbeeld van de vrouwelijke speelsters. Om dit doel
te behalen en tot de juiste resultaten te komen, wordt er in dit onderzoek antwoord gegeven op drie
deelvragen. Waaruit naar voren komt dat de bevonden resultaten wel degelijk de hoofdvraag
beamen. Dit is te herleiden uit de interviews, de Rosenberg Self esteem Scale en de gegeven
opdrachten die overeenkomsten hebben met dramatherapeutische oefeningen.
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1. Inleiding
Aanleiding van dit onderzoek
Dit onderzoek vindt plaats bij Speels Collectief, een theatergezelschap bestaand uit professionals,
amateurs, mensen met en zonder beperking, en studenten of al afgestudeerde. De aanleiding van dit
onderzoek valt erg samen met de aanleiding voor het maken van de voorstelling over seksualiteit die
wordt gemaakt en gespeeld met zeven uit een lopende vrouwen. De aanleiding voor de voorstelling
is, dat er in de hedendaagse maatschappij, de media, tv en ook in de theaterwereld er nog eenduidig
met het beeld rondom seksualiteit wordt omgegaan. De diversiteit van de mens is belangrijk en hier
moet meer aandacht voorkomen, vindt organisatie Speels Collectief. Ieders verhaal mag er zijn en
mag verteld worden. Nu zijn de verhalen rondom seksualiteit nog erg mannelijk georiënteerd. De
verhalen gaan over het perspectief vanuit de man. Het betreft hierbij bijvoorbeeld de hetero prins op
het witte paard, met een ‘normaal’ lichaam. Speels Collectief loopt aan tegen deze hedendaagse
beeldvorming en wil dit door een voorstelling proberen te veranderen, met daarbij dit onderzoek ter
ondersteuning van de voorstelling. Speels Collectief verwacht dat de seksualiteit van de vrouw ook te
maken heeft met het vrouwelijk zelfbeeld. Met dit onderzoek willen zij meten of het maken van een
voorstelling over seksualiteit invloed heeft op het zelfbeeld van de vrouwelijke speelsters.
Persoonlijk communicatie met regisseuse S. Arbouw. op 28 oktober 2021:
“Met deze voorstelling wil ik onderzoeken of we het begrip seksualiteit kunnen
herdefiniëren.”

Het onderzoek
Dit onderzoek gaat over zeven totaal verschillende vrouwen. Deze vrouwen durven uit te komen
voor hun seksualiteit en willen hier een verschil mee maken. Door dit aan de ander in de
maatschappij te laten zien, dat zij als vrouwen in alle vormen en maten ertoe doen. Met of zonder
beperking, jong of oud. In dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van een biografische
theatervoorstelling die gaat over de seksualiteit van de vrouw. Ook hoe dit perspectieven geeft aan
de maatschappij, om te zien en te ervaren in hoeverre de seksuele context van de huidige
maatschappij invloed heeft op het zelfbeeld van de vrouw. In dit onderzoek is dat toegespitst op de
vrouwen van theatergoed Speels Collectief. Het interessante is hieraan, dat er binnen dramatherapie
nauwelijks over seksualiteit wordt gesproken. In mijn stageperiode binnen de verslavingszorg,
waarbij alcohol en drugsmisbruik veel invloed kan hebben op de seksualiteit van de cliënt, kon ikzelf
als therapeut in opleiding weinig met de vragen die ik kreeg van uit de cliënt over dit onderwerp. De
vragen vanuit cliënten waren bijvoorbeeld: Hoe het is om zonder middelen (drugs, alcohol) seks te
hebben en hoe het hebben van seks precies werkt of wanneer een mannelijke cliënt weer in staat is
om een erectie te krijgen om te kunnen masturberen.
Ik als therapeut in opleiding kon weinig met deze vragen, als alleen mijn eigen idee over seksualiteit
uit te leggen of de cliënt met zijn/haar door te verwijzen naar de arts of een andere behandelaar. Op
school is er in de lessen niks besproken over seksualiteit en hoe je als therapeut om kan gaan met
vragen hierover, terwijl het hierbij een levensbehoefte van de mens betreft. Daarom hoop ik met dit
onderzoek te laten zien dat seksualiteit wel degelijk een onderwerp is dat binnen dramatherapie past
en valt onder verschillende thematieken, dat dan weer kan vallen binnen de hulpvraag van de cliënt.

Speels Collectief
Vanuit de visie en missie van Speels Collectief zien zij dat de maatschappij verdeeld is, dat de mens in
groepen wordt verdeeld en hierin wordt gelabeld het als ‘normaal’ of ‘abnormaal’. Speels Collectief
rekt de maatschappelijke en de artistieke norm op door een ‘niet-normalen’ samenstelling van het
gezelschap te creëren. Het gezelschap bestaat uit verschillende acteurs, zoals amateurs,
professionals, studenten, afgestudeerden en mensen met of zonder beperking. Speels Collectief wil
ongeacht, gender, etnische achtergrond, religie, wel of geen fysieke en/of verstandelijke beperking,
leeftijd, seksualiteit en/of andere redenen van maatschappelijke uitsluiting, iedereen een kans geven
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om op een complete manier onderdeel te zijn van kunst en cultuur. Door het bevorderen van
mogelijkheden om deel te nemen aan toegankelijke culturele activiteiten. De verschillen binnen de
groep is de grootste kracht. Speels Collectief bevraagt de norm, zoekt naar verwondering en omarmt
het ongewone (Speels Collectief, 2020).

De voorstelling
USUALLY I’M ON TOP, dit is de werknaam van de voorstelling.
Het wordt een biografische theatervoorstelling, waarin de geldende normen over de vrouwelijke
seksualiteit bevraagd worden. Bij deze voorstelling ben ik benoemd tot regieassistent, wat betekend
dat ik ondersteunde taken uitvoer, aantekeningen maak, teksten uitwerk enz. Om de taak van
regieassistent uit te kunnen voeren, zal ik iedere repetitie aanwezig zijn en betrokken zijn bij het
gehele proces. Tijdens het maken van de voorstelling wordt er onderzocht hoe seksualiteit
gepresenteerd wordt in de huidige maatschappij en hoe de verstandhouding is ten opzichte van de
diversiteit en perspectieven van de spelersgroep. De voorstelling wordt gemaakt vanuit persoonlijke
verhalen, ideeën en ervaringen die spelen bij de vrouwen van Speels Collectief.
Deze persoonlijke verhalen komen vanuit kwetsbaarheid, misvattingen, het vrouwelijke oerbeeld,
vooroordelen en het stigma. De vrouwen stellen zich kwetsbaar en intiem op tijdens het maken van
deze biografische theatervoorstelling, hierin schetsen zij een nieuwe werkelijkheid en bevechten de
normaliteit. De voorstelling wordt naast kwetsbaar en intiem ook activistisch en provocerend. In de
voorstelling worden de vragen beantwoord: met welke vrouwen hebben wij te maken? Waar
verlangen zij naar? Hoe wordt er naar hen gekeken? Hoe willen ze gezien worden? Wat missen zij in
de huidige definitie van seksualiteit? Waarin worden zij in hun seksualiteit niet erkend en hoe kan
dit? (Speels Collectief, 2021).
S. Arbouw, de regisseuse van de voorstelling verteld, dat iedereen heeft seksuele behoeften en heeft
het recht op een individuele seksuele ontdekkingstocht zonder beïnvloed te worden door andere of
gebrainwasht te worden door de media en wat de maatschappij ervan vindt. Of je nou alleen intiem
bent of samen, met één, twee of drie personen. En of dit nu dagelijks, wekelijks of alleen in je
fantasie is (persoonlijke communicatie, 27 september 2021).
Ook zegt S. Arbouw tijdens dit gesprek:
“Er is verlangen. Verlangen is seks, is lichamelijk, is fantasie. Er zijn diverse perspectieven die
een andere kant belichten dan de ‘normale’ media, beelden en verhalen die je ziet of hoort.
Want wij zijn intiem, wij zijn sexy, wij zijn aantrekkelijk, wij komen, wij fantaseren, wij kijken,
wij strelen, wij onderzoeken en wij voelen” (persoonlijke communicatie, 27 september 2021).
Binnen dit onderzoek gaat het om een biografische theatervoorstelling, die gemaakt wordt vanuit
een noodzaak.

1.1 Probleemanalyse
Wat is het probleem: Tijdens een persoonlijk gesprek, met de deelnemers van de theatergroep
Speels Collectief (13 september 2021), is naar voren gekomen dat het beeld van de vrouw nog steeds
anno 2021, onjuist wordt gerepresenteerd. Dit is zichtbaar op TV, in series, films, reclames, maar ook
op sociale media en tijdschriften. Volgens Blaak (2015) is het algemeen bekend dat de media de
vrouw beïnvloedt met de manier waarop ze naar zichzelf kijkt. Daarnaast beschrijft Blaak, 2015 dat er
ook uit onderzoek naar voor is gekomen dat de media een negatieve uitwerking kan hebben op het
zelfbeeld van de vrouw. Dit komt door de dagelijkse confrontatie met het ideaalbeeld dat via de
verschillende mediakanalen geprojecteerd wordt met betrekking op bijvoorbeeld het
schoonheidsideaal.
M.v.L. een medespeelster van de spelersgroep zegt hierover terwijl de gehele groep kijkt naar zelf
uitgezochte scénes uit verschillende Disney-films (persoonlijke communicatie, 16 september 2021)
‘Zo onschuldig, maar zo NIET onschuldig’. M.v.L. kijkt naar een scènes uit Sneeuwwitje, waar in
Sneeuwwitje slaapt en door een kus ontwaakt van de knappe prins.
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Voor wie is het een probleem: Voor de vrouwen van Speels collectief, omdat zij zich niet kunnen niet
vinden in het in de standaard benoemde seksualiteit van de vrouw. Bij Speels collectief spelen zeven
hele verschillende vrouwen en zij gaan dit onderzoek aan, de een vanuit de rolstoel, de ander met
een dansachtergrond. Variërend van leeftijd tussen de 25 en 75 jaar. Hierbij gaat het er bij de spelers
om op welke manier er naar de vrouwelijke seksualiteit wordt aangekeken in de huidige
maatschappij.
Waarom is het een probleem: Omdat het zelfbeeld van de vrouw gevormd wordt door de omgeving
en hoe deze ook zichtbaar gemaakt wordt in de media. Hierdoor is het lastiger voor de vrouwen om
voor zichzelf op te komen of zich te uiten naar haar hun eigen wensen binnen de seksualiteit. Het
zelfbeeld is hierdoor niet naar eigen invullen, maar leefbaar gemaakt voor en door
omgevingsfactoren.
Waardoor: Volgens Dresen (2019) gold het lichaam van de vrouw in de jaren 60 als nietig en meer als
bron van allerlei lusten. Het was voor de vrouw toen dus belangrijk om er voor de man aantrekkelijk
uit te zien en dit ook te blijven. Daarnaast was het ook belangrijk dat je, je als vrouw wijdt aan het
perfectioneren van het huishouden. Ook moest je als vrouw de harmonie in het huwelijk en het gezin
zien te behouden.
Dit maakt het naar mijn mening voor de vrouw van nu lastig om dit beeld vanuit de jaren 60 te
doorbreken. Vele vrouwen zijn hier al mee bezig om meer te laten zien wat emancipatie is en hoe de
vrouw voor zichzelf op kan komen. Er wordt niet gekeken daar de mens achter het vrouw zijn, maar
naar de sekse die iemand heeft. Er wordt niet objectief gekeken naar de persoon en wat diegene kan.
Wanneer doet het probleem zich voor: Elke dag wordt een vrouw wel gezegd hoe de samenleving er
vroeger uitzag en hoe er aangekeken wordt naar emancipatie. Vele beschouwen de vrouwelijke
emancipatie nog als onzin of niet nodig. Vrouwen worden tegenwoordig veelal omringd door
ideaalbeelden, die invloed uitoefenen op het zelfbeeld. Vrouwen zijn hier groot en deels ook
gevoeliger voor, daarbij draait het ook om de cultuur waarin de vrouw zich begeeft en de bij
behorende ideaalbeelden die hier aangereikt worden (Dresen, 2019).
Waar is het probleem: In deze huidige maatschappij, op welke manier de vrouwelijke seksualiteit
wordt neergezet, dit is voelbaar in de vrouwelijke theatergroep van Speel Collectief. Dit is voelbaar
door de reacties die gegeven worden op het woord en de betekenis van seksualiteit, zij benoemen
dit kortzichtig, absurd, eenzijdig (Persoonlijke communicatie, 13 september 2021). Dit komt vooral
tot uiting tijdens de repetities of bij het aanleveren van het huiswerk rondom de biografische
voorstelling die gemaakt wordt over seksualiteit. Wat ikzelf ervaar als vrouw in de huidige
maatschappij, is dat het veelal draait om lust en verleiding. Door de reacties die ik bijvoorbeeld krijg
als ik overstaat loop en dat er een auto met twee jongens toeteren voorbij komt rijden, terwijl ik sta
te wachten om over te steken. Zij hangen vervolgens half uit de auto om nog eens een blik te werpen
en te zwaaien. Of als ik bijvoorbeeld op een feestje sta te dansen met mijn vriendinnen, dat er een
jongen naar mij toe komt met de vraag ‘Wil je even omdraaien, dan heb ik beter uitzicht om naar je
kont te kijken’. Met dit soort momenten vraag ik mij dan dingen af:
Moet ik als vrouw blij zijn dat ik op deze manier aandacht krijg van mannen, is dit de normale
manier of een stukje onvermogen van sommige mannen? Straal of lok ik deze reacties zelf uit
bij mannen? Vraag ik hier onbewust om? Wat mag ik als vrouw hier ook wat van vinden en
zeggen dat ik dit niet ‘normaal’ vind?
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Hoe: Door een biografische voorstelling te maken over de vrouwelijke seksualiteit, om te zien of een
voorstelling invloed heeft op het zelfbeeld van de vrouw, zodat zij zichzelf op haar eigen seksuele
manier kan uiten aan het publiek. Door te gaan observeren tijdens het repetitieproces en hierin te
kijken welke dramatherapeutische oefeningen er onbewust worden ingezet om materiaal te
verzamelen, dat uiteindelijk verwerkt zal worden in de biografische theatervoorstelling.

1.2 Probleem, doel en vraag, -stelling
Probleem: Het onjuist gerepresenteerde seksualiteit van de vrouw in de huidige maatschappij. Dat
dit invloed heeft op het zelfbeeld van de vrouw en hoe zij zichzelf op een ‘normale manier’ mag
uiten.
Doel: Onderzoeken of het maken van een biografische theatervoorstelling over de thematiek
vrouwelijke seksualiteit, kan bijdragen aan het zelfbeeld van de vrouwelijke spelers.
Vraagstelling: In hoeverre heeft het maken van een biografische theatervoorstelling rondom de
vrouwelijke seksualiteit invloed op het zelfbeeld van de vrouwen van Speels collectief?

1.3 Hoofd en deel, - vragen
Hoofdvraag:

In hoeverre heeft het maken van een biografische theatervoorstelling rondom de vrouwelijke
seksualiteit invloed op het zelfbeeld van de vrouwen van Speels collectief?
Deelvragen:
Om antwoord te kunnen geven op de bovenstaande onderzoeksvraag zijn er 3 verschillende
deelvragen opgesteld.
1. Wat is het verband tussen de vrouwelijke seksualiteit en het zelfbeeld?
2. Welke oefeningen worden er binnen de repetities ingezet, die ook inzetbaar zijn binnen
dramatherapie?
3. Hoe ontwikkelt het zelfbeeld van de vrouwen van Speels collectief zich gedurende de
repetitieperiode?

