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Voorwoord  

Voor u ligt mijn eindscriptie van de HBO Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie.  
 
Ik volg deze studie in het kader van mijn beroep als psychologisch counsellor c.q. psychosociaal 
therapeut. Sinds 2008 heb ik een zelfstandige praktijk (Reflecta) voor psychosociale therapie, 
counselling en Mindfulness. Ik ben lid van de adviesraad van het vakblad Counselling Magazine, 
waarvoor ik regelmatig artikelen schrijf en interviews heb met wetenschappelijke deskundigen uit 
het werkveld.  

Tijdens mijn opleiding Toegepaste Psychologie is mijn belangstelling gewekt voor 
stemmingsstoornissen, zoals depressie en stress. In mijn praktijk behandel ik regelmatig mensen die 
met deze klachten worstelen, maar die geen “pillen willen slikken”.  

Tijdens mijn NLP opleiding in 2008 ben ik in contact gekomen met sociaal psycholoog Drs. Lucas 
Derks, die een methode heeft ontwikkeld voor het begeleiden van mensen met problemen in 
intermenselijke relaties: het z.g. Sociaal Panoramamodel. Het Sociaal Panorama is een 
doorontwikkeling van Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) en gebaseerd op de psychologie van 
de mentale ruimte, “Mental Space Psychology”genaamd. Derks heeft onlangs een nieuwe 
therapiemethode ontwikkeld voor de behandeling van mensen met depressieve klachten, dat hierop 
is gebaseerd. Het onderzoek dat voor deze scriptie werd uitgevoerd is een spin off van het 
internationale proefschrift van Lucas Derks over het gebruik van de mentale ruimte, om mensen te 
kunnen helpen bij depressieve klachten. Het onderzoek gaf mij de mogelijkheid om het effect van 
deze experimentele interventietechniek te toetsen, als mogelijke behandelinterventie voor depressie 
in de therapiepraktijk. Ik heb er met veel plezier aan gewerkt.  
 
Ten eerste bedank ik mijn inspirator Lucas Derks voor zijn support en kundigheid op het gebied van 
NLP en mentale ruimte psychologie. Tevens bedank ik mijn lieve echtgenoot Max Bredschneyder 
voor zijn onmisbare mentale ondersteuning en feedback tijdens mijn hele studie. Zonder zijn 
bemoediging en mentale steun had ik het niet volgehouden! Graag bedank ik ook mijn supervisor, 
senior collega en studiebegeleider Margreet van Spronsen, voor haar inspirerende steun en 
vakinhoudelijke input. Tenslotte bedank ik mijn scriptiebegeleider Paula Gouw voor haar deskundige 
feedback en praktische adviezen, waar ik erg veel aan heb gehad.  
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Samenvatting  
Volgens het CBS kampt ca. één op de tien Nederlanders met depressieve gevoelens. Er zijn diverse 
behandelmethodes voor depressie, zoals gesprekken met een psycholoog of medicatie, of een 
combinatie van beide: “pillen en praten”. Depressie blijft echter een tamelijk “ongrijpbare” ziekte en 
is zowel een persoonlijk als ook een maatschappelijk probleem. Depressie veroorzaakt veel 
lijdensdruk bij de cliënt en kost de maatschappij veel geld vanwege uitval door ziekteverzuim en 
hoge behandelkosten. 
 

Methode DAS en mentale ruimte 
De methode Depression in Awareness Space (DAS) is een nieuwe NLP techniek ontwikkeld door 
sociaal psycholoog Drs. Lucas Derks, gebaseerd op de principes van de z.g. mentale ruimte. Derks 
beschouwt de ruimte als het primaire organiserende principe in het brein. De plek waar je iemand of 
iets “denkt” en ruimtelijk projecteert, zegt iets over de emotionele impact ervan. De negatieve 
impact van personen of objecten in de mentale ruimte neemt toe, als zij volgens de beleving van de 
cliënt recht voor je staan, groot en hoog zijn, donker zijn, harder klinken of heter zijn.  
 
