
 

 

Casusbeschrijving 

Het menselijk organisme is complex van aard en in continue interactie met de omgeving. De 

enige manier om hier recht aan te doen is om een pijnprobleem te bezien vanuit een 

holistische (of biopsychosociale) visie op pijn. Maar hoe vertalen deze inzichten zich naar de 

praktijk? In deze bijlage wordt de theorie naar de praktijk vertaald.  

 

“Opdracht creativiteit” 

Om te beginnen beschrijf ik een casus van een nu 58 jarige vrouw met een voorgeschiedenis 

van jarenlange fysieke pijnklachten. De beschreven opdracht is een voorbeeld en was slechts 

een onderdeel van de behandeling. Om duidelijk te maken dat de mogelijkheden om de 

negatieve spiraal van pijn te doorbreken toenemen op het moment dat je de persoon om wie 

het gaat centraal stelt en daadwerkelijk iets anders doet dan wat er tot nu toe gedaan is.  

 

 

      

 

 

In het doorbreken van de negatieve spiraal van pijn kan creativiteit een mooie bijdrage 

leveren aan het herstellen van de balans binnen het centrale zenuwstelsel. In deze casus 

bespreek ik een creatieve drieluik welke vorm gegeven is door een cliënte met chronische pijn 

welke ik heb mogen begeleiden. Omdat deze cliënte al bijzonder creatief aangelegd is hebben 

we dit proces aangegrepen om de negatieve spiraal te doorbreken. Ik heb haar hiervoor 3 

opdrachten gegeven. 

 

 

 



Opdracht 1: 

Maak een beeltenis van de huidige situatie (de beginsituatie). 

Uitwerking: 

 
 

Toen ik dit schilderij zag kwamen er verschillende associaties bij me op. Door deze associaties 

te bespreken ontstond er met deze afbeelding een mooie metafoor voor de huidige situatie 

(de beginsituatie). Associaties die bij me opkwamen waren de volgende: 

- Donker 

- Geen ruimte voor positiviteit 

- Opgesloten/gevangen 

- Angst/boosheid 

- Leeg 

- Pijn 

 

 

Opdracht 2: 

Maak een afbeelding welke past bij de gewenste situatie. 

Uitwerking: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Deze uitwerking heeft een aantal weken op zich laten wachten. Het mooie is dat cliënte 

beschreef door op een creatieve manier met de gewenste situatie aan de slag te zijn gegaan 

dit een verandering in gang heeft gezet. Ook bij dit schilderij heb ik de associaties die bij mij 

opkwamen besproken en bleken ze te kloppen met het gevoel wat ze heeft willen weergeven. 

- Als een vis in het water 

- Naar het licht toe 

- Kleurrijk 

- Vrijheid 

- Dynamisch 

- zelfredzaam 

- In beweging 

- Ruimte voor anderen/verbinding 

 

Opdracht 3: 

Maak een afbeelding van het proces van de huidige naar de gewenste situatie. 

Uitwerking: 

 

 

Misschien nog wel de mooiste metafoor voor het proces is de techniek die is gebruikt. De 

cliënte heeft voor deze afbeelding (noem het toevallig) gekozen voor een mozaïek. Letterlijk 

eerst (iets) breken om daarna iets te kunnen creëren. Het breken met niet helende 

cognities/overtuigingen om zodoende een groei door  te kunnen maken (b)lijkt essentieel in 

het proces van doorbreken van de negatieve spiraal van aanhoudende pijn. Dit werk heeft 

ook verreweg de meeste tijd gekost maar heeft cliënte wel veel plezier opgeleverd. Zie hierin 

de metafoor met het doorgemaakte proces; het op een milde manier de goede aandacht 

besteden, af en toe frustratie, soms het werk even wegleggen om daarna weer met frisse 

energie verder te gaan. Vertrouwen op het proces en het genieten van de reis prevaleren 

boven het uiteindelijke resultaat. Verdere associaties die bij dit werk bij me opkwamen waren 

de volgende: 



- Groei 

- Leven 

- Dicht bij de natuur 

- Kunnen veranderen (de vlinder) 

- Oneindig veel mogelijkheden 

 

Quote cliënte: 

“Mijn ervaring met de opdracht is dat mijn gevoel voor en zin in creativiteit weer naar boven 

is gekomen door de uitdaging om mijn gevoel hierin uit te drukken, en weer van de bank af te 

komen en weer deel te nemen aan het leven en vooral om dingen te doen waar ik blij van 

word en misschien andere mensen te inspireren om creatief bezig te zijn.” 

 

Deze opdracht heeft dus duidelijk wat in gang gezet. Wellicht inspireert deze column jou om 

voor jezelf de vragen te stellen: “wat zijn nu de dingen waar ik energie van krijg?” en “wat zijn 

voor mij de mogelijkheden om dit te faciliteren?”. Probeer hierbij af te rekenen met de 

spreekwoordelijke “beren op de weg” en te kijken naar mogelijkheden. 