1.4 Hypothese
Naar mijn verwachting zal het maken van een biografische theatervoorstelling over de vrouwelijke
seksualiteit wel bijdragen aan het verbeteren van het zelfbeeld. Door het maken van de voorstelling
en hierbij gebruik te maken van echte verhalen die komen vanuit de speelsters zal het beeld wat er
nu speelt meer naar de achtergrond verdwijnen en komt de eigenheid van de spelersvrouwen meer
voorop te staan wat een positief effect kan hebben voor het zelfbeeld.

1.5 Kernbegrippen
Dramatherapie: Dramatherapie is een behandelvorm. Het doel van de therapie is om problemen te
verminderen, als het een blijvend problematiek is kan dramatherapie helpen om het te leren
accepteren en hiermee om te gaan. Er wordt methodisch gewerkt met elementen die hun oorsprong
vinden in het theater. Binnen dramatherapie wordt er gewerkt met fantasie, maar ook situaties uit
het echte leven. Dit kan ingezet worden binnen beweging, improvisatie, rollenspel en het maken van
zelfbedachte scénes of scenés geïnspireerd op het echte leven. Door te spelen, door te ervaren leer
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je te groeien en met verschillende problemen om te gaan. Het doel binnen dramatherapie gaat over
je emoties te leren herkennen en hier passende uiting aan te geven. De therapie biedt een veilige
ruimte om te oefenen met gedrag en het beter begrijpen van jezelf en de ander. Dramatherapie is er
voor jong tot oud, mensen met bijvoorbeeld angsten, sombere gedachten of gevoelens, het
verwerken van verlies of trauma (NVDT, z.d.).
Biografisch theater: Binnen biografisch theater wordt er gewerkt met verhalen van ‘de gewone
mens’. Stelt facetten vanuit het leven centraal, het gaat om de verhalen van de spelers. Dit levert
materiaal voor de voorstelling. Deze verhalen worden gethematiseerd. Hierbij is het belangrijk dat de
verhalen theatraal worden gemaakt. Binnen biografisch theater wordt er zowel met de verhalen van
de spelers als de theatrale vormgeving van het verhaal gewerkt. De focus bij deze theatervorm ligt
naast het artistieke op maatschappelijke doeleinden (Reimers, 2017).
Seksualiteit: Volgens de van Dale, 2021: ‘Alles wat geslachtsverkeer betreft. Hier is geslachtsverkeer:
geslachtsgemeenschap, dat dan weer wordt onderverdeeld in:
• Het paren van man en vrouw, waarbij de man met zijn penis de vagina binnengaat; = coïtus
• Seksueel contact tussen homoseksuelen’.
Onder seksualiteit worden de handelingen die gericht zijn op intiem lichamelijk contact verstaan, die
samengaan met gevoel van lust, passie en opwinding. Het hebben van seks kan variëren van zoenen
tot het hebben van geslachtsgemeenschap. Ook van intimiteit tussen geliefde tot bijvoorbeeld porno
kijken. Het is een vertaling van liefde, lust, gevoelens en interesse die zich uit in lichamelijk contact.
Hiermee kan ieder mens zijn eigen vorm geven aan zijn of haar seksuele gevoelens, verlangens en
wensen (Mind, z.d.).
Als je aan mij zou vragen wat mijn definitie is van het woord seksualiteit zou ik het beschrijven als het
hebben van gemeenschap met jezelf of een ander. Waarin jij als individu toestemming geeft aan de
intimiteit die zich op dat moment voordoet. Een bepaalde lust of geilheid je die via non-verbale
communicatie tot uiting brengt. Het is een zoektocht naar jezelf, wie je bent als mannelijk, vrouwelijk
persoon of juist als iemand die zich hier niet mee definieert. Ontdekken van jou als mens en welk
gevoel van lust hierbij past. Het is ook een vorm van vrijheid, in het moment op gaan, niet stil kunnen
staan bij andere gedachten of gevoelens, een worden met jezelf of de ander door genot zelf te
ervaren of dat de ander te kunnen geven. Wel merk ik hier nog in dat er in de samenleving een taboe
heerst en er weinig over seksualiteit gesproken wordt. Als het ter sprake komt, is het in mijn optiek
vaak via seksuele opmerkingen of via grappen. Diepgaande gesprekken worden sneller afgekapt of
hier wordt niet op ingegaan. Het is privé en eenieder moet weten voor zichzelf wat zijn of haar
normaliteit hierin is. Het woord en de betekenis seksualiteit is vele male groter dan hierboven door
mij beschreven staat. Het is een opzichzelfstaand begrip, omdat het voor ieder ander een
verschillend gevoel geeft of er een andere lading achter zit, wat zeer persoonlijk is.
Zelfbeeld: Het beschrijvende verhaal van je eigen leven (Doomen, 2010). Dat bestaat uit jezelf, de
ander en de relaties tussen beide. Het zijn hierbij de mentale beelden die jij vormt, door persoonlijke
karaktereigenschappen. Hierbij spelen gevoel, gedrag, cognities en je fysieke lichaamsbeeld ook een
belangrijke rol. Bij het zelfbeeld gaat het dus om het beeld van wie je bent en in welke mate je dit
laat zien aan de ander. Bij een positief zelfbeeld is een realistische reflectie van kwaliteiten en het
accepteren van leerpunten noodzakelijk, door dit te aanvaarden van sta je open voor respect en
waardering vanuit de ander (Hilderink, 2015).
Rosenberg self esteem scale (RSES): Dit is een vragenlijst die gebruikt wordt in de training positief
zelfbeeld. De test gaat over zelfwaardering. Er worden hierin 10 stellingen voorgelegd, hierop kan er
steeds een keuze gemaakt worden uit vier antwoorden: helemaal mee eens, mee eens, mee oneens
of helemaal mee oneens. Hoe hoger de totaalscore uiteindelijk is hoe beter het zelfbeeld is.
Er is een maximale score te behalen van 30. Als iemand lager scoort dan 18 punten dan wijst op een
laag zelfbeeld (De Neef, 2010).
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2. Dramatherapie
2.1 Dramatherapie en zelfbeeld
Haeyen (2020) beschrijft dat het doel van een dramatherapeutische behandeling bij zelfbeeld is dat
de cliënt zich goed genoeg gaat voelen en zich even waardevol vindt als de ander. Het onderzoeken
van jezelf draagt bij aan stabieler zelfbeeld, meer zelfcompassie en zelfwaardering. In dramatherapie
wordt er beroep gedaan op het zelfbeeld en zelfwaarding van de cliënt, dit komt door het proces van
dramatherapie. Op de vloer komen en deelnemen aan de werkvormen. De cliënt laat hierin zichzelf
zien, toont expressie, haar gedrag, gedachten en gevoel komen hierbij naar boven en worden
zichtbaar gemaakt aan de therapeut. Hierbij gaat het vaak bij de cliënt om wel bestaansrecht te
mogen hebben en zich te laten zien en horen. Ook valt het innemen van ruimte hierbij. Binnen
therapie wordt er geleerd dat het gaat om je authentieke zelf en het onderscheid tussen de ander en
jezelf. Afstand, nabijheid en persoonlijke grenzen zijn thema’s die binnen de dramatherapeutische
behandeling bij zelfbeeld regelmatig aangehaald worden. Het gaat om het vergroten van het ikbewust zijn. Het ontwikkelen van zelfexpressie. Dramatherapie kan hierbij gebruikt worden als
spiegel, de persoonlijke kenmerken komen naar boven en de cliënt wordt hiermee geconfronteerd,
dit gebeurt door het inzetten van de eigen lichaamshouding, gezichtsuitdrukkingen, motoriek van de
client. De vrijheid die de client binnen dramatherapie krijgt o zich uit te drukken in haar behoefte van
emoties, spontaniteit autonomie en hierbij de realistische grenzen leren. In dramatherapie gaat het
om acceptatie van jezelf en de ander, om positieve ervaringen en hierin zelf op onderzoek te gaan
(Haeyen, 2020).

2.2 Dramatherapie en seksualiteit
Tijdens de zoektocht naar literatuur voor het onderwerp dramatherapie en seksualiteit, is er
nauwelijks informatie over deze combinatie te vinden. In de verschillende zoekmachines, wordt
seksualiteit geassocieerd met seksueel misbruik. Dramatherapie biedt hierin wel hulp aan mensen
die een verleden hebben met seksueel misbruik.

2.3 Dramatherapie en biografisch theater
Dramatherapie maakt gebruik van verhalende werkvromen, omdat het gaat om het verhaal van de
cliënt, wordt zij gezien als expert. Iedereen heeft een eigen verhaal dat uit haar geschiedenis. Dit zijn
verschillende gebeurtenissen, interpretaties die gemaakt worden en bijvoorbeeld ook reacties of
labels die je krijgt van andere. Dagelijks worden deze verhalen beïnvloed door nieuwe
gebeurtenissen en ontwikkelingen van andere mensen en de media (Ihlen, 2016).
Samen met de cliënt gaat de therapeut op zoek naar een verhaal dat niet uitgaat van een probleem
maar waar de sterke kanten en kwaliteiten van de cliënt voorop staan. Door de focus te leggen op
het probleem wordt het voor de client lastig om het bredere perspectief van de gebeurtenis te
blijven zien en wordt de client gemakkelijker het probleem, bijvoorbeeld ik ben verslaafd, in plaats
van ik heb een verslaving. Door dit bij de gekozen gebeurtenis los te koppelen krijgt de client lucht in
het verhaal en is het gemakkelijker om naar het probleem te kijken en dit gedrag dat de cliënt in zit
te herkennen, om vervolgens om te kunnen zetten naar verandering, zodat er een nieuw verhaal
ontstaat. Zo kan de client ontdekken dat een probleem niet altijd negatief hoeft te zijn, het kan ook
strijdlust geven en nieuwe mogelijkheden creëren (Ihlen, 2016).
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3. Methode
Explorerend/verkennend onderzoek: Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden wordt er
gebruikt gemaakt van een explorerend/verkennend onderzoek. Tijdens dit onderzoek wordt er
opzoek gegaan naar de samenhangende frequenties en verschillen, met als doel om tot een
kloppende theorie te komen. Dit houdt in dat er in dit onderzoek gebruikt gemaakt wordt van
observaties, interviews, theorie die mogelijk verklaring geeft aan de hoofd en deelvragen van dit
onderzoek (Braada, 2013).

Mixed methods: Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden wordt er binnen dit onderzoek
gebruik gemaakt van kwalitatief en kwantitatief onderzoek, ook wel mixed methods genoemd.
Door gebruik te maken van mixed methods kun je de bevindingen beter in een bepaalde context
plaatsen door meerdere methoden met elkaar te combineren. Vaak kan de kwantitatieve data een
aanvulling of verrijking zijn met de kwalitatieve data (George, 2021). Kwalitatief onderzoek houdt in
dat je onderzoek uitvoert in het veld, je bent er lijfelijk bij aanwezig en betrokken. Je bent als
onderzoeker geïnterneerd in de persoon en de situatie die je onderzoekt. Het gaat hierbij om de
onderzochte persoon in de omgeving. Het verzamelen van gegevens is flexibel en staat nog open. Als
onderzoeker kan je hierin inspringen bij situaties. De verzamelde gegevens worden opgeschreven in
tekst, hier wordt geen gebruik gemaakt van cijfers (Verhoeven, 2018). Bij kwantitatief onderzoek
gebruik je cijfermatige informatie. Hierbij verzamel je informatie en gegevens over de persoon,
waarbij de uitkomst zich weergeeft in cijfers. Met de waarde die uit de meting gekomen is kun je het
verwachten resultaat toetsen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van meetinstrumenten of
kwantitatieve methoden (Verhoeven, 2018).
Mixed methods onderzoek betekent niet alleen dat je twee soorten data verzamelt, maar ook dat je
je als onderzoeker verdiept in de relatie tussen de twee soorten onderzoek en de data die verzameld
is tijdens het onderzoek, samenbrengt tot één conclusie (George, 2021).
Er is gekozen voor een mixed methods methode omdat je op deze manier het meest betrouwbare
resultaat uit dit onderzoek haalt. Er wordt gekeken naar hetgeen wat de spelers hebben ingevuld op
de vragenlijst, dit zal 2x plaats vinden tijdens het repetitieproces. Hieruit komt kwantitatieve data, de
eerste en de tweede uitslag van deze meting, wordt met elkaar vergeleken om te zien of er
inderdaad een verbetering heeft plaats gevonden in het zelfbeeld van de vrouwen. Ook hoe zij
aankijken tegen seksualiteit en dit beleven met betrekking tot hun zelfbeeld. Daarnaast wordt het
ondersteund door metingen en literatuur, om te onderbouwen waar eventuele veranderingen in het
zelfbeeld vandaan komen.
RSES: De Rosenberg Self Esteem Scale zal twee keer door alle zeven spelersvrouwen van Speels
Collectief worden ingevuld. Daarnaast wordt de scale ook door de regisseuse en mij zelf als
onderzoekster ingevuld, de Self Esteem Scale zal in totaal door 9 vrouwen worden ingevuld. In dit
onderzoek zullen de namen van de respondenten geanonimiseerd worden. Zij worden aangeduid
met een letter uit het alfabet A t/m I. De RSES-vragenlijst bestaat uit 10 vragen waarop de
respondenten via een puntenschaal aangeven in welke maten zij eens zijn met de geven stelling. De
puntenschaal varieert van per vraag van: score 0 = ‘helemaal oneens’ tot score 3 = ‘helemaal eens’.
Of van score 3 = ‘helemaal oneens’ tot score 0 = ‘helemaal eens’. Hier kan een totaalscore uitkomen
van 30, wat staat voor een hoogzelfbeeld (Everaert, Koster, Schacht & De Readt, 2010). Deze lijst
wordt aan het begin van dit onderzoek en tegen het eind van het onderzoek ingevuld. De
antwoorden die zij geven worden geschaald met punten waar een totaalscore uit voortkomt. Door
deze punten te verzamelen komt er uit de RSES kwantitatieve data. In dit onderzoek worden RSES 1
en 2 vergeleken met elkaar om te zien of er verandering heeft plaatsgevonden op individueel en
groepsniveau. De totaalscore wordt per persoon weergegeven in een tabel, om op deze manier in
een oogopslag te kunnen zien of er verandering heeft plaats gevonden. Deze uitslagen aan het eind
van het onderzoek, worden ook gedeeld met de respondenten. In dit onderzoek wordt er gebruik
gemaakt van de Nederlandse versie van de RSES. Deze Nederlandse versie, zie bijlage 2, is met
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wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat het betrouwbaar en valide is (Franck, De Raedt, Barbez
& Rosseel, 2008).
Participerend onderzoek: Naast dat dit een explorerend onderzoek is, is dit ook een participerend
onderzoek. Een participerend onderzoek wil zeggen dat, respondenten en de onderzoeker zo veel
mogelijk samen werken. Het onderzoek gaat over het handelen in situaties van de deelnemers, om
deze bijvoorbeeld te kunnen verbeteren of te veranderen. Dit geldt voor het individuele stukje van
de respondent als ook voor het groepsniveau. Deze verbeteringen of veranderingen kunnen
aangevuld worden met literatuuronderzoek (Migchelbrink, 2016).
Bij een participerend onderzoek doorloop je vijf stadia:
1. Oriënteren, verkenning van de situatie.
2. Diagnosticeren, de vraag analyseren, waar ligt het probleem.
3. Ontwikkelen, een plan van aanpak maken en de richting bepalen.
4. Actie, het uitvoeren van het plan.
5. Evalueren, kritisch het verzamelde materiaal bekijken (Migchelbrink, 2016).
Ook ga ik als onderzoeker mede deelnemen aan dit onderzoek, dit zal zijn via de self esteem scale
van Rosenberg. Tijdens de repetities ben ik aanwezig en neem ik deel aan de opwarming en val ik in
als er een speelster niet aanwezig kan zijn tijdens een repetitie. Na de repetitie schrijf ik kort voor
mezelf op wat de repetitie met mij als mens gedaan heeft, los van mijn functie als productieassistent.
Vaak is er niet de gelegenheid voor een onderzoeker om deel te nemen aan het eigen onderzoek,
doordat de doelgroep niet overeenkomt met de onderzoeker zelf. Bij dit onderzoek is het wel
degelijk dat ik als onderzoeker pas binnen de gekozen doelgroep. En is het interessant genoeg om te
zien of mijn deelname aan het repetitieproces ook invloed heeft op mijn eigen zelfbeeld en op welke
manier dit dan gaat zijn.
Observaties: De observaties vinden het gehele repetitieproces plaats, er zal geobserveerd worden
welke opdrachten er tijdens de repetities worden ingezet. Dit vindt plaats op de maandagen,
wanneer er gerepeteerd wordt voor de voorstelling. Deze verzamelde informatie wordt schriftelijk in
het onderzoek geplaatst en zal waar mogelijk onderbouwd worden met literatuur. De observaties
zullen op een gestructureerde, participerende, onverhulde en directe manier verzameld worden, dat
wil zeggen dat de er van tevoren over wordt nagedacht wat er geobserveerd gaat worden. Dit gaat
via een observatiemodel. Tijdens de observatie ben ik als onderzoeker direct aanwezig in dezelfde
ruimte en neem ik deel aan sommige onderdelen van de repetitie. De spelers van de theatergroep
weten van dit onderzoek af en ook dat er een observatie plaats vindt (Migchelbrink, 2016).
Interview: De zeven speelsters waarmee de biografische theatervoorstelling gemaakt wordt, worden
voor dit onderzoek geïnterviewd. Het houden van het interview vindt een keer plaats tijdens het
repetitieproces. Het interview vindt plaats halverwege het repetitieproces, dat is richting het einde
van dit onderzoek. Het interview zal in totaal 15 minuten in beslag nemen. Binnen dit onderzoek
wordt er gebruik gemaakt van de methode half gestructureerde interviewen, het onderwerp waar
het interview overgaat ligt vast, maar de volgorde van de vragen niet (Braada & van der Hulst, 2017).
De vooraf opgestelde vragen, worden pas tijdens het afnemen van het interview voor het eerst
gesteld, deze worden van tevoren niet gestuurd. Om het antwoord in het moment spontaan te laten
geven door de respondent, zodat er voorafgaand aan het interview niet nagedacht kan worden over
het gegeven antwoord. Ook kun je tijdens het interview gebruik maken van de volgende algemene
doorvraag zinnen:
• Kun je daar iets meer over vertellen?
• Kun je hier een voorbeeld van geven?
• Je zegt …… Wat bedoel je hier mee? (Braada & van der Hulst, 2017).
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Wel mogen de respondenten het interview achteraf teruglezen, om eventuele veranderingen aan te
geven of zich terug te trekken van het interview.
Literatuuronderzoek: Binnen dit onderzoek zal er ook gebruik worden gemaakt van literatuur, Dit om
antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag en de deelvragen, om deze zo volledig mogelijk te
beantwoorden of om ondersteuning te geven aan observaties of overeenkomsten vanuit het
interview. Met een literatuuronderzoek is het belangrijk om eerste te gaan kijken naar de hoofdvraag
en de deelvragen die hierbij horen en hier de juiste onderzoek begrippen uit te halen. Door dit te
doen weet je op welke onderwerpen je de literatuur kan toespitsen. Vertaal deze begrippen, ook
naar bijvoorbeeld het Engels of het Duits, dit vergroot de kans om de juiste literatuur te vinden en de
mogelijkheid om tot meerdere bronnen voor een onderwerp te komen. Door de onderzoeks
begrippen door verschillende zoekmachines te halen, zoals google scholar en Han catalogus kan er
gezocht worden naar wetenschappelijke artikelen, boeken en tijdschriften. Deze onderzoek
begrippen zet je in een schema. Zo is het overzichtelijk welke begrippen er gebruikt zijn voor dit
onderzoek en kun je hieraan toevoegen welke referenties gevonden zijn en ook bruikbaar voor het
onderzoek, zo is de verwerkte informatie altijd terug te vinden (Braada, 2013). Zie voor een
voorbeeld schema 1.
Bij het gebruik van literatuur gaat het erom dat deze zo recent mogelijk is, het beste is om te zoeken
van 2011 tot 2021. Literatuur die van voor 2011 zijn, mogen gebruikt worden mits er geen andere
bruikbare literatuur te vinden is over het gezochte onderwerp. Ook wordt er bij de literatuur gelet
dat deze niet van een bron afkomstig is.
Onderwerp
Seksualiteit
Dramatherapie
Seks
Vrouw
Vrouwelijke seksualiteit
Zelfbeeld