Depressie wordt door cliënten vaak metaforisch ervaren als “black matter”: iets dat donker, hard, 
zwaar of ondoorzichtig is. De methode DAS ‘verlicht’ deze metafoor van depressie zodanig, dat deze 
kleiner, lichter of transparanter wordt om het probleem c.q. de oorzaak van de depressie dat achter 
de “black matter” schuilgaat te kunnen achterhalen. Het werkelijke probleem van de depressie wordt 
dan meer zichtbaar, waardoor daaraan gewerkt kan worden en de depressieve gevoelens van de 
cliënt verminderen.  

Het doel van deze pilotstudie is: inzicht krijgen in het effect van de methode ‘Depression in 
Awareness Space’ (DAS) in de psychologische counselingpraktijk, zodat deze kan worden ingezet als 
mogelijke methode voor gesprekstherapie bij depressie, om de lijdensdruk van cliënten met 
depressie te verminderen. 
De centrale onderzoeksvraag luidt: wat is het meetbare effect van de experimentele 
behandelmethode DAS bij cliënten met depressieve klachten? 
De hypothese luidt: De methode DAS is een betrouwbare methode voor het lokaliseren en 
behandelen van de depressie bij de cliënt in zijn of haar mentale ruimte, waardoor de lijdensdruk van 
de cliënt waarneembaar wordt verminderd.  

Onderzoeksmethode 
De praktische toepasbaarheid van de methode DAS werd experimenteel getoetst bij vijf cliënten in 
de psychologische counsellingpraktijk; vijf andere personen kregen geen DAS interventie en vormden 
de controlegroep (n=10). Voorafgaand aan het pilotonderzoek werd bij cliënten een z.g. 4 
Dimensionale Klachtenlijst (4 DKL) afgenomen, om vast te stellen in welke mate zij last hadden van 
depressieve gevoelens. De 4 DKL bestaat uit 50 verschillende items verdeeld over vier dimensies, te 
weten: distress, depressie, angst en somatisatie; de maximale score op de dimensie depressie is 12. 
Om als proefpersoon voor de behandeling in aanmerking te komen, moest bij de eerste afname van 
de 4 DKL de score op de dimensie depressie 6 of lager zijn. Daarna werd met de betreffende 
proefpersonen een afspraak gemaakt voor een behandelsessie volgens de DAS methodiek. 
 
Aan het begin van de behandelsessie werd de subjectieve beleving van depressie van deze cliënten 
“gescoord” op een 10 punts belevingsschaal, waarbij 0 betekent niet depressief, en 10 altijd 
depressief. Respondenten kregen vooraf geen inzage in het DAS behandelprotocol, om de interventie 
zo betrouwbaar mogelijk te kunnen toetsen. Het DAS behandelprotocol werd daarbij strikt gevolgd, 
om te betrouwbaarheid van het DAS model zo goed mogelijk te waarborgen. Van iedere sessie werd 
na afloop door de onderzoeker een kort verslag gemaakt.  
Na vier weken hebben respondenten nogmaals een 4DKL interviewlijst ingevuld, om het effect van 
de DAS interventie te kunnen meten. Daarnaast werd telefonisch contact opgenomen met de 
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respondenten om de zelf gerapporteerde gevoelens en beleving van de (mate van) depressie te 
kunnen scoren op de 10-punts belevingsschaal.  

Om externe factoren zoveel mogelijk uit te sluiten heeft de controlegroep, eveneens bestaande uit 
vijf proefpersonen met licht depressieve klachten, in dezelfde periode als de respondenten tweemaal 
een 4DKL interviewlijst ingevuld: bij de start van de onderzoeksfase en vier weken later. De 
onderzoekscriteria van de controlegroep waren gelijk aan die van de interventiegroep.  
 

Onderzoeksresultaten  
Na vier weken was de gemiddelde afname van depressie van de 4 DKL score gemeten over alle vijf 
proefpersonen die de interventie hadden ondergaan 0,8.  Dat lijkt een lage gemiddelde score. Echter, 
bij één proefpersoon was de depressiescore na vier weken aanzienlijk toegenomen, en dit heeft het 
gemiddelde resultaat van alle vijf proefpersonen gezamenlijk in belangrijk mate negatief beïnvloed. 
Bij navraag bleek dat er bij deze persoon in de onderzoeksperiode een ingrijpende levensgebeurtenis 
had plaatsgevonden, waar zij psychisch veel last van had. Als deze score buiten beschouwing zou 
worden gelaten, dan bedroeg de gemiddelde afname op de dimensie Depressie van de overige vier 
proefpersonen 2,25.  
 