Vertaling
Sexuality
Dramatherapy of Drama
therapy
Sex
Women/female
Female sexuality
Self image

Bronnen
Van Dale, seksualiteit

Een nieuw perspectief van het
zelfbeeld.
Schema 1.

Respondenten: De deelnemers aan dit onderzoek zijn 7 totaal verschillende vrouwelijke speelsters
van Speels Collectief. Variërende leeftijd van 22 tot 71 jaar. De een in een rolstoel de ander een
dansachtergrond.
Onderzoeker als mede respondent: Als onderzoeker van dit onderzoek ga ik tevens ook deelnemen
aan de laatste deelvraag, het invullen van de Rosenburg Self Esteem Scale. Om te zien of het
aanwezig zijn bij de repetities en een onderdeel te zijn van het repetitieproces ook invloed heeft op
mijn zelfbeeld rondom seksualiteit. Om zo te achterhalen op welke punten er eventueel vooruitgang
geboekt is in mijn eigen zelfbeeld. Ook als er achteruitgang is in mijn zelfbeeld zal dit in de RSES
weergegeven worden. Via en dagboek ga ik voor mezelf en voor dit onderzoek bijhouden wat elke
repetitie met mij gedaan heeft. Richting het einde van dit onderzoek zal ik de geschreven teksten
verwerken voor in de eindpresentatie van dit onderzoek.
Data-analyse: De interviews worden opgenomen, wel met toestemming van de geïnterviewde. Deze
opname zal teruggeluisterd, getranscribeerd en gecodeerd worden, de uitkomsten worden in een
schema geplaatst. Gegeven antwoorden zullen met elkaar vergeleken worden en overeenkomsten bij
elkaar opgeteld tot een resultaat gericht op het wel of niet verbeterde zelfbeeld van de vrouwen.
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Transcriberen en coderen: Voor dit onderzoek is er gekozen voor woordelijk transcriberen, dat wil
zeggen dat je het opgenomen interview letterlijk woord voor woord uittypt. Hierin zijn zuchten,
stotterwoorden, herhalingen en andere hoorbare menselijke geluiden meegenomen (Smits, 2021).
Coderen gebeurt nadat het hele interview getranscribeerd is. Bij coderen label je tekstfragmenten en
hier geef je een bepaalde ‘code’ aan. Door dit te doen geef je de uitgeschreven teksten van het
interview een thema. Als dit gebeurd is bij alle interviews, wordt er gekeken naar dezelfde thema’s
en wordt dit samengevoegd, hier wordt dan een overkoepelend thema aangegeven. Hierdoor kun je
in een oogopslag zien welke thema’s veel aanbod komen en hier een kloppende conclusie voor het
onderzoek uit halen (Dingemans, 2021).
Ethisch aspecten: De vrouwen zullen in dit onderzoek geanonimiseerd worden, doormiddel van een
fictieve naam. Zij tekenen van tevoren een AVG, zodat er toestemming is verleend, voor eventueel
beeldmateriaal en het gebruik van gegeven antwoorden of uitspraken tijdens de repetities. De
vragen van het interview zullen voor alle gelijkgestemd zijn en rekening houden met de eventuele
beperkingen van de speelsters, zodat zij ten alle tijd met respect behandeld zullen worden.

3.1 Methode per deelvraag

1

2

3

Deelvraag

Bronnen

Dataverzamelings- Data-analyse
technieken

Wat is het verband tussen
de vrouwelijke seksualiteit
en het zelfbeeld?

Literatuur

Inhoudsanalyse

Interviews

Welke oefeningen worden
er binnen de repetities
ingezet, die ook inzetbaar
zijn binnen dramatherapie?

Literatuur

Semigestructureerde Interview transcriberen en
interviews afnemen coderen
Inhoudsanalyse
Samenvatten van tekst

Hoe ontwikkelt het
zelfbeeld van de vrouwen
van Speels collectief zich
gedurende de
repetitieperiode

Self-esteem
Scale

Observaties

Observatie model,
welke opdrachten
worden er ingezet.
Vragenlijst

Samenvatten van tekst

Opsomming van de
opdrachten.
Meting

3.2 Validiteit, bruikbaarheid en betrouwbaarheid
Validiteit: Als je meerdere methoden gebruikt worden om data te verzamelen, dan komen je
resultaten geloofwaardig over. Als de data met elkaar overeenstemt, draagt dit bij aan een hogere
validiteit van je conclusies (George, 2021).
Bruikbaarheid: De observaties zullen naast elkaar gelegd worden om te zien of er een groei is
doorgemaakt tijdens het repetitieproces. Dit kan weergegeven worden in een tabel.
De gegeven antwoorden in het interview worden gecodeerd en in een schema gezet, hieruit is af te
lijden welke woorden tijdens het begin voorop stonden en uit het schema is dan af te lijden of dit na
het repetitieproces nog steeds zo blijft te zijn of dat hier een verandering heeft plaats gevonden.
Door gebruik te maken van Rosenberg self esteem scale komt er een overzicht over het
zelfvertrouwen van de vrouwen. Dit wordt op verschillende tijde gemeten, ook dit is weer te geven in
een tabel om te zien of er vooruitgang is geboekt.
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Betrouwbaarheid: Voor dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van triangulatie, namelijk
observaties, interviews en literatuuronderzoek.
• Triangulatie zal gevormd worden door middel van observaties, interviews en
literatuuronderzoek.
• Voor de interviews worden de vragen van tevoren opgesteld, omdat het een half
gestructureerd interview is blijven er openingen om de vragen tijdens het gesprek verder uit
te diepen.
• Bij het gebruik van literatuur gaat het erom dat deze zo recent mogelijk is, het beste is om te
zoeken van 2011 tot 2021. Literatuur die van voor 2011 zijn, mogen gebruikt worden mits er
geen andere bruikbare literatuur te vinden is over het gezochte onderwerp. Ook wordt er bij
de literatuur gelet dat deze niet van een bron afkomstig is. Er zal gebruik gemaakt worden
van, boeken, internet, binnenlandse en buitenlandse lectuur.
• De observaties vinden elke repetitie plaats. Per repetitie zal erbij gehouden worden welke
oefeningen er worden ingezet. Dit gaat per opwarmingsopdrachten en opdrachten voor
scene materiaal te verzamelen.

3.3 Eisen vanuit de opdrachtgever:
De opdrachtgever wil antwoord krijgen op de vraag; In hoeverre heeft het maken van een
biografische theatervoorstelling rondom de vrouwelijke seksualiteit invloed op het zelfbeeld van de
vrouwen van Speels collectief?
Daarnaast is het belangrijk dat het onderzoek een representatief en kwalitatief document is, maar
ook leesbaar is voor een 3e persoon. Zodat het geplaatst kan worden op de website en dat het
onderzoek ook te begrijpen is voor de spelers binnen Speels Collectief. Bekijk de termen die je
gebruikt om de mens aan te duiden kritisch en bevraag jezelf waarom je de termen gebruikt.
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4. Deelvraag 1: Wat is het verband tussen de vrouwelijke seksualiteit
en het zelfbeeld?
In dit hoofdstuk wordt er via literatuuronderzoek gekeken of er verbanden bestaan tussen de
vrouwelijke seksualiteit en het zelfbeeld. Daarnaast wordt de literatuur aangevuld door de eigen
bevindingen en gevoelens van de respondenten, die vanuit het interview naar voren zijn gekomen.