Direct na de DAS interventie bedroeg de gemiddelde afname van subjectieve gevoelens van 
depressie op de 10 punts belevingsschaal 1,6. De gemiddelde afname van subjectieve gevoelens van 
depressie vier weken na de DAS interventie was zelfs nog hoger, en bedroeg gemiddeld over deze vijf 
proefpersonen 2,4.  
 
Bij de controlegroep bedroeg de gemiddelde afname van depressie bij de 4 DKL score na vier weken 
0,4. Verwacht werd dat de depressiescores van deze controlegroep gelijk zouden blijven of enigszins 
zouden stijgen.  Echter, ook hier was weer sprake van een ‘uitschieter’. Bij één proefpersoon werd  
na vier weken een significante verbetering van de 4 DKL depressiescore gemeten. Bij navraag bleek 
dat in de onderzoeksperiode een positieve levensgebeurtenis had plaatsgevonden, waardoor haar 
stemming aanzienlijk was verbeterd. Als de score van deze proefpersoon buiten beschouwing zou 
worden gelaten, bedroeg de gemiddelde toename van de dimensie Depressie van de overige vier 
proefpersonen 0,5. 
  

Conclusies & aanbevelingen 
Uit de 4 DKL scores blijkt dat bij vier van de vijf respondenten na vier weken nog steeds een positief 
effect meetbaar was na de DAS interventie. Bij vier van de vijf proefpersonen van de controlegroep 
werden er bij de 4 DKL scores geen grote verschillen op de dimensie Depressie gemeten. Bij één 
proefpersoon alsook bij één persoon uit de controlegroep was sprake van sterk veranderende 
levensomstandigheden door externe factoren. Op grond van de onderzoeksresultaten kan worden 
geconcludeerd dat als de levensomstandigheden min of meer gelijk blijven, de methode DAS in 
positieve zin bijdraagt en de mate van depressie c.q. de lijdensdruk afneemt.  
Ook de subjectieve beleving van depressie is door de DAS methodiek verminderd. Cliënten ervaren 
na vier weken in meer of mindere mate “verlichting” van hun depressie. De verschillen in beleving 
zijn echter tamelijk groot, en kunnen mogelijk worden toegeschreven aan de invloed van externe 
factoren in het dagelijks leven van de proefpersonen.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten lijkt het gerechtvaardigd te concluderen dat de hypothese met 
de nodige armslagen, zoals de zeer beperkte onderzoekspopulatie, kan worden onderschreven. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten wordt aanbevolen om het onderzoek naar de DAS methodiek 
te herhalen en uit te laten uitvoeren door meerdere daarvoor gekwalificeerde therapeuten onder 
een grotere onderzoekspopulatie in verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld variërend in geslacht, 
leeftijdsfase en scores op de dimensie Depressie van de 4 DKL.  
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Inleiding 

Organisatie 
Reflecta is een zelfstandige praktijk voor psychosociale therapie, counselling en Mindfulness. 
Directeur/eigenaar van Reflecta is mevrouw Beenhakker. Cliënten kunnen bij haar terecht voor burn-
out en stressklachten, relatieproblemen, problemen bij rouwverwerking, angsten, lichte vormen van 
verslaving of als zij last hebben van neerslachtige gevoelens en somberheid. Mevrouw Beenhakker is 
geaccrediteerd door een aantal beroepsverenigingen1, waardoor de kwaliteit en deskundigheid 
wordt bewaakt en gewaarborgd. Therapiesessies worden doorgaans vergoed door de aanvullende 
zorgverzekering.  

 
Aanleiding van het onderzoek 
Volgens het CBS kampt ca. één op de tien Nederlanders met depressieve gevoelens. Depressie is een 
stemmingsstoornis die wordt gekenmerkt door episoden van ernstige neerslachtigheid c.q. 
depressiviteit. Er bestaat in de reguliere GGZ een aantal behandelmethodes voor depressie, zoals 
gesprekken met een psycholoog of medicatie, of een combinatie van beide: ‘pillen en praten’. 
Depressie blijft echter een tamelijk “ongrijpbare” ziekte.  