4.1 Literatuuronderzoek
Seksualiteit: Seksualiteit bevat gevoelens, gedachten, gedrag, verlangens, fantasieën en opvattingen
die seksueel getint zijn. Seksualiteit is verbonden met allerlei genderrollen, seksuele identiteit en de
oriëntatie hiervan, ook geldt dit voor de intimiteit, het plezier, erotiek en de menselijke voortplanting
(NCJ, 2014). De vorm van seksualiteit is verfijnd, omdat het een vrije ruimte biedt voor mensen om
zich op een andere manier te leren kennen (Woertman, 2015). Seksueel gedrag en seksuele beleving
vormen de basis van een menselijke seksuele gezondheid. Seksueel gedrag of de afwezigheid hiervan
bepaalt voor een groot deel de seksuele gezondheid. Hierbij hoort bijvoorbeeld seksueel plezier,
maar ook het risico van een soa. Daarnaast zijn er indicaties dat seksueel gedrag en seksuele
beleving, zoals seksuele bevrediging een samenhang heeft met de verschillende aspecten van de
mens beïnvloeden, zoals de relatie tevredenheid en de lichamelijke en de psychische gezondheid (de
Graaf, 2012). Wat de een als normaal seksueel gedrag beschouwt, kan een ander kenmerken als
abnormaal of afwijkend seksueel gedrag. De definitie van ‘normaal seksueel gedrag’ is daarom
subjectief. Vaak komt wat als normaal gezien wordt overeen met een norm die binnen een cultuur,
maatschappij, gezin of groep aanvaard of geaccepteerd wordt. Abnormaal seksueel gedrag is dan het
gedrag wat buiten de normen van de groep ligt (NCJ, 2014). Ook staat er bij NJC (2014) beschreven
dat seksuele gezondheid is verbonden met de seksuele toestand die zich richt op het fysieke,
emotionele, geestelijke en het sociale welzijn van het individu. Seksuele gezondheid is meer dan de
afwezigheid van ziekte of het minder goed kunnen functioneren. Seksuele gezondheid wordt vanuit
het positieve benaderd met ruimte voor het seksuele plezier, want de seksuele gezondheid beperkt
zich niet tot de fysieke gezondheid, maar betrekt hierin ook het emotionele en psychosociale
element.
Vrouwelijke seksuele revolutie: De eerste feministische golf was van 1870 tot 1920 , in deze tijd
kwam het vrouwenkiesrecht, dit gaf de mogelijkheid tot onderwijs en betrouwbare anticonceptie. De
culturele en religieuze opvattingen over de rol van de vrouw in het gezin waren nog dominant.
Emancipatie en seksuele vrijheid voor de vrouw ging samen met de start van seksuele voorlichting,
wettelijke regeling rondom de pil, baas in eigen buikbeweging, abortus en er was meer vrouwelijke
seksuele bewustwording De vrouwen bekeken hun vagina met een spiegeltje. De zelfstandigheid,
vrije keuze en de onafhankelijkheid werd in deze tijd alsmaar sterker (Putters, 2014)
De emancipatie van seksualiteit bestond uit een stijgende kwetsbaarheid, een grotere tolerantie over
erotiek en seksualiteit, en een uitbreiding van (het bewustzijn van) de erotische en seksuele
onderdelen van relaties. Wouters, (2008) zegt: " Maar dan moet het eerst worden ontdaan van de
morele opwinding die er tegenwoordig aan kleeft. In die beschrijvende, niet-moraliserende betekenis
maakt seksualisering deel uit van een reeks brede sociale en psychische processen waaronder
democratisering, individualisering en informalisering. Het begrip verwijst dan naar de ‘emancipatie
van seksualiteit’ of de ‘emancipatie van seksuele gevoelens en impulsen’ die vanaf het einde van de
negentiende eeuw valt waar te nemen”. De ontwikkeling van de vrouwelijke emancipatie van
seksualiteit was nog afhankelijk van de man, hoe verder de ontwikkeling vorderde werd de vrouwen
steeds meer een gelijke partner van de man op erotisch en seksueel gebied (Wouters, 2008).
Na de 2e wereldoorlog kwam er meer onafhankelijkheid, vooral de meisjes zijn in deze tijd meer
zelfstandiger keuzes gaan maken. Hierbij heeft het behalen van een hoger opleidingsniveau een
belangrijke rol gespeeld. (Putters, 2014). Emancipatie zorgt ervoor dat de relaties voortdurend
wijzigen (Putters, 2014). De genderrollen zijn heel langzaam aan het verschuiven, dit heeft te maken
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met het toenemende aantal vrouwen die hoger opgeleid zijn, waardoor meer vrouwen economisch
zelfstandig kunnen worden. Ook de invloed van internet speelt hier een rol in. Als de positie en rol
van de vrouw verandert dan moet de rol van man automatisch mee veranderen (Woertman, 2015).
Ook de thema’s zoals seksuele ontplooiing of aandacht voor diversiteit in relaties worden veel
minder opgeworpen. Uit onderzoek blijkt hoe heteronormatief het vrouwenemancipatiebeleid
eigenlijk is en het nu nog steeds sterk uit van een kerngezin: een man is getrouwd met een vrouw zij
zijn samen om kinderen op de wereld te zetten (Putters, 2014). Overal is het nog steeds zo dat het
wel wordt gewaardeerd als er duidelijke man vrouw verdeling is en je als man of vrouw herkenbaar
bent en je hier ook zo naar gedraagt, dus de emancipatie is nooit hiermee nooit voltooid (Putters,
2014).
Media en porno: De media speelt een belangrijke rol in het promoten en het bespreekbaar en
zichtbaar maken van de seksualiteit. Ook de minderheden van seksualiteit wordt hierin zichtbaar
gemaakt (Putters, 2014). Het internet staat vol met gemanipuleerde ideaalbeelden van mannen en
vrouwen, over uiterlijkheden en sexy zijn. We gebruiken beelden van anderen om ons daaraan te
spiegelen, om onze verlangens daarop te projecten en om daar bijvoorbeeld ook lust aan te beleven
(Woertman, 2015). In een wereld die steeds digitaler wordt, verdwijnen de grenzen steeds meer. Aan
de ene kant willen mensen erkenning krijgen door zoveel mogelijk publiekelijk te delen, maar aan de
andere kant worden hierdoor alle intieme details steeds makkelijker traceerbaar voor de
buitenwereld (Putters, 2014). Volgens onderzoeker (Woertman, 2015) overheerst er op de sociale
media de cultuur van sexy zijn, er goed uit zien en het benadrukken dat je seksueel beschikbaar bent.
Deze cultuur overheerst ook in meer ‘traditionele’ media zoals TV en advertenties. Het lijkt er dus op
dat sociale media een platform is geworden voor seksuele ontdekking. Vooral voor tieners die vanuit
een beginnende seksuele interesse kijken naar sexy selfies van anderen, om te leren hoe je, je sexy
moet gedragen. Dit geeft aan dat sociale media gebruikt kan worden bij het vormen van een seksueel
zelfbeeld. De sociale en psychologische strekking van seksualiteit gaan over het verbinden, creëren,
spelen en uitwisseling, ook is het belangrijk om rekening te houden met macht en afstand
(Woertman, 2015).
Woertman (2015, p. 113) zegt:
“Aangeraakt worden door een ander, gezien worden door een ander, bevestigd worden in je
bestaan, geeft grond en ruimte. Er lijkt een grote honger te zijn naar gezien worden. Juist
omdat het niet duidelijk is wie de ander is? Juist omdat we niet meer weten wie we zijn en
lichamelijk bevestigd willen worden in ons bestaan. Kent u het begrip huidhonger? Mensen
kwijnen weg als ze niet of te weinig worden aangeraakt. Aanraken en aangeraakt worden,
vormt de basis van wie wij zijn. Aanrakingen en strelingen zijn geen voorspel maar een
kwaliteit op zichzelf. Wij worden een ik door de handen en de ogen van een ander”.
De rol van het internet maakt het makkelijke om seksuele beelden te bekijken, dit geeft een nieuwe
dimensie aan de seksualiteit (Woertman, 2015).
Het bekijken van online pornografie beïnvloed de seksuele tevredenheid van seksuele socialisatie op
verschillende manieren. Zo kan het ideeën over de vrouwelijke rol of de vrouwelijke prestatie tijdens
de seks hun gevoel en gedrag beïnvloeden (van de Grift, Dikmans, 2016). Door het effect van porno
ervaren de vrouwen steeds een hogere seksuele prestatiedruk en zijn zij kritischer op hun eigen
lichaam tijdens de seks. Porno kijken leidt tot een verminderde seksuele tevredenheid bij vrouwen.
Dit zorgt voor een verband, pornografie kan invloed uitoefenen op de vrouwelijke seksualiteit
waardoor het zelfbeeld negatief gevoed kan worden (van de Grift, Dikmans, 2016). Er is een
groeiende markt voor vrouwvriendelijke porno, dit wordt porna genoemd. Dit is meer gericht op de
vrouwelijke beleving van seksualiteit, dit zou een verbeterde bijdrage kunnen geven op het zelfbeeld
en de seksualiteit bij vrouwen (van de Grift, Dikmans, 2016).
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Het seksuele zelfbeeld:
De relatie tussen het vrouwelijk seksueel voorkomen en het lichaamsbeeld is veelal in negatieve zin
onderzocht. Eigenlijk is er maar weinig bekend over de relatie van het seksueel voorkomen en de
positieve kant van het lichaamsbeeld (Van den Brink, Smeets, Hessen, & Woertman, 2016). Wanneer
er meer tevredenheid is over het lichaam en de zelfwaardering hoger is, verdwijnen de remmende
gedachten, dit zal voor meer bevrediging zorgen in het seksleven (Woertman, van IJzendoorn, &
Molenaar, 2008). In het onderzoek van, Van den Brink et al. (2016) is naar voren gekomen dat “Een
positieve lichaamswaardering bijdraagt aan seksuele opwinding, meer seksuele bevredigingen,
waardoor een verhoging tot het bereiken van een vrouwelijk orgasme aanwezig is. Het blijkt dus dat
een positief lichaamsbeeld bijdraagt en belangrijk is voor positieve seksuele ervaringen”.
Naast dat de eigen blik op het lichaamsbeeld van belang is, speelt ook de romantische relatie een
belangrijke rol. Mensen zoeken met elkaar een connectie, door deze interactie wordt ook het
lichaamsbeeld beïnvloed. In een volwassen relatie is de partner hierin de grootste beïnvloedende
factor. Als een partner richting zijn vrouw negatieve opmerkingen zal maken over haar lichaam, dan
wekt dit stressfactoren bij haar op. Hoe meer negatieve invloeden komen vanuit de partner, hoe
minder het gevoel van eigen waarde wordt. Dit kan resulteren in pijn tijdens de seks, seksueel
ontevreden zijn, minder opwinding en ook kan de vermijding van intimiteit en seks tot gevolg hebben
(Van den Brink et al., 2016). De vagina speelt naast de partnerrelatie een belangrijke rol binnen de
seksualiteit en het lichaamsbeeld. Er lijkt een samenhang te zijn tussen de tevredenheid met de
vagina en blij zijn met het eigen lichaamsbeeld, daarnaast hangt ook samen hoe blijer de vrouw is
met haar vagina, hoe beter het seksleven is. Woertman et al. (2008) had onderzocht
“Dat vrouwen met een hogere tevredenheid met de vagina meer tevreden zijn met het
lichaam en een hogere zelfwaardering hebben en er meer tevredenheid is met het seksleven
dat zij hebben. Vrouwen met een lage zelfwaardering en die negatief tegen hun vagina
aankijken blijken minder tevreden te zijn met hun seksleven”.
Bij seksueel plezier, seksuele tevredenheid en een positief seksueel zelfbeeld dragen niet alleen bij
een lichamelijke en seksuele gezondheid, maar ook bij geestelijke gezondheid, geluk en kwaliteit van
het leven. Dit geldt voor gezonde jongere, volwassenen en oudere mensen, maar ook voor mensen
met een beperking, stoornis of ziekte (Laan, 2018).

4.2 Uitkomst interviews
Bij zeven respondenten zijn er interviews gehouden. Tijdens het coderen zijn er zes verschillende
thema’s naar voren gekomen, seksualiteit, relatie, zelfbeeld, lichaamsbeeld, media en maatschappij.
Deze thema’s zijn per twee aan elkaar gekoppeld, omdat de antwoorden van de respondenten veel
overlap/gemeen hadden.
Seksualiteit en relatie: Vanuit de gehouden interviews komt naar voren dat iedere respondent zich
identificeert met vrouw zijn en het voor hen prima is om met zij en haar aangesproken te worden in
de maatschappij. Seks is volgens de respondenten meer dan wat de meeste mensen denken. Mensen
denken bij seks aan penetratieseks. De penis die in de vagina gaat en dat is dan seks. Het is voor de
respondenten meer dan dat. Het is passie en liefde dat hoort bij seks. Een van de respondenten
benoemd: “Ik kan bijwijzen van geen seks hebben als er geen liefde zou zijn en als de passie er is en
de aantrekkingskracht. Van die dingetjes, zoals een blik met je ogen, een beweging, een geur, dat
heeft ook allemaal met seks te maken”. Genieten van elkaar zonder ‘echt’ seks te hebben kan ook.
Een andere respondent benoemd in het interview: “Ik vind het ook wel een heel fijn ding om me bij
iemand veilig te voelen en fijn en allerlei dingen uit te kunnen proberen en je zeker te en mooi te
voelen”.

21

Zelfbeeld en lichaamsbeeld: een respondent benoemd dat zij zich mooi voelt als ze merkt dat mooie
heteromannen haar mooi vinden. Een man die van vrouwen houdt, en die vrouwen beoordeeld op
hun uiterlijk en dan haar uitkiest. Daarnaast vinden 6 van de 7 respondenten het fijn als er benoemd
wordt door hun partner dat ze lekker tieten hebben of een goede kont. De 7 e respondent zegt hier
over: “Moet er ook niet aan denken dat ik heel slank en mooi zou zijn en dat er allerlei mannen
opmerkingen naar me zou gaan maken, dat nee echt verschrikkelijk”. Verder heeft iedere respondent
haar eigen kijk op zichzelf hieronder staan er kort drie uitgelicht.
1. “Eigenlijk ben ik best mooi van mijn zelf. ik zie mezelf nu als een mooie vrouw en dat niet alles
perfect is ja dat hoeft ook niet. Maar ik zou me graag meer willen laten zien, van ik ben mooi zoals ik
ben. Ik vind vooral mijn bovenkant het mooiste. Ik vind dat ik mooie borsten heb. Het is alleen en dat
klinkt heel raar, maar mijn voeten en mijn benen willen niet altijd wat ik wil, soms in bed ook
makkelijk kunnen draaien en makkelijk kunnen bewegen, ja dat wil niet meer zo.
2. “Mijn lichaam is gewoon een irritant ding, die me vooral in de weg zit. Als ik mezelf zie, ja qua mijn
lichaam dan voel ik me daar totaal niet seksueel in. Dat is dan ook meer dan, hoe ik denk dat andere
mij zien. Als ik mezelf dan in de spiegel zie dan denk ik, nee dat gaat nooit iemand aantrekkelijk
vinden”.
3. “Ik heb altijd gedanst en ja daar word je dus gewoon superhard geconfronteerd met je lichaam.
Dat je dan zo gefrustreerd raakt dat je denk van waarom heb ik dat niet en die andere wel, waarom
hebben die z’n lenige benen en ik niet, dat soort dingen daar kon ik onzeker van worden. Ik voel me
wel vaak sexy, maar dat is dan ook in de weekenden dat ik denk, laat ik me nu even mooi aankleden.
Een mooie strakke skinny jeans aan doen en een leuk hemdje en dan voel ik me wel echt mooi en
sexy. Dan heb ik ook die ruimte in mijn hoofd om daar bewust van te zijn dat ik dat ben”.
Media en maatschappij: De variatie in media blijkt nihil te zijn, blijkt uit de gegeven antwoorden.
Maar twee van de zeven respondenten ziet zich vertegenwoordigd in de media. Zij kunnen zich
identificeren met de hoofdpersoon, maar die is dan toch nog iets perfecter. De andere respondenten
geven aan zich niet vertegenwoordigd te voelen, de een is te oud, de ander zit in een rolstoel, weer
een ander is te mollig. Allemaal type mensen die niet gerepresenteerd worden in bijvoorbeeld een
romantische komedie. Je ziet meestal slanke jonge vrouwen, met lange benen en blonde haren. Een
respondent geeft aan zich niet te kunnen identificeren met de hoofdpersoon, maar wel met het
lelijke eendje in de film, waar de prins of de knappe man nooit op zal vallen. Door een respondent
wordt benoemd dat de maatschappij denkt dat als een vrouw of meisje een mooi slank lichaam heeft
daardoor aantrekkelijk bevonden wordt. Het is een bepaald typisch beeld dat we hebben over het
schoonheid ideaal, waar iedereen aan moet voldoen, voldoe je hier niet aan, dan val je blijkbaar
buiten de gecreëerde norm.
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5. Deelvraag 2: Welke oefeningen worden er binnen de repetities
ingezet, die ook inzetbaar zijn binnen dramatherapie?
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke opdrachten er tijdens de repetitieperiode zijn ingezet om
tot speelmateriaal voor de voorstelling te komen. De opdrachten worden in categorieën gezet, deze
worden vervolgens uitgelegd en wordt er bekeken wat de connectie is met de oefeningen binnen
dramatherapie. Tevens wordt er ook beschreven hoe het voor de speelster was om de opdracht uit
te voeren. In de bijlage 6, staan dramatherapeutische oefeningen die overeenkomen met de gegeven
opdrachten in de repetities.

5.1 Overzicht aangeboden theateropdrachten:
Theateropdracht
Maak een bewegingsscene op muziek. Je borstkast is
hierbij het belangrijkste onderdeel.
Beschrijf op papier jouw definitie van seksualiteit.
Schrijf een positieve en een negatieve brief aan je lichaam.
Solo’s maken aan de hand van de schreven brieven aan je
lichaam.
Ga opzoek naar Disneyscenes waar jij als persoon vindt dat
de maatschappelijke norm te overdreven aanwezig is.
Het reproduceren van bekende schilderijen op de
speelvloer.
De kus scene van Sneeuwwitje naspelen.
Maak een lijst met uitspraken die mensen uit je omgeving,
bekende en/of onbekende tegen jou gezegd hebben.
Verdeel dit in prettig en onprettige uitspraken.
Gesprekken voeren onderling over je eigen seksualiteit en
ervaringen. Dit wordt gebruikt om scenes te maken.
Voorbeeld scene: deze scene bestaat uit 7 verschillende
zinnen, iedere zin slaat op een vrouw van de voorstelling:
‘iemand van ons is sekswerker’, iemand van ons vindt
kussen op de mond vies’, iemand van ons heeft al 30jaar
geen seks meer’.