 “Mental Space Psychology”is gebaseerd op de psychologie van de mentale ruimte.  
In de praktijk betekent dit, dat wordt gewerkt met een driedimensionale weergave van de 
werkelijkheid van de cliënt als representaties van zijn of haar belevingswereld, waardoor het 
ruimtelijk oriëntatievermogen van de cliënt wordt geactiveerd. Dit zorgt ervoor dat de persoonlijke 
betekenissen voor de cliënt gestructeerd worden. In de Verenigde Staten van Amerika geniet deze 
methodiek meer bekendheid dan in Nederland (Derks, 2016). 
 
Lucas Derks heeft op basis hiervan een nieuwe behandelmethode ontwikkeld voor mensen met 
depressieve klachten, Depression in Awareness Space (DAS) genaamd. In de praktijk is nog nauwelijks 
onderzoek gedaan naar deze therapievorm voor de behandeling van depressie. Daarom wordt er in 
dit onderzoek een experimenteel pilotonderzoek gedaan naar de effectiviteit van de methode DAS 
om te zien of deze therapiemethode werkt en toepasbaar is in de psychologische counsellingpraktijk.  
Het onderzoek dat voor deze scriptie werd uitgevoerd is een spin off van het internationale 
proefschrift van Lucas Derks over het gebruik van de mentale ruimte.  
 

Leeswijzer 
Hoofdstuk 1 bevat de probleemdefinitie van dit onderzoek, de maatschappelijke gevolgen en de 
diverse behandelmethode van depressie. In hoofdstuk 2 wordt het verschijnsel ‘depressie’ nader 
toegelicht, alsook het begrip “mentale ruimte” uitgelegd. Het onderzoeksontwerp en de DAS 
methode worden behandeld in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt het verloop van het onderzoek 
nader beschreven. In hoofdstuk 5 worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd en hoofdstuk 6 
bevat de conclusies naar aanleiding van de meetresultaten. In hoofdstuk 7 worden aanbevelingen 
voor de toekomst gedaan, gevolgd door een persoonlijke reflectie op het onderzoek in hoofdstuk 8. 
Het onderzoeksverslag wordt afgesloten met de literatuurlijst en diverse bijlagen.  

  

                                                           
1
  NFG  Nederlandse Federatie Gezondheidszorg 

VIV  Vereniging voor Integrale Vitaliteitkunde 
 RBCZ  Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg 
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1. Probleemdefinitie  

1.1 Wat is het probleem 
Een op de tien Nederlanders kampte in 2012 met depressieve gevoelens (CBS, 2013). De helft 
hiervan liet zich ervoor behandelen. Verder kreeg bijna 6 procent van de Nederlanders in 2011 een 
antidepressivum. Volgens onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut gaf 8 procent van de 
Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder in 2014 aan een depressie te hebben of in het afgelopen 
jaar te hebben gehad (NJI, 2016). Onder jongeren en jong volwassenen komt depressie onder de 20-
29 jarigen met 7 procent het meeste voor. Onder jongeren van 16-20 jaar komt depressie met 6,5 
procent iets minder vaak voor.  Bij de 12-16 jarigen gaat het om 0,7 procent. Deze gegevens zijn 
afkomstig van de gezondheidsenquête (CBS, 2016). Het gaat bij deze cijfers om zelf gerapporteerde 
gevoelens van depressie en niet gediagnosticeerde depressie.  
 
Het verschijnsel Depressie is vandaag de dag nog steeds een psychologisch mysterie en er is niet één 
aanwijsbare oorzaak voor (Does van der, 2006). Niet iedereen met een moeilijk leven ontwikkelt 
immers een depressie. Sommige mensen blijken hiervoor gevoeliger dan anderen. Depressie kan 
worden veroorzaakt door allerlei triggers, overtuigingen uit het verleden of door een gebrek aan een 
adequate copingstrategie, om met de stress of moeilijkheden in het leven om te kunnen gaan.  

Volgens Prof. Steven Hollon van de Vanderbilt Universiteit in Nashville (USA) zijn gesprekstherapie en 
antidepressiva niet zo effectief als algemeen wordt aangenomen (Derks, 2016). Veel mensen hebben 
bijwerkingen van antidepressiva en er kan een vorm van afhankelijkheid ontstaan. Het is dus voor 
depressieve personen heel belangrijk om handvatten te hebben en technieken te leren om aan hun 
depressieve gevoelens te kunnen ontsnappen, zodat zij het leven weer beter aankunnen.  

1.1.1 Persoonlijke gevolgen van depressie 
Depressie verstoort je denken en verandert je waarneming, geheugen en oordeelsvermogen (Does 
van der, 2006). Depressie vormt voor veel mensen een groot probleem in het dagelijks leven. De 
diversiteit van de subjectieve beleving van een depressie is groot. Sommige mensen zijn tot niets 
meer in staat, terwijl anderen zich nog wel naar hun werk kunnen slepen. Echter, het gevoel van 
ontreddering is bij alle depressieve mensen groot. Vaak zijn depressieve mensen niet alleen somber, 
maar ook angstig.  

1.1.2 Maatschappelijke en sociale gevolgen van depressie  
Maatschappelijk gezien is depressie eveneens een groot probleem. Door depressieve klachten 
ontstaat vaak langdurige uitval op het werk, wat de maatschappij veel geld kost. Werkgevers worden 
geconfronteerd met een `ongrijpbare` ziekte en vinden omgang met de betreffende patiënt vaak 
moeilijk. Sociaal gezien komen mensen met een depressie dan vaak terecht in een sociaal isolement. 
Depressieve mensen raken soms volledig in zichzelf gekeerd. 

1.1.3 Behandelmethoden voor depressie 
In veel gevallen bestaat de behandeling van depressie uit een combinatie van “pillen en 
praten”(Fonds psychische gezondheid, 2011). Bij een gediagnosticeerde depressie wordt vaak een 
intensieve behandeling voorgesteld, bestaande uit gesprekken met een psycholoog, antidepressiva 
of een combinatie van beide. De psycholoog stelt een behandelplan op, luistert naar de klachten en 
hoe de cliënt zijn/haar klachten beleeft. Meestal blijft de behandeling beperkt tot enkele steunende 
en verhelderende “praatsessies”. Door de huisarts kan medicatie in de vorm van antidepressiva 
worden voorgeschreven. In ernstige gevallen wordt vaak doorverwezen naar de psychiater. 
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1.2 Doel van dit onderzoek 
De doelstelling van dit onderzoek is:  inzicht krijgen in het effect van de methode ‘Depression in 
Awareness Space’ (DAS) in de psychologische counselingpraktijk, zodat deze kan worden ingezet als 
mogelijke methode voor gesprekstherapie bij depressie, om de lijdensdruk van cliënten met 
depressie te verminderen. 
 
Bij de in dit onderzoek gebruikte methode DAS wordt de cliënt door de therapeut begeleid in een 
intern geleid proces, waarbij hij/zij zich een voorstelling maakt van zijn of haar depressie in de 
mentale ruimte. Met dit beeld wordt daarna verder gewerkt aan het probleem dat de depressie 
heeft veroorzaakt, met als doel dat de cliënt een helpende copingstrategie vindt om zodanig met zijn 
of haar probleem om te gaan dat de stressvolle of moeilijke levenssituatie hanteerbaar wordt. Het 
voordeel van de methode DAS is dat er geen negatieve bijwerkingen zijn, onder het motto “baat het 
niet, schaadt het niet”, en dat bij een positief resultaat het gebruik van antidepressiva wellicht kan 
worden uitgesteld of zelfs helemaal vermeden.  

De resultaten van dit praktijkonderzoek zullen worden gebruikt als een voorlopige onderbouwing van 
de theoretische kennis van de mentale ruimte psychologie en worden gerapporteerd in het 
proefschrift Mental Space Psychology van sociaal psycholoog Drs. Lucas Derks.  

1.3 De hypothese en centrale onderzoeksvraag 

Uitgaande van bovenstaande luidt de hypothese van deze pilotstudie: De methode DAS is een 
betrouwbare methode voor het lokaliseren en behandelen van de depressie bij de cliënt in zijn of haar 
mentale ruimte, waardoor de lijdensdruk van de cliënt waarneembaar wordt verminderd.  