Methode binnen dramatherapie
Werken vanuit beweging
Narratieve therapie
Narratieve therapie
Narratieve therapie
Werken met sprookjes
Werken met beelden
Werken met sprookjes
Narratieve therapie

Socratisch gesprek

5.2 Uitleg categorieën en de combinatie met dramatherapie:
Narratieve dramatherapie therapie: Narratief betekend verhaal. Binnen de narratieve therapie
wordt er gewerkt van uit het verhaal van de cliënt. Deze verhalen kunnen gezien worden als het
levensverhaal van de cliënt, hoe zij haar verhaal zelf heeft beleefd en heeft vormgegeven. Hierin zijn
het verleden, het heden en de toekomst met elkaar verbonden en creëren samenhang in het
levensverhaal. De verhalen die binnen therapie weergegeven worden weerspiegelen naar de eigen
ervaring ook de sociale interactie van de cliënt. Er kunnen klachten ontstaan, als de cliënt zich gaat
meten aan het probleem van de situatie en zich hierin onbekwaam voelt. Binnen therapie is het juist
belangrijk dat dit verhaal naar bovenkomt, getoond wordt of verteld wordt, middels
dramatherapeutische werkvormen. Zo gauw de cliënt problemen ervaart binnen een verhaal, kan
hieraan gewerkt worden. De therapeut zal hierop doorvragen, waardoor het de cliënt kan helpen het
verhaal geordend te krijgen of kan er dieper over nagedacht worden, zodat het eventueel ook vanuit
een ander standpunt bekeken kan worden. Op deze manier kan de client meer zin geven aan het
gebeurde verhaal en dit een plek geven. De client leert met de situaties om te gaan. Binnen
dramatherapie wordt er ook gebruik gemaakt van verschillende vormen narratieve therapie. Deze
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worden niet altijd als narratieve therapie benoemd, maar er wordt wel gewerkt met of vanuit
verhalen van de cliënt. Dit kunnen bijvoorbeeld fantasieverhalen zijn, maar ook de eigen verhalen
van de cliënt (Finck, Arissen, Kraus, de Moor, Proost, Ringersma, Roloff, Terpstra, & Welhuis, 2013).
(Finck et al. 2013, p. 23) “Het doel van Narradrama is net als bij narratieve therapie, het scheppen
van een verandering in relatie tot het probleem.”.
Doel: Inzicht krijgen in de problematieken van de cliënt (Finck et al, 2013).
Werken met sprookjes: De methode werken met sprookjes past goed binnen de narratieve therapie
omdat het sprookjes ‘verhaal’ gebruikt wordt als een metafoor voor het leven van de cliënt. Wat leidt
naar meer inzicht gevende en verdiepende therapie voor de cliënt. Het gaat uiteindelijk om het
verhaal al spelend te veranderen of te herschrijven, het sprookje waarmee gewerkt wordt heeft
invloed op het levensverhaal (Tuender, 2010). Werken met sprookjes wordt gebruikt binnen
dramatherapie. Sprookjes bieden voor veel therapeuten een goed houvast bij observatie en
diagnostiek. Het geeft inzicht in de levensloop van de client en het laten ontwikkelkansen zien binnen
dramatherapie. Het is van belang dat er een veilige en speelse omgeving gecreëerd wordt, waarin er
kennis gemaakt kan worden met ieders lievelingssprookjes van vroeger. Het werken met sprookjes
kan voor de cliënt heel veilig, speels en inzichtelijk zijn. Als eerst kiest iedere cliënt zijn/haar
lievelingssprookje. Door dit voor te lezen of dat het voorgelezen wordt is een laagdrempelige
kennismaking met deze methode. Wat zorgt dat weerstand, verlegenheid en angst overwonnen kan
worden. De cliënten hoeven bij het lezen van het sprookje nog niet na te denken over persoonlijke
thema’s. De eerste fase draait enkel om verdieping van het sprookje, later in het proces worden de
sprookjes op diverse manieren gespeeld en herschreven, naar wens van de cliënt die het bewuste
sprookje gekozen heeft (Tuender, 2010).
Doel van de oefening: Het verhelderen van de eigen levensgeschiedenis en de kernpunten hieruit
halen. Betekenis leren geven aan deze kernpunten en eventuele moeilijke of pijnlijke momenten
binnen spel veranderen. In spel kun je een vervelende gebeurtenis in je levensverhaal veranderen in
een positieve gebeurtenis (Tuender, 2010).
Beeldend werken in dramatherapie + Werken vanuit beweging:
Het lichaam is binnen dramatherapie materiaal waarmee werkt, daarmee wordt dramatisch
vormgegeven. Het lichaam is een verzamelplaats van verschillende indrukken en ervaringen die een
mens door de jaren heen heeft opgedaan. Het proces van dramatisch vormgeving, inleving en
expressie is de weg naar het bewust worden, door te leren ervaren hoe het lichaam zich vormt en
voortbeweegt. Daarom is het lichaam naast de taal het belangrijkste instrument in dramatherapie.
Het lichaam geeft via non-verbale communicatie en uitdrukkingen belangrijke informatie. Het gaat
hier om handeling, gedrag en het lijf. Het lichaam neemt al een houding aan voordat woorden of
zinnen zijn uitgesproken, dit geeft de therapeut veel informatie over de cliënt. Door de verschillende
ervaringen en belevingen die er in het leven opgedaan worden, vormt het lichaam zich tot een
voorkomen waarmee het contact maakt (Cleven, 2004).
Cleven, (2004, p. 65) zegt: “Dramaopdrachten kunnen zich richten op de laag van het ervaren en
beleven, waardoor onbewuste lagen een rol kunnen spelen in de ervaringen die de cliënt opdoet”.
Het gaat hiermee om het ontdekken van het lichaam, wat kan het lichaam. In dramatherapie staat de
handeling, de beweging, de non-verbale communicatie van de cliënt centraal. Door het inzetten van
een bepaalde handeling geeft het lichaam expressie aan de wijze waarop het zich tot de omgeving
verhoudt en vanuit welke intentie er wordt gehandeld. Door het lichaam, de ruimte, de intentie en
de vorm samen te zien, vormt dit samen het zelfbeeld en je relatievorming met de omgeving. Het
lichaam zet je aan tot de beweging en de lichaamshouding, met de ruimte richt je jezelf op de
oriëntatie van de ruimte, hoe deze er uit ziet en hoe jij je als individu kunt voortbewegen in die
ruimte (Cleven, 2004).
Doel: De emoties of thema's worden opgeroepen om de vorming en hervorming van verschillende
soorten standbeelden te stimuleren (Emunah, 2020Als groep dient er samengewerkt te worden
(Emunah, 2020).
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De focus naar binnen richten, contact maken met het eigen gevoel, bewustwording van lichamelijke
ervaringen, informatie verzamelen over zichzelf en het lichaam (Finck et al, 2013).
Sekse specifieke module: in de sekse specifieke module voor vrouwen met levensfase problematiek
worden verschillende rollen ingezet om de cliënten in contact te brengen met hun eigen rolgedrag
binnen hun omgeving, hun grenzen aangeven in contact met de anderen en de rol der verwachting
die ze ervaren vanuit die ander en vanuit zichzelf. De sekse specifieke module dramatherapie, is voor
dat vrouwen die de zorg voor andere op zich hebben genomen of in hun relatie te maken hebben
gehad met vernedering of te veel investeren in de liefde, richting die andere. En daarmee blijven de
eigen behoefte en wensen op de achtergrond staan. Hierdoor kunnen er problemen ontstaan op het
gebied van de eigen identiteit en de levenszin.
Binnen deze module wordt er bij de vrouwen gewerkt aan drie verschillende thema’s met de
bijpassende oefeningen
1: Vrouw zijn en rolgedrag: De normen en waarden vanuit de omgeving worden bekeken en
besproken. Het gaat hierom je rolgedrag binnen de familie, je lichaamsbeeld, eigenwaarde of er
gedragingen zijn waar je, je schuldig over voelt of voor schaamt. Daarnaast wordt er gewerkt aan wat
jij wilt en wat jou eigen verlangens zijn.
2: Vrouw zijn en grenzen: Hierin ga je ervaren en leer je aangeven hoe je voor je grenzen kan
opkomen voor jezelf. Je leert je frustraties te uiten en niet langer voor je te houden.
3: vrouw zijn en kracht: Leren omgaan met positieve en negatieve kritieken vanuit jezelf en de ander.
je neemt je verantwoordelijkheid, neemt de leiding, wordt zelfstandig. je leert meer je assertiviteit
en kracht in te zetten (Cleven, 2004) De dramaoefeningen woorden via dans, het dramatisch
bewegende lichaam en visualisaties aangeboden aan de cliënt. Dit zorgt voor een betere
concentratie, de client komt in contact met het lichaam, de gedachten en het gevoel. Het gaat om
het eigen doen en de eigen wil, de zelf waardering neemt toe en je bent daardoor instaat om
autonome beslissingen te gaan nemen, ook ontstaat er meer bewustwording in het contact met de
omgeving (Cleven, 2004).
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5.3 De vormgegeven theateropdrachten:
De opdracht: Schrijf een positieve en negatieve brief aan je lichaam.
Hoe werd de opdracht aangeboden?: Deze opdracht werd via whatsapp geïntroduceerd. Hieronder
staan screenshot van dat bewuste moment.

Observaties:
Tijdens het voordragen van de brieven, wat een voor een gebeurde op de spelvloer. Waren
verschillende speelsters zich van tevoren aan het indekken, ‘ik weet niet of ik de opdracht goed
begrepen hebt, was bijvoorbeeld z’n zin die meerdere malen langskwam. Ook werd de geschreven
brief stevig vastgehouden en soms ook voor het gezicht gehouden, ze wisten namelijk de tekst nog
niet uit het hoofd werd dan als argument gegeven. Wel volgde de spelers elkaar snel op, als de een
de brief af had, werd er applaus gegeven een korte snelle reactie gegeven vanuit het publiek en
direct stond de volgende op om haar brief voor te dragen.
De opdracht: Het reproduceren van bekenden schilderijen
Hoe werd de opdracht aangeboden?: S. Arbouw “We gaan jullie zo meteen een filmpje laten zien,
toen ik dit zag wilde ik dit meteen met jullie proberen om te zien of het ook vet is in onze
voorstelling. Ik vond het filmpje echt meteen super vet namelijk, en ik had dan deze schilderijen
uitgekozen om na te maken met jullie”.
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Observaties: De afbeeldingen werden allereerst goed bekeken, als de speelsters mochten kiezen
welke rol zij wilde vertolken. Duurde het maken van een keuze te lang, dan werd er vanuit de
regisseuse een keus voor de speelster gemaakt. In het begin werden de beelden vol overtuiging
neergezet. De afbeelding werd nogmaals goed bekeken en in houding tot in detail nagemaakt. Ook
wezen de speelsters elkaar erop als een detail van de afbeelding niet klopte. Zij zetten elkaar in de
juiste positie. Naarmate er meer afbeeldingen en houdingen volgde en er benoemd werd hoe
vrouwen op de schilderijen werden afgebeeld kwam er commentaar vanuit de spelers. Er werd
bijvoorbeeld dingen gezegd als: “ Moet ik echt zo staan?”. “lekker schijnheilig zeg, net of alle
vrouwen zo zitten”, “Naakt! Zit er naakt in een schilderij, mag dat zo maar als vrouw zijn, moeten wij
ook naakt?”. Hierdoor lag de opdracht even stil en werd er vanuit de regisseuse benoemd dat “Deze
opmerkingen juist de reden zijn, dat het in de voorstelling komt. Hoe wij vrouwen eerst neergezet
werden, als schoonheden, als alleen maar blij en dienstbaar, laten wij nu zien dat er verandering
plaats vindt”. De opdracht werd weer opgepakt door de speelster en in plaats van het commentaar,
werden er meer cynische opmerkingen gemaakt aan de hand van de houding die gemaakt moest
worden, in de trant van: “Ik ben een nette vrouw en ik laat alleen mijn schouder zien en kijk heel
onschuldig naar boven, want zo zijn wij vrouwen”.
De opdracht: Werken met sprookjes
Hoe werd de opdracht aangeboden?: We gaan de scene van sneeuwwitje doen, want zo te horen
vinden we hier allemaal wat van. Hier is het filmpje op mijn laptop, speel het filmpje maar af en
probeer dit dan met elkaar na te maken.
Observaties: Er werd veel commentaar geleverd op de filmpjes, “Het kan toch niet zo zijn dat wij als
vrouw zo zwak worden neergezet dat wij altijd hulp nodig hebben en waarom verdienen de dwergen
niet een gewone kus, zijn zij minder dan de prins terwijl de dwergen sneeuwwitje hebben
opgevangen”? Al deze vragen kwamen ter sprake. Met dit gevoel zijn de spelers de vloer op gegaan
om de scene te improviseren. Zichtbaar was dat het spelplezier er was, iedereen nam direct een rol
en houding aan, alleen om het moment dat er verteld werd wat er in de scene afspeelde en zij dit
dus moesten opvolgen om het beeld zo realistisch mogelijk neer te zetten zoals in de tekenfilm, was
er weerstand en werd er commentaar geleverd enkele zinnen die gezegd werden tijdens deze
improvisatie:
- Hoelang is ze al dood? 3dagen?! Dat gaat toch stinken. Ik vind dat echt smerig hoor, we laten
de kist dicht.
- Jullie dwergen moeten verlekkerd kijken naar haar en jaloers zijn op mij omdat ik
sneeuwwitje mag kussen.
- Zal ik jou uit je rolstoel tillen? Oh dat gaat niet. Helaas dan kun je dus geen sneeuwwitje zijn,
dan ben je dus toch een dwerg.
- Neeeeee! Jullie zijn dwergen, dwergen kussen sneeuwwitje niet op de mond. Dat doet alleen
de prins.
Na een aantal keer de scène spelen ontstond er een gesprek over de normen in de maatschappij
en hoe dit voor de spelers is, waar zij zich wel en niet in kunnen vinden. Zoals dat mensen in een
rolstoel blijkbaar geen schoonheden zijn, omdat zij nooit voorkomen in tv series of films. En als
ze al in beeldkomen zijn ze zielig.
De opdracht: Bewegen vanuit je lichaam en gevoel.
Hoe werd de opdracht aangeboden?: Ga ergens op de spelvloer staan. Dit hoeft niet per se met je
gezicht naar het publiek. Je zoekt gewoon een plekje die je fijn vindt en hier ga je bewegen op de
muziek. Bepaal je eigen tempo, voel even waar je lichaam behoefte aan heeft. Hou je bezig met jezelf
en let niet op de ander. op deze manier werd de opdracht door de regisseuse uitgelegd.
Observaties: de speelsters mochten zelf kiezen waar zij wilden staan in de ruimte, wat opvallend was,
was dat de meeste speelsters achter op de toneelvloer plaats namen en de bewegingen van de
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opwarming oefeningen in gingen zetten. Op het moment dat er plekken aangewezen werden per
persoon, en er dus ook personen vooraan op de vloer moesten staan werd er gezegd: ‘oeh hee moet
ik vooraan, helemaal hier, echt hier, wil je dat ik hier sta, maar … kan toch beter vooraan staan zij kan
veel beter en mooier bewegen als ik. Hoe vaker deze scene geoefend werd, hoe vrijer iedereen werd
en steeds meer haar eigen bewegingen ging inzetten. De een gebruik yoga bewegingen de ander
danst als het ware op haar plek.
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6. Deelvraag 3: Hoe ontwikkelt het zelfbeeld van de vrouwen van
Speels Collectief zich gedurende de repetitieperiode?
In dit hoofdstuk staat de eerste en de tweede meeting beschreven van de ingevulde Rosenberg Self
Esteem Scale. Er wordt gekeken of er toename of afname heeft plaatsgevonden tijdens het
repetitieproces.

6.1 Eerste en tweede afname RSES:
Rosenberg Self Esteem Scale is voor het eerst afgenomen op maandag 29 november 2021.
Het formulier is ingevuld tijdens de pauze van de repetitie van die dag. De RSES is ingevuld door 6
speelsters die aanwezig waren tijdens de repetitie. 1 speelster was afwezig i.v.m. corona, zij heeft het
formulier via de mail ingevuld. Naast de speelster hebben de regisseuse en ikzelf ook de scale
ingevuld. Wat resulteert in 9 ingevulde RSES-formulieren. De oudste respondent is 71 jaar oud en de
jongste is 22 jaar oud. De gemiddelde leeftijd van de respondenten komt hiermee uit op 38 jaar. De
een in een rolstoel de ander een dansachtergrond.
Positief aan de afname:
• Bijna iedereen aanwezig op 1 respondent na
• Tijdens het repetitieproces afgenomen, waar nog gezocht wordt naar de juiste vorm van
de voorstelling en er nog veel geëxperimenteerd wordt met het materiaal, wat mag ervan
wie wel gebruikt worden, wat niet, hoe komt dit. Er wordt in deze tijd nog erg veel gedeeld
over hoe de respondenten denken en bewegen binnen hun seksualiteit.
Negatief aan de afname:
• Er was ruimte voor onderling overleg, als zij een vraag lastig vonden om te beantwoorden.
• Het repetitieproces is al een aantal maanden bezig, het is geen 0 meeting.

De Rosenburg Self Esteem Scale is voor de tweede keer afgenomen in de week van 3 t/m 9 januari
2022. In de kerstvakantie. De formulieren zijn via belcontact of via de mail ingevuld door de
respondenten. De keus van het de manier van invullen lag bij hun zelf. Met 4 vrouwen heb ik
belcontact gehad, de andere 5 (waaronder ikzelf) hebben de Scale via de mail beantwoord. Opnieuw
resulteert dit in 9 ingevulde RSES-formulieren.

Positief aan de afname:
• Het was kerstvakantie, de respondenten hebben verwekingstijd gehad van de repetities.
• Ieder heeft het in haar eigen tijd in kunnen vullen.
Negatief aan de afname:
• De respondenten hebben langer na kunnen denken over het geven van antwoorden.
• De metingen zijn individueel afgenomen, niet op dezelfde dag of zelfde tijdstip.
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De eerste en tweede meeting van respondent D weergegeven in een grafiek.
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Respondent D
3

3

3

3

3

3

2,5

Score

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1,5
1

1

1

1

1
0,5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vraag
1e meeting

2e meeting

Vergelijking van de vragen, eerste en tweede meeting, weergegeven in een tabel.
Vraag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Score 1e meeting
2
2
2
2
2
1
3
1
2
2

Score 2e meeting
2
2
3
3
2
1
3
1
3
2

Verschil
+1
+1
+1
-

In bijlage 7, staat allereerst een leeg RSES-formulier. Daaronder staan de andere ingevulde
formulieren van de overige respondenten. Daarna wordt er middels een grafiek per respondent met
een bijbehorende tabel de overeenkomsten en verschillen overzichtelijk weergegeven.
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6.2 Uitkomsten RSES.
Gemiddelde score per vraag, eerste meeting.
Vraag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hoogste score
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3

Laagste score
1
0
1
1
2
0
2
1
2
1

Gemiddelde score
2,1
1,3
2,5
1,6
2,3
1,2
2,4
1,4
2,2
1,9

Gemiddelde score per vraag, tweede meeting
Vraag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hoogste score
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3

Laagste score
1
1
2
1
2
0
2
0
2
1

Gemiddelde score
2
1,3
2,8
2,1
2,2
1,3
2,8
1,3
2,5
2,1

Gemiddelde score per vraag
3

2,8

2,5

gemiddelde score

2,8

2,5
2,3
2,1

2,1

2

2,5

2,4
2,2

2,2

2,1
1,9

2
1,6
1,3 1,3

1,5

1,2

1,4

1,3

1,3

1
0,5
0
1

2

3

4

5

6
vraag

1e meeting
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2e meeting

7

8

9

10

Totaalscore zelfbeeld per respondent, eerste meeting.
Respondent
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Totaalscore eerste meeting
23
(Normaal zelfbeeld)
21
(Normaal zelfbeeld)
19
(Normaal zelfbeeld)
19
(Normaal zelfbeeld)
13,5
(Laag zelfbeeld)
21
(Normaal zelfbeeld)
19
(Normaal zelfbeeld)
17
(Normaal zelfbeeld)
21
(Normaal zelfbeeld)

Totaalscore zelfbeeld per respondent, tweede meeting.
Respondent
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Totaalscore tweede meeting
24
(Normaal zelfbeeld)
22
(Normaal zelfbeeld)
20
(Normaal zelfbeeld)
22
(Normaal zelfbeeld)
17
(Normaal zelfbeeld)
20
(Normaal zelfbeeld)
15
(Laag/Normaal zelfbeeld)
19
(Normaal zelfbeeld)
25
(Normaal/Hoog zelfbeeld)

Totaal score per respondent
25

23

25

24
21

22

22
19

20

20

21

19

20

21
19

19

Totaal score

17

17
15

13,5

15
10

5
0

A

B

C

D

E

F

G

H

Respondent

1e meeting

2e meeting

Gemiddelde van de totaalscore zelfbeeld, eerste meeting: 19,3 (Normaal zelfbeeld)
Gemiddelde van de totaalscore zelfbeeld, tweede meeting: 20,4 (Normaal zelfbeeld)
Met een totale gemiddelde toename van: 1,1
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Respondent A:
Heeft een verhoging in het zelfbeeld.
Eerste meeting
Tweede meeting
Totaalscore van 23
Totaalscore van 24
Verschil in de vraag
Vraag 3
Vraag 5
Vraag7

Toename
+1

Afname
-1

+1

Respondent B:
Heeft een verhoging in het zelfbeeld.
Eerste meeting
Tweede meeting
Totaalscore van 21
Totaalscore van 22
Verschil in de vraag
Vraag 4
Vraag 5
Vraag7

Toename
+1

-1
+1

Toename
+1

Toename
+1
+1
+1

Toename
3 punten
Afname

Respondent E:
Heeft een verhoging in het zelfbeeld.
Eerste meeting
Tweede meeting
Totaalscore van 13,5
Totaalscore van 17
Verschil in de vraag
Vraag 2
Vraag 3
Vraag 6
Vraag 10

Toename
1 punt
Afname

Respondent D:
Heeft een verhoging in het zelfbeeld.
Eerste meeting
Tweede meeting
Totaalscore van 19
Totaalscore van 22
Verschil in de vraag
Vraag 3
Vraag 4
Vraag 9

Toename
1 punt
Afname

Respondent C:
Heeft een verhoging in het zelfbeeld.
Eerste meeting
Tweede meeting
Totaalscore van 19
Totaalscore van 20
Verschil in de vraag
Vraag7

Toename
1 punt

Toename
+1
+1
+1
+1

Toename
3,5 punten
Afname
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Respondent F:
Heeft een verlaging in het zelfbeeld.
Eerste meeting
Tweede meeting
Totaalscore van 21
Totaalscore van 20
Verschil in de vraag
Vraag 2
Vraag 3
Vraag 9

Toename

Afname
-1
-1

+1

Respondent G:
Heeft een verlaging in het zelfbeeld.
Eerste meeting
Tweede meeting
Totaalscore van 19
Totaalscore van 15
Verschil in de vraag
Vraag 2
Vraag 6
Vraag8

Toename

Afname
4 punten
Afname
-1
-2
-1

Respondent H:
Heeft een verhoging in het zelfbeeld.
Eerste meeting
Tweede meeting
Totaalscore van 21
Totaalscore van 25
Verschil in de vraag
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 5
Vraag 6
Vraag 9
Vraag 10

Afname
1 punt

Toename

Toename
4 punten
Afname
-1

+1
+1
+1
+1
+1
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7. Conclusie
Deelvraag 1:
Wat is het verband tussen de vrouwelijke seksualiteit en het zelfbeeld?
Vanuit het literatuuronderzoek komt naar boven dat het seksuele zelfbeeld van de vrouw door vele
verschillende onderdelen beïnvloed wordt. Dit geldt niet alleen voor de hedendaagse maatschappij,
maar ook in de geschiedenis is er gevochten voor meer rechten voor de vrouwen. In de hedendaagse
maatschappij heeft media en de porno-industrie veel invloed op het zelfbeeld van de vrouw,
waardoor het ontwikkelen van onzekerheden groter is. Dit wordt ook bevestigd door
Vanwesenbeeck (2017) dat “Blootstelling aan de geseksualiseerde media negatieve effecten heeft op
de eigenwaarde en lichaamswaardering”. Naast de media en de porno-industrie zijn ook de
partnerrelatie en de eigen kijk naar het lichaam belangrijke factoren. Vrouwen die tevredener zijn
over hun lichaam, voelen zich meer op hen gemakt bij hun partner, waardoor ze minder zelfbewust
zijn tijdens de seks. Als er schaamte is voor het eigen lichaam en er angst over ontstaat is er meer
zelfbewust zijn tijdens het actief seksueel zijn met partner, waardoor en vermindering kan ontstaan
in de seksuele activiteit (Bakker, 2012).
Vanuit de interviews kan de conclusie getrokken worden dat seks volgens de respondenten meer is
dan alleen penetratie seks. Het kan ook genieten van elkaar zonder ‘echt’ seks te hebben. Passie,
liefde en veiligheid zijn belangrijke thema’s die bij de seks horen. 6 van de 7 respondenten waardeert
het als er iets benoemd wordt over het uiterlijk, ze zeggen zich dan mooi te voelen als een
heteroman dit naar hen benoemd. Verder is er een verschil hoe er wordt omgegaan met het
zelfbeeld. De variatie in de media is nihil. 5 van de 7 respondenten ziet zich niet gerepresenteerd in
de media. De hoofdpersonen in films zijn toch altijd iets perfecter dan de gewone vrouw. Er heerst
een typerend beeld in de maatschappij waar de vrouw aan moet voldoen, val je buiten deze
gecreëerde norm dan word je als niet of minder aantrekkelijk beschouwd.
Wat wil zeggen dat de literatuur en de gegeven antwoorden vanuit de interviews overeenkomen met
elkaar. Er is een factor wat het lichaamsbeeld, zelfbeeld beïnvloed en dat is de media: internet,
televisie, films, series. Deze beïnvloeding zorgt voor meer onzekerheid bij vrouwen wat weer een
doorslag geeft in de seksualiteit.

Deelvraag 2:
Welke oefeningen worden er binnen de repetities ingezet, die ook inzetbaar zijn binnen
dramatherapie?
De opdrachten die tijdens de repetities worden ingezet om tot materiaal te komen voor de
voorstelling. Zijn ook te verdelen in methodes die gebruikt worden binnen dramatherapie. Binnen dit
onderzoek zijn er vier specifieke opdrachten zichtbaar geworden.
Allereerst komt de opdracht schrijf een brief aan je lichaam, overeen met de oefening schrijf een
monoloog over jezelf die ingezet wordt binnen dramatherapie. Ook werken met sprookjes werd er
tijdens de repetitie ingezet wat ook een bekende methode is binnen dramatherapie. Deze twee
oefening vinden hun grondslag in de narratieve therapie. Met deze methode wordt er verhalend
gewerkt binnen de therapie. Het doel is om een verandering te creëren bij de cliënt in relatie tot het
probleem. Dit wordt bijvoorbeeld binnen dramatherapie gedaan, zodat de client kan ontdekken en
kan oefenen met alternatieve. Het zelfbewustzijn en zelfkennis van de cliënt wordt hierbij
gestimuleerd tijdens het uitspelen van de verhalen (Haarsma, 2011).
Als derde, het maken van beelden. Binnen de repetitie wordt het nabootsen van bekende
schilderijen geïntroduceerd. Met als doel, het zo exact mogelijk na te maken, zodat iedereen in de
zaal het beeld direct zal herkennen. Werken met beelden is ook een oefening die wordt gebruikt in
dramatherapie. Als laatste, bewegen op muziek, doen wat er in je opkomt. Dit was een vraag vanuit
37

de regisseuse van Speels Collectief om de vrouwen eens op een andere manier te laten zien. Bij deze
laatste twee oefeningen draait het om het inzetten van lichaamshouding, gezichtsuitdrukking,
motoriek, muziek, helpende beelden. Dit ondersteunt en versterkt een krachtig zelfgevoel (Heayen,
2020).

Deelvraag 3:
Hoe ontwikkelt het zelfbeeld van de vrouwen van Speels collectief zich gedurende de
repetitieperiode?
Vanuit de gegeven resultaten is te concluderen dat er een toename heeft plaats gevonden in het
zelfbeeld van de respondenten. Dit is te herleiden uit de gegeven antwoorden en de vergelijking van
de eerste en de twee de meeting. De vergelijking vanuit het gemiddelde is dat het van de eerste
meeting 19,3 (normaal zelfbeeld), is gestegen in de tweede meeting naar 20,6 (normaal zelfbeeld).
Dat is een stijging van 1,1. De hoogste stijging was in de vragen: 3, 4, 7 en 9. Met een gemiddelde
toename van 0,3 of meer. Met de hoogste stijging was op vraag vier, met een toename van 0,5.
Vanuit de individuele metingen is te concluderen dat 7 van de 9 respondenten hoger hebben
gescoord op de tweede meeting dan op de eerste meeting, wat staat voor een verbeterd zelfbeeld.
Daarbij is er gekeken naar de gegeven antwoorden op de vragen van het meetinstrument.

De hoofdvraag:
In hoeverre heeft het maken van een biografische theatervoorstelling rondom de vrouwelijke
seksualiteit invloed op het zelfbeeld van de vrouwen van Speels collectief?
Vanuit de getrokken conclusies vanuit de eerder benoemde deelvragen, kan geconcludeerd worden
dat het maken van een biografisch theater voorstellen rondom de vrouwelijke seksualiteit wel
degelijk invloed heeft op het zelfbeeld van de vrouw. Dit is te bevestigen vanuit de kijk op het
zelfbeeld vanuit de media op de vrouw en hoe de vrouwen vanuit speels collectief naar zichzelf
kijken. Zij vinden dat zij er mogen zijn in welke vorm of gedaante dan ook (deelvraag 1). Tevens
bevestigt het Rosenberg Self Esteem Scale deze uitspraken van de respondenten in het interview,
door de gemeten resultaten en daarmee het verhoogde zelfbeeld van de vrouwen (deelvraag 3). De
opdrachten hebben bijgedragen aan deze verhoging doordat de respondenten onbewust gewerkt
hebben aan dramatherapeutische doelen die zich richten op het versterken van het lichaamsbeeld,
de zelfzekerheid, zelf bewust zijn en de zelfkennis (deelvraag 2).

Wat betekend de conclusie voor de doelstelling van dit onderzoek
De doelstelling van die onderzoek was: Onderzoeken of het maken van een biografische
theatervoorstelling over de thematiek vrouwelijke seksualiteit, kan bijdragen aan het zelfbeeld van
de vrouwelijke spelers.
Via de gegeven conclusies op de eerder behandelde deelvragen is er een conclusie uitgekomen voor
beantwoording van de hoofdvraag. Het maken van een biografische theatervoorstelling heeft
inderdaad invloed gehad op het zelfbeeld van de vrouwen. Dit is te herleiden uit de gehouden RSESvragenlijsten (deelvraag 3). Waaruit naar voren komt dat 8 van de 9 respondenten en verhoging
hebben in het zelfbeeld. De gegeven opdrachten rondom het materiaal verzamelen, dat gebruikt
wordt voor in de voorstelling, hebben hier invloed op gehad (deelvraag 2). Als we dit vergelijken met
de opdrachten die overeenkomen met de oefeningen die binnen dramatherapie aangeboden worden
met de bijbehorende doelen. Deze doelen gaan over, inzichtelijk krijgen van de problemen van de
client, samenwerken in groepsverband, leren om contact te maken met het eigen gevoel, het
ervaren van het lichaam, informatie verzamelen over zichzelf en het lichaam, Betekenis leren geven
aan kernpunten en eventuele moeilijke of pijnlijke momenten en dit binnen spel veranderen.
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Daarnaast is vanuit de interviews af te lijden dat de respondenten zicht vrouw voelen en zich ook
prima voelen om met zij en haar te worden aangesproken. De respondenten benoemen zichzelf over
het algemeen mooi te vinden ook al voldoen zij niet altijd aan de maatschappelijke norm (deelvraag
1). Hieruit is op te maken dat de doelstelling is behaald.