De centrale onderzoeksvraag luidt: Wat is het meetbare effect van de experimentele 
behandelmethode “Depression in Awareness Space ” (DAS) bij cliënten met depressieve klachten?  

Deelvragen 

 Wat is depressie, wat wordt verstaan onder ‘mentale ruimte’ en hoe wordt een depressie 
`gezien´ in de mentale ruimte? 

 Waaruit bestaat de methode DAS (techniek)? 

 Kunnen cliënten de gevoelens van depressie driedimensionaal lokaliseren?  

 Kunnen cliënten het achterliggende probleem van de depressie achterhalen? 

 Kunnen cliënten een helpende copingstrategie vinden voor het achterliggende probleem? 

 Wat is het gemeten effect van de methode DAS? 
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2. Literatuuronderzoek en theoretisch kader 

2.1 Wat is depressie? 

“Depressie pakt je aan. Het is de nachtelijke zwartgalligheid die je van elke vreugde berooft, de 
rusteloze geest die je wakker houdt. Het is een demon die jij alleen kunt zien, de duisternis die 
alleen voor jou zichtbaar is” (Williams, Teasdale, Segal & Kabat-Zinn, 2010). 

Depressie is een loden last waaronder vandaag de dag miljoenen mensen gebukt gaan en die steeds 
meer voorkomt. De eerste episode van een klinische depressie vindt gemiddeld rond het 
vijfentwintigste levensjaar plaats en is een groot maatschappelijk probleem. In 2010 gebruikte ruim 
5% van de Nederlandse bevolking antidepressiva op doktersvoorschrift (Williams et al, 2010).  

2.1.1 Cijfers over depressie 
Depressie is een stemmingsstoornis. Naar schatting lijden er momenteel in Nederland ca. een half 
miljoen mensen aan een ernstige depressie. Depressie is ook meer dan je een dagje rot voelen, het is 
een gevoel van “chronisch ongelukkig zijn”. Depressie is een ziekte in het verlengde van normale 
somberheid en rouw; de grens waar rouw of somberheid ophoudt en overgaat in een depressie is 
vaak moeilijk te trekken. Jaarlijks krijgen ca. 285.000 volwassenen een eerste depressie 
(Hersenstichting, 2016). Ruim 6% van de volwassen Nederlandse bevolking tot 65 jaar lijdt aan een 
depressie of heeft kortgeleden een depressie gehad (Fonds Psychische Gezondheid, 2011). Depressie 
komt tweemaal zoveel voor bij vrouwen als bij mannen. Bij de 12-16 jarigen gaat het om 0,7 procent. 
Deze gegevens zijn afkomstig van de gezondheidsenquête (CBS, 2016). Het gaat bij deze cijfers om 
zelf gerapporteerde gevoelens van depressie en niet gediagnosticeerde depressie.   

2.1.2 De ‘anatomie’ van depressie  
Depressie gaat gepaard met een ontregeling van het biologische stressregulatiesysteem, met name 
een disregulatie van het stresshormoon cortisol (Does van der, 2006). In normale omstandigheden 
c.q. gezonde toestand volgt cortisol een normaal patroon: ’s ochtends is het niveau het hoogst, en 
gedurende de dag zakt het niveau geleidelijk tot het laagste niveau in de avond. Tijdens een 
depressie blijft het niveau van cortisol echter de hele dag verhoogd en reageert het systeem niet 
meer op stress. Chronisch verhoogde cortisolniveaus geven je een onprettig gevoel, verstoren het 
geheugen en maken dat je minder goed onderscheid kunt maken tussen grote en kleine 
bedreigingen, waardoor je geneigd bent je van alles meer aan te trekken. Chronisch verhoogde 
cortisolniveaus zijn toxisch en schaden zenuwcellen die betrokken zijn bij het uitzetten van de 
stressrespons. De stress is meestal van psychologische aard, maar kan uiteindelijk tot biologische 
veranderingen leiden.  
 