Wat betekend de conclusie voor de praktijk?
Dat het maken van een biografische theatervoorstelling een werkende functie heeft binnen en
buiten dramatherapie om. Dat er bewust en onbewust gewerkt wordt aan problemen die gebeurd
zijn in het menselijke leven van de respondenten en dat deze via het maken van theater doorgewerkt
worden of herschreven wordt, waardoor de respondent dit onderwerp makkelijker onder ogen
kunnen komen en dit op een theatrale manier durven te delen met buitenstaanders, het publiek.
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8. Discussie
Observaties: de observaties zijn rechtstreeks geobserveerd, zonder observatiemodel. Het ging erom
wat er in het moment werd aangeboden aan opdrachten door de regisseur en hoe de reactie hier
vervolgens op was van de spelers. Hierdoor hoeft er geen validatie plaats te vinden over dit
deelonderzoek, er is daadwerkelijk beschreven wat er is gebeurd (Baarda, 2021).
Interview: Het interview van tevoren is voorbereid. De vragen zijn opgesteld en er was ruimte om
door te vragen. Het was een half-gestructureerd interview. Daarnaast staat het perspectief van de
geïnterviewde voor op. Tijdens het interview is het belangrijk om de stemming van de respondent te
blijven checken, zo kan de onderzoeker blijven reageren op de antwoorden die gegeven worden, om
eventueel dieper op de onderwerpen in te gaan. Ook is het vanuit de onderzoeker van belang om de
vragen objectief te blijven stellen, met een zekere afstand, zodat de kijk van de onderzoeker op de
vragen niet voorop komt te staan. Zodat de veiligheid voor de respondent, de geïnterviewde
gewaarborgd blijf. Door afspraken te maken of het interview opgenomen mag worden en de
anonimiteit hoog staat, wordt er gezorgd voor de betrouwbaarheid en de validiteit van de gehouden
interviews binnen dit onderzoek (Verhoeven, 2018).
Rosenberg Self Esteem Scale:
Betrouwbaarheid
Tabel: factoren die de betrouwbaarheid beïnvloed. Eerste meeting.
Factor
Situatie
Omgeving
De concentratie kan beïnvloed zijn doordat alle respondenten in
dezelfde ruimte waren.
Onderzoeker
Heeft alleen de vragenlijsten uitgedeeld en benoemd dat er geen
overleg mag plaats vinden onderling. Het ging ieders persoonlijke
aspect.
Respondent
Het humeur van de dag, van het moment van invullen. Zit de
respondent lekker in zijn vel of niet.
Vragenlijst
De vragenlijst werd voor het eerst doorgelezen, hier was kort de
tijd voor, dus de antwoorden moesten ook binnen de tijd ingevuld
zijn.
Tabel van (Braada, 2021).
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Tabel: factoren die de betrouwbaarheid beïnvloed. Tweede meeting.
Factor
Situatie
Omgeving
De eigen omgeving. De respondenten konden de vragenlijst naar
eigenkeus invullen. Telefonisch of via de mail.
Onderzoeker
Tijdens het telefonisch contact las de onderzoeker de vragen voor.
Onderzoeker vulde de gegevens in, in de vragenlijst bij diegene
met belcontact.
Bij andere stuurde de onderzoeker de vragenlijst via de mail, met
hierin de vraag of deze voor een bepaalde dag ingevuld
teruggestuurd kon worden.
Respondent
Met bel contact was er een afspraak gemaakt, welke dag en tijd de
respondent uitkwam. Tijdens het bel contact had de respondent
de vragenlijst niet voor zich, deze werd voorgelezen door de
onderzoeker. Er bestaat een mogelijkheid dat een of meerdere
respondenten de vragenlijst niet naar waarheid heeft ingevuld,
maar sociaalwenselijk heeft geantwoord.
Heeft met mail contact zelf invloed op de tijd van invullen,
wanneer het plaatsvindt en hoelang er de tijd voor genomen
wordt. Bij beide gaat het om het humeur van de respondent en
hoe zij die dag in haar vel zit.
Vragenlijst
De vragenlijst wordt voor de tweede keer gevraagd. Nu via de mail
voor een tweede keer gelezen of voorgelezen en letterlijk gevraagd
aan de respondent.
Tabel van (Braada, 2021).
Validiteit: De vragenlijst is niet veranderd of aangepast gedurende het onderzoek, dit levert daarom
geen vertekend beeld op van de bevonden resultaten. Daarnaast zijn dezelfde respondenten
bevraagd voor de eerste en de tweede meeting, hierin is er geen een respondent uitgevallen over
vervangen. Tijdens de meeting wordt er een abstract begrip gemeten, het zelfbeeld, maar omdat het
meetinstrument hiervoor ontwikkeld is, is het duidelijk dat het zelfbeeld hierin ook echt gemeten
wordt (Verhoeven, 2018).
Handelingsalternatieven:
Als alternatief had ik gebruik kunnen maken van de zelfbeeld module die ingezet wordt binnen
dramatherapie. Dit had naar mijn idee een betere connectie gemaakt met de belangrijke aspecten
binnen dit onderzoek. Ook het inzetten van een eindinterview had bij kunnen dragen aan meer
verduidelijking rond om de gehouden RSES. Om te achterhalen op welke manier de respondenten
het verschil bij zichzelf wel of niet voelen en waar dat in zit. Naast deze twee manieren om tot betere
of andere resultaten te komen, kijk ik ook terug op mijn eigen proces van dit onderzoek en wat
daarin beter had gekund. Het maken van een heldere planning, waarin beschreven stond wanneer er
precies aan welk onderdeel gewerkt moest worden stond beschreven. Zodat er een duidelijk
overzicht was van de onderdelen die al gemaakt waren en nog gemaakt moesten worden. Waardoor
er in een oogopslag duidelijk was geweest welke doelen nog bereikt moesten worden. Die doelen
daar heb ik mezelf op verkeken en te groot gemaakt, waardoor ik sommige dagen in tijdnood kwam.
In het vervolg zal ik hier meer rekening mee houden en grote opdrachten ruimer inplannen dan de
gegeven tijd die er voorstaat.
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9. Aanbevelingen
Aanbevelingen voor de beroepspraktijk:
- Voor Speels collectief, kan de dramatherapeut in opleiding meer kansen bieden om meer
vormen te geven aan de persoonlijke verhalen. Door de dramatherapeut i.o. door te laten
vragen bij bepaalde opmerkingen van een speelster kun je dieper op persoonlijke verhalen
ingaan en deze vervolgen uitdiepen voor een extra laag in de voorstelling.
- Voor dramatherapeuten is het leerzaam om een te gaan kijken bij verschillende
theatergezelschappen, die theater aanbieden voor mensen met en zonder beperking. Om
als dramatherapeut te zien en te leren hoe de drama oefeningen aangeboden worden en
hierin geen verschil wordt gemaakt in wel of geen beperking.
- Voor dramatherapeuten is het belangrijk om het taboe rondom seksualiteit binnen de sessie,
het taboe te doorbreken en open te staan voor eventuele problematieken rondom
seksualiteit en niet alleen de focus te leggen op seksueel misbruik.
Aanbevelingen vervolgonderzoek:
- Onderzoek naar de effectiviteit van werkvormen bij dramatherapeutische behandeling bij
vrouwen met een hulpvraag rondom het zelfbeeld.
- Onderzoeken op welke manier het voor een cliënt en therapeut veilig is om seksualiteit
binnen therapie bespreekbaar te maken.
- Onderzoek waarbij de voortgang, mening en ervaring van de respondent meer wordt
betrokken.
- Onderzoek voor een werkbare methode voor vrouwen rondom hun seksualiteit, eventueel
gebaseerd op al bestaande behandelmodules.
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Bijlage 1: Go- formulier
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Bijlage 2: Planning
Observaties

De gehele repetitieperiode

Interview

In totaal zijn het 7 interviews van ongeveer 15
minuten.
De interviews worden gehouden op maandag 6
december.

Self esteem scale

Deelvraag 1: literatuuronderzoek

Deelvraag 2: literatuuronderzoek

Beschikbare dagen om aan het onderzoek te
werken vanuit huis
De kerstvakantie

Hierna zullen de interviews getranscribeerd,
gecodeerd en in een schema gezet worden. Per
interview neemt dit z’n 4 uur in beslag.
3,5 dag zal ik hier ongeveer mee bezig zijn om
dit allemaal uit te werken.
Deze wordt twee keer ingevuld door de
deelnemende vrouwen.
De eerste keer zal plaats vinden zal plaats
vinden in de week van 29 november.
De tweede keer zal plaats vinden in de eerste
week van januari.
Wordt uitgewerkt in de maand december. De
feedback zal verwerkt worden in de maand
januari.
Wordt uitgewerkt tijdens de bevinden in
schema’s zetten, om eventueel de uitslagen te
onderbouwen.
Dinsdag, donderdag vaste dagen
Vrijdag, zaterdag, zondag eventuele opties.
Varieert per week i.v.m. werk.
Wordt gebruikt om de puntjes op de i te zetten.
Eventueel dingen aan te passen of informatie
die ontbreekt nog toe te kunnen voegen.
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Bijlage 3: Interview guide
Interview van ongeveer 15 minuten.
Semi gestructureerd.
Bron voor dit interview: The Handi Book of Love, Lust & Disability
Vragen opgesteld in samenspraak met regisseur S. Arbouw.
Doel van het interview: Bevragen hoe het staat met het zelfbeeld en erachter komen hoe de zeven
uiteenlopende vrouwen naar zichzelf in deze huidige maatschappij aankijken.

De voorop bedachte vragen:
Jij en je lichaam
1. Hoe beschrijf jij je eigen seksualiteit?
2. Voel jij je fijn met je eigen lichaam? Kun je hier meer over vertellen waarom dit wel of niet zo
is?
3. Op welke manier valt jou uiterlijk samen met je hoe jij je van binnen voelt?
Maatschappij en je lichaam
1. Hoe ziet de maatschappij jou, als het gaat om aantrekkingskracht en verleidelijkheid?
2. Zie jij jezelf terug gerepresenteerd in de media? Weet je hoe dit komt?
Seksualiteit
1. Welke ruimte heeft seksualiteit in jouw leven?
2. Wat is het sexyst dat ooit iemand tegen jou heeft gezegd?
3. In welke periode heeft jouw lichaam je seksuele ervaring verbeterd, verdiept of extra
speciaal gemaakt?
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Bijlage 4: Voorbeeld getranscribeerd interview
Als eerste zou ik het leuk vinden als je, je even voorstelt en verteld wie je bent of je een relatie hebt,
je woonsituatie en dat soort dingen. Ow en ook wat je rol is in de voorstelling.
Ik ben Beppie, ik ben 57 en ik heb twee kinderen, ik heb al meerdere huwelijke gehad ik heb ook een
geweldrelatie gehad en ik zou heel graag een nieuwe relatie willen. Nou heb ik heel veel nare relaties
gehad, ik ben daardoor wel in voorzichtiger omdat ik een relatie wil waar het juist niet alleen om
seksualiteit draait, maar ook het complete plaatje. En ik speel in deze voorstelling mee en tot op
heden vooral in de groepsstukjes en ik vind het geweldig om te doen.
Wat goed om te horen dat je het zo leuk vindt. en je woonsituatie, hoe ziet die eruit?
Ik woon in een woonlocatie met 13 anderen, het zijn mannen en vrouwen.
En waarom hebben ze jou voor deze voorstelling gevraagd denk je?
Als ik heel eerlijk ben twijfel ik daar heel vaak aan omdat we natuurlijk veel vrouwen in de groep
hebben die veel beweeglijker zijn dan ik, maar ik denk dat ik wel goed in staat ben om een verhaal te
vertellen en ik denk dat ik daardoor ook beweging heel goed kan en ik vind mijn borsten mooi.
Heel belangrijk, en hoe zou jij je eigen seksualiteit dan beschrijven?
Ik wil graag als vrouw gezien worden en ik heb best een lage stem en die als ik verleidelijk wil praten
dan moet ik daar heel veel moeite voor doen, door mijn lage stem, maar ik kan best verleidelijk
kijken maar het is nog niet aan de orde geweest, maar wie weet wat nog komen gaat. Ik moet niet
alles vertellen.
Haha nee inderdaad je moet nog niet alles verklappen Beppie. En als we het over seksualiteit hebben
wat is dan daarin jouw seksuele voorkeur? Vind je mannen leuker of vrouwen of maakt het voor jou
geen verschil?
Ik vind, mannen het leukste en ik merk dat ik soms nog wel een puber ben want ik vind een van onze
medespelers erg leuk en dan ben ik een beetje aan het kijken van hoe doe ik dat, wat kan wel wat
kan niet en dat ik dan een beetje mezelf 15, 16 jaar voel, maar ik vind mannen trekt mij het meeste ik
heb wel ooit met een vrouw en een man, een triootje. En wat ik wel merk bij mezelf dat ik het lastig
vind van hoe ga ik daar mee op, ik vind een medespeler erg leuk, maar dat vind ik ook erg eng of erg
spannend van hoe doe ik dat. Ja dat dus eigenlijk.
En Beppie als we het hebben over je lijf, je lichaam voel je je daar dan fijn bij? Ben je blij met je eigen
lichaam?
Zoals ik, ik zie mezelf nu als een mooie vrouw. ik vind vooral mijn bovenkant het mooiste. Ik ben dan
wel geopereerd maar ik zie dat niet als cosmetische ingreep maar als een noodzakelijke ingreep en
het is van mijn buik. En het is alleen maar mooier geworden. Ik vind alleen dat ik mezelf daarin nog
wat meer mag laten zien. Ik heb de laatste jaren veel gesloten kleren aan en ik zou het liefst laten
zien dit mag best gezien worden.
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Wat mooi gezegd, je mag zeker laten zien waar je trots op bent hoor. En hoe is dat met je lichaam in
combinatie met jou beperking en seksualiteit? Is dat op een goede of op een slechte manier of, hoe
moet ik dat zien?
Nou ik denk, ik heb wel eens ervaringen gehad daar moet ik nu in een keer aan denken met
vibrators, juist omdat ik wel de behoefte voelde van het intieme contact. Ik wilde die mooie ervaring
zelf beleven. Ik heb het nu al een hele tijd niet meer gedaan, omdat de nare ervaringen een tijd de
bovenhand hebben gespeeld, maar ik denk dat ik door de voorstelling best wel weer is z’n apparaatje
kan komen en mijn zelf, mezelf ontdekken, wat is er mooi. Eigenlijk vind ik nu alles mooi. Sommige
dingen misschien iets minder, maar ja dat hoort er ook bij. Ik weet wel dat ik beperkt ben in
lichamelijke standjes omdat gewoon het lijf niet wil. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet kan
genieten, echt wel.
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Bijlage 5: Voorbeeld codering

Regel

Tekst

2
3

4
5

6
7

Open coderen

Thema coderen

Als eerste zou ik het leuk vinden als je, je even
voorstelt en verteld wie je bent of je een relatie hebt,
je woonsituatie en dat soort dingen. Ow en ook wat
je rol is in de voorstelling.

Ik ben Beppie, ik ben 57 en ik heb twee kinderen, ik
heb al meerdere huwelijke gehad ik heb ook een
geweldrelatie gehad en ik zou heel graag een nieuwe
relatie willen. Nou heb ik heel veel nare relaties
gehad, ik ben daardoor wel in voorzichtiger omdat ik
een relatie wil waar het juist niet alleen om
seksualiteit draait, maar ook het complete plaatje.
En ik speel in deze voorstelling mee en tot op heden
vooral in de groepsstukjes en ik vind het geweldig om
te doen.

Nou heb ik heel veel nare
relaties gehad, ik ben
daardoor wel in voorzichtiger
omdat ik een relatie wil waar
het juist niet alleen om
seksualiteit draait, maar ook Seksualiteit.
het complete plaatje.
Relatie

Wat goed om te horen dat je het zo leuk vindt. en je
woonsituatie, hoe ziet die eruit?

Ik woon in een woonlocatie met 13 anderen, het zijn
8 mannen en vrouwen.
9
En waarom hebben ze jou voor deze voorstelling
10 gevraagd denk je?
11

Als ik heel eerlijk ben twijfel ik daar heel vaak aan
omdat we natuurlijk veel vrouwen in de groep
hebben die veel beweeglijker zijn dan ik, maar ik
denk dat ik wel goed in staat ben om een verhaal te
vertellen en ik denk dat ik daardoor ook beweging
heel goed kan en ik vind mijn borsten mooi.

12
13
Heel belangrijk, en hoe zou jij je eigen seksualiteit dan
14 beschrijven?
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Als ik heel eerlijk ben twijfel
ik daar heel vaak aan omdat
we natuurlijk veel vrouwen in
de groep hebben die veel
beweeglijker zijn dan ik, maar
ik denk dat ik wel goed in
staat ben om een verhaal te
vertellen en ik denk dat ik
daardoor ook beweging heel Zelfbeeld.
goed kan en ik vind mijn
Vrouwen.
borsten mooi.
Lichaam

Ik wil graag als vrouw gezien worden en ik heb best
een lage stem en die als ik verleidelijk wil praten dan
moet ik daar heel veel moeite voor doen, door mijn
lage stem, maar ik kan best verleidelijk kijken maar
het is nog niet aan de orde geweest, maar wie weet
15 wat nog komen gaat. Ik moet niet alles vertellen.
16

17
18

19
20

Ik wil graag als vrouw gezien
worden
vrouw

Haha nee inderdaad je moet nog niet alles verklappen
Beppie. En als we het over seksualiteit hebben wat is
dan daarin jouw seksuele voorkeur? Vind je mannen
leuker of vrouwen of maakt het voor jou geen
verschil?

Ik vind, mannen het leukste en ik merk dat ik soms
nog wel een puber ben want ik vind een van onze
medespelers erg leuk en dan ben ik een beetje aan
het kijken van hoe doe ik dat, wat kan wel wat kan
niet en dat ik dan een beetje mezelf 15, 16 jaar voel,
maar ik vind mannen trekt mij het meeste ik heb wel
ooit met een vrouw en een man, een triootje. En wat
ik wel merk bij mezelf dat ik het lastig vind van hoe
ga ik daar mee om, ik vind een medespeler erg leuk,
maar dat vind ik ook erg eng of erg spannend van
hoe doe ik dat. Ja dat dus eigenlijk.

Ik vind, mannen het leukste.
ik vind mannen trekt mij het
meeste. En wat ik wel merk
bij mezelf dat ik het lastig
vind van hoe ga ik daar mee
om, ik vind een medespeler
erg leuk, maar dat vind ik ook
erg eng of erg spannend van Relatie.
hoe doe ik dat.
Zelfbeeld.

En Beppie als we het hebben over je lijf, je lichaam
voel je je daar dan fijn bij? Ben je blij met je eigen
21 lichaam?
Zoals ik, ik zie mezelf nu als een mooie vrouw. ik
vind vooral mijn bovenkant het mooiste. Ik ben dan
wel geopereerd maar ik zie dat niet als cosmetische
ingreep maar als een noodzakelijke ingreep en het is
van mijn buik. En het is alleen maar mooier
geworden. Ik vind alleen dat ik mezelf daarin nog
wat meer mag laten zien. Ik heb de laatste jaren veel
gesloten kleren aan en ik zou het liefst laten zien dit
mag best gezien worden.
22
23

24
25

Wat mooi gezegd, je mag zeker laten zien waar je
trots op bent hoor. En hoe is dat met je lichaam in
combinatie met jou beperking en seksualiteit? Is dat
op een goede of op een slechte manier of, hoe moet
ik dat zien?
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Zoals ik, ik zie mezelf nu als
een mooie vrouw. ik vind
vooral mijn bovenkant het
mooiste. Ik vind alleen dat ik
mezelf daarin nog wat meer
mag laten zien. Ik heb de
laatste jaren veel gesloten
kleren aan en ik zou het liefst Zelfbeeld.
laten zien dit mag best gezien Vrouwen.
worden
Lichaam

26

Nou ik denk, ik heb wel eens ervaringen gehad daar
moet ik nu in een keer aan denken met vibrators, juist
omdat ik wel de behoefte voelde van het intieme
contact. Ik wilde die mooie ervaring zelf beleven. Ik
heb het nu al een hele tijd niet meer gedaan, omdat
de nare ervaringen een tijd de bovenhand hebben
gespeeld, maar ik denk dat ik door de voorstelling
best wel weer is z’n apparaatje kan komen en mijn
zelf, mezelf ontdekken, wat is er mooi. Eigenlijk vind
ik nu alles mooi. Sommige dingen misschien iets
minder, maar ja dat hoort er ook bij. Ik weet wel dat
ik beperkt ben in lichamelijke standjes omdat
gewoon het lijf niet wil. Maar dat wil niet zeggen dat
ik niet kan genieten, echt wel.
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omdat ik wel de behoefte
voelde van het intieme
contact. Ik weet wel dat ik
beperkt ben in lichamelijke
standjes omdat gewoon het
lijf niet wil. Maar dat wil niet
zeggen dat ik niet kan
genieten, echt wel.

lichaam.
Seksualiteit

Bijlage 6: Dramatherapie oefeningen
Het schrijven van monologen
Doel van de oefening: Inzicht krijgen in de problematieken van de cliënt (Finck et al, 2013).
Iedereen krijgt pen en papier en zoekt hiermee een plek in de ruimte om daar te gaan zitten. Als
iedereen zijn/haar goede plek in de ruimte gevonden heeft, dan begint de therapeut met gerichte
vragen te stellen over de problematiek. Bijvoorbeeld; Hoe ziet jouw problematiek eruit? Hoe uit die
zich? Wat doet dat met jou? Waaraan herken je, je eigen problematiek? En wanneer heb je er last
van? Welke invloed heeft deze problematiek op jouw dagelijkse leven? De client schrijft per vraag op
wat voor haar hier het juiste antwoord voor is, dit gebeurt met enkel kernwoorden. Als er bij iedere
vraag een aantal kernwoorden geschreven zijn, woorden deze woorden gebruikt om het verhaal, de
monoloog te schrijven. Waar nodig kan de therapeut helpen bij dit schrijfproces. Als de monologen af
zijn, worden ze per client besproken en zetten ze op verschillende manieren op een theatrale manier
neer, bijvoorbeeld in standbeeld of een korte scène. Hierbij mag er gebruik gemaakt worden, van
kleding, attributen, licht, muziek en eventueel een groepsgenoot (Finck et al, 2013).
Werken met beelden
Doel van de oefening: Emoties of thema's worden opgeroepen om de vorming en hervorming van
verschillende soorten standbeelden te stimuleren. Als groep dient er samengewerkt te worden.
Je bent als individu onderdeel van een het geheel, van de groep. Groepsstandbeeld houdt in dat
iedereen in de groep zich één voor één bij elkaar voegt om samen tot één geheel beeld te komen.
Meestal begint de groep in een cirkel en binnen in die cirkel begint een cliënt met het vormen van
het beeld. De eerste neemt een bepaalde houding of positie aan en blijft staan in tableau. Een voor
een voegen de groepsgenoten zich toe tot een volledig schilderij, dit kan ik willekeurige volgorde. Er
kan letterlijk een foto gemaakt worden van het beeld, zodat de cliënten het beeld op een later
moment terug kunnen kijken (Emunah, 2020).
Groepsstandbeeld kan ingezet worden aan het eind van een sessie waarbij de groep wordt gevraagd
een standbeeld te maken op basis van gevoelens of opmerkelijke momenten uit de sessie. Ook kan
het ingezet worden in de vroege fase van de behandeling, dat er een beeld gemaakt wordt aan het
eind van de sessie. De dramatherapeut kan de groep vragen om een beeld te maken die een nieuw
begin voorstelt of naar een beeld van ieder persoon, waarbij het gaat om de gehoopte bijdragen of
wat zij willen leren van in het behandelproces en samenwerking. Een variatie is dat het beeld,
tijdelijk tot leven komt, een bewegingen maakt, voordat het weer bevriest (Emunah, 2020).
Werken met sprookjes
Doel van de oefening: Het verhelderen van de eigen levensgeschiedenis en de kernpunten hieruit
halen. Betekenis leren geven aan deze kernpunten en eventuele moeilijke of pijnlijke momenten
binnen spel veranderen. In spel kun je een vervelende gebeurtenis in je levensverhaal veranderen in
een positieve gebeurtenis (Tuender, 2010).
Hierin staan lezen, spelen en her-spelen van de sprookjes centraal. De cliënt kiest het
lievelingssprookje uit zijn of haar jeugd. We lezen met elkaar het sprookje en spelen dit sprookje na
als groep. Daarna kiest de cliënt die dit sprookje uitkoos één scène uit die voor haar belangrijk is,
bijvoorbeeld de scene die haar het meest geraakt heeft. Dit moment kunnen we samen als groep
nogmaals in een scène her-spelen. Op dat moment wordt er stil gestaan bij de gevoelens van de
cliënt die door het sprookje naar boven komen. Hierna bedenkt de cliënt of zij het moment van
gevoel binnen, deze scène wil veranderen en op welke manier. Zij bedenkt ook of Zij een andere
scène moet kiezen die belangrijker is om te her-spelen of verder te onderzoeken op de betekenis die
de scene voor haar kan hebben. Als laatste kan de belangrijkste scène veranderd worden naar de
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ideale situatie en kan het hele sprookje opnieuw gespeeld worden in de gewenste versie van de
client (Tuender, 2010).
Werken vanuit het lichaam
Doel van de oefening: De focus naar binnen richten, contact maken met het eigen gevoel,
bewustwording van lichamelijke ervaringen, informatie verzamelen over zichzelf en het lichaam
(Finck et al, 2013).
De cliënt zoekt een plek in de ruimte en nemen een fijne houding aan. Als de client het prettig vindt
mogen de ogen worden gesloten, om zo de aandacht direct bij zichzelf te houden. Allereerst wordt
de focus gelegd bij de ademhaling en de bewustwording van het lichaam. Hoe voelt mijn lichaam
zich, welke spieren voel ik, waar voelt het pijnlijk of kan ik beweging gebruiken. Dit vraag je jezelf af
om in contact te komen met de behoefte van jouw lichaam. Als je in jezelf antwoord hebt gegeven
op deze vragen en weet en voelt waar de behoefte van het lichaam zich bevindt kun je starten met
het bewegen. Langzaam of juist snel, op de maat van de muziek die kan ondersteunend zijn. Probeer
te variëren in bewegingen en laat deze soepel in elkaar doorlopen, zonder dat de beweging hoeft te
stoppen. (Finck et al, 2013).
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Bijlage 7: Rosenberg Self Esteem Scale
Leeg formulier

Vragen
(Kruis het antwoord aan wat voor
u op dit moment het meest
afgestemd is met je gevoel).

Helemaal
eens

Eens

Oneens

Helemaal
oneens

1. Over het algemeen ben ik
tevreden met mezelf
2. Bij momenten denk ik dat ik
helemaal niet deug
3. Ik heb het gevoel dat ik een
aantal goede kwaliteiten heb
4. Ik ben in staat dingen even
goed te doen als de meeste
andere mensen
5. Ik heb het gevoel dat ik niet
veel heb om trots op te zijn
6. Het is ongetwijfeld zo dat ik
me bij momenten nutteloos
voel
7. Ik heb het gevoel dat ik een
waardevol iemand ben,
minstens evenwaardig aan
anderen
8. Ik wou dat ik meer respect
voor mezelf kon opbrengen
9. Al bij al ben ik geneigd
mezelf een mislukkeling te
voelen
10. Ik neem een positieve
houding aan ten opzichte van
mezelf
(Franck, De Raedt, Barbez & Rosseel, 2008).

Ingevulde formulieren.
A, B, C, E, F, G, H & I
D ontbreekt in de bijlage, omdat deze ter verduidelijking in het onderzoek is gebruikt.
De eerste en tweede meeting, volgt elkaar op per respondent, om zo de verschillen ook in de bijlage
zo duidelijk mogelijk en inzichtelijk weer te geven.
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Eerste meeting

58

Tweede meeting

59

Respondent A
3

3
2,5

3

2 2

2 2

2

2 2

1

2

3

4

3

2

2 2

2

3 3

3 3

9

10

2 2

Score

2
1,5
1
0,5
0
5

6

7

8

Vraag
1e meeting

2e meeting

Vraag
1
2
3
4
5

Score 1e meeting
2
2
2
2
3

Score 2e meeting
2
2
3
2
2

Verschil
+1
-1

6
7
8
9
10

2
2
2
3
3

2
3
2
3
3

+1
-
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Eerste meeting

61

Tweede meeting

62

Respondent B
3 3

3
2,5

3

2 2

3

2

2

3 3

3 3

2

2 2

Score

2
1,5

1 1

1

1 1

1
0,5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Vraag
1e meeting

Vraag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Score 1e meeting
2
1
3
1
3
1
2
3
3
2

2e meeting

Score 2e meeting
2
1
3
2
2
1
3
3
3
2

63

Verschil
+1
-1
+1
-

10

Eerste meeting

64

Tweede meeting

65

Respondent C
3 3

3
2,5

3 3

2 2

3

2 2

2

2 2

2 2

9

10

Score

2
1,5

1 1

1 1

1 1

1
0,5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

Vraag
1e meeting

Vraag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Score 1e meeting
2
1
3
3
2
1
2
1
2
2

2e meeting

Score 2e meeting
2
1
3
3
2
1
3
1
2
2
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Verschil
+1
-

Eerste meeting

67

Totaalscore van: 17
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Respondent E
3

3
2,5

2 2

2

2 2

2 2

2 2

Score

2

2
1,5

1,5

1

1 1

1

1 1

1
0,5

0

0

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Vraag
1e meeting

Vraag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Score 1e meeting
2
0
2
1
2
0
2
1
2
1

2e meeting

Score 2e meeting
2
1
3
1
2
1
2
1
2
2
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Verschil
+1
+1
+1
+1

10

Eerste meeting

70

Tweede meeting

71

Respondent F
3

3 3

2,5

3

2

3 3

2

2 2

2 2

3

3 3

9

10

2

Score

2
1,5

1

1 1

1
0,5

0 0

0
1

2

3

4

5

6

7

8

Vraag
1e meeting

Vraag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Score 1e meeting
3
2
3
2
2
0
3
1
2
3

2e meeting

Score 2e meeting
3
1
2
2
2
0
3
1
3
3
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Verschil
-1
-1
+1
-

Eerste meeting

73

Tweede meeting

74

Respondent G
3 3

3
2,5

2

3 3

2

2 2

Score

2
1,5

1 1

1

1 1

1

1 1

1
0,5

0

0

0
1

2

4

5

6

7

8

9

Vragen

1e meeting

Vraag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Score 1e meeting
1
2
3
1
3
2
3
1
2
1

2e meeting

Score 2e meeting
1
1
3
1
3
0
3
0
2
1
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Verschil
-1
-2
-1
-

10

Eerste meeting

76

Tweede meeting

77

Respondent H
3

3
2,5

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

9

10

Score

2
1,5

1 1

1

1 1

1
0,5
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Vraag
1e meeting

Vraag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Score 1e meeting
2
1
2
1
2
2
2
1
2
2

2e meeting

Score 2e meeting
2
1
2
3
2
2
2
1
2
2
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Verschil
+2
-

Eerste meeting

79

Tweede meeting

80

Respondent i
3

3

2,5

3 3

2

2

3

2 2

2

3

3 3

2

3

2 2

2

2

Score

2
1,5

1

1

1
0,5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Vraag
1e meeting

Vraag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Score 1e meeting
3
1
3
2
2
2
3
2
2
1

2e meeting

Score 2e meeting
2
2
3
2
3
3
3
2
3
2
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Verschil
-1
+1
+1
+1
+1
+1

10

Bijlage 8: Formulier opdrachtgever
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