Carien Karsten (2011) beschrijft in haar boek “Daar ga ik weer” de hormonale (dis)balans tussen 
adrenaline en cortisol bij stress en het effect dat dit heeft bij diverse typen mensen. In een depressie 
ervaar je een bepaalde mate van verlies van controle over je gedachten en over je doen en laten, en 
is het moeilijker richting aan je leven te geven (Does van der, 2006). Uit dit onderzoek blijkt dat extra 
cortisol op zich al tot meer piekeren en nare, machteloze gedachten leidt. Depressieve mensen 
hebben een verhoogd cortisol niveau. Je komt dan in een soort vicieuze cirkel terecht: piekeren 
levert stress op, daardoor komt er meer adrenaline vrij en daardoor weer extra cortisol, waardoor je 
’s nachts wakker wordt of blijft piekeren (Karsten, 2011).  

Depressie tast het lichaam aan en leidt tot ontregeling van eetgewoonten, slaap en energie. De 
lichamelijke veranderingen die men bij depressie ervaart, hebben vaak verstrekkende gevolgen voor 
gevoelens en gedachten over zichzelf. Negatieve denkpatronen beïnvloeden de stemming en het 
lichaam, maar het werkt ook omgekeerd: de informatie van lichaam naar geest speelt ook een 
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belangrijke rol in het steeds terugkeren en toenemen van somberheid en ontevredenheid (Williams 
et al, 2010).  

2.1.3 Genetische factoren 
Depressie heeft ook een genetische component (Does van der, 2006). Genetische factoren spelen 
een belangrijke rol bij het bepalen hoeveel risico iemand loopt om stemmingsstoornissen te 
ontwikkelen (Nevid, Rathus & Greene, 2014). In bepaalde families komt het veel meer voor dan 
gemiddeld. Hoe nauwer mensen genetisch verwant zijn, des te groter is de kans dat ze dezelfde 
depressieve stoornis hebben. Eerstegraads bloedverwanten van depressieve patiënten hebben ca. 
tweemaal zoveel kans op depressie dan andere mensen. Hoewel erfelijkheid een belangrijke rol lijkt 
te spelen bij depressie, is het niet de enige bepalende factor. Ook omgevingsfactoren en stressvolle 
(levens)gebeurtenissen spelen een grote rol. Al met al lijkt het erop dat depressie wordt veroorzaakt 
door een combinatie van genen en omgevingsfactoren (Nevid et al, 2014). 

2.1.4 Biochemische factoren  
Rond 1950 werd gedacht dat de neurotransmitters een rol spelen bij depressie (Nevid et al, 2014). 
Antidepressiva verhogen de concentraties van neurotransmitters in de hersenen, waardoor de 
depressie mogelijkerwijs kan worden verlicht. Het duurt meestal enkele weken voordat de patiënt 
merkbaar reageert op het antidepressivum. Mogelijk berust de werking van antidepressiva op de 
beïnvloeding van het aantal receptoren in de hersenen of de gevoeligheid ervan. Ook andere 
biochemische factoren, zoals eiwitten die met zenuwcellen communiceren en het hormoonstelsel, 
spelen hierbij een rol (zie paragraaf 2.1.2).  

2.1.5 Oorzakelijke factoren en theorieën 
Volgens de psychodynamische theorie over depressie van Freud (1917) en zijn navolgers is depressie 
‘woede die naar binnen op zichzelf is gericht’ (Nevid et al, 2014). Dit leidt volgens deze theorie tot 
zelfhaat, met als gevolg een depressie.  
 
Volgens humanistische theorieën (o.a. Abraham Maslow, 1908 - 1970) worden mensen depressief 
wanneer ze geen betekenis aan hun leven kunnen geven, geen zingeving ervaren en geen 
authentieke keuzes kunnen maken voor zelfverwerkelijking. Het verlies van eigenwaarde en 
persoonlijke identiteit roept een gevoel van nutteloosheid op, dat kan uitmonden in depressie.  
 
Leertheoretici richten zich meer op de situationele factoren zoals het verlies van positieve 
bekrachtiging (Nevid et al, 2014). Zo suggereert de leertheoreticus Peter Lewinsohn (1974) dat 
depressie het gevolg is van een verstoring van het evenwicht tussen gedrag en bekrachtiging. Het 
lage activiteitsniveau dat kenmerkend is voor iemand met een depressie kan een bron zijn van 
secundaire winst: familieleden nemen dan bepaalde verantwoordelijkheden van de depressieve 
persoon over, waardoor de sympathie een bron van beloning wordt. Op die manier wordt het 
depressieve gedrag als het ware in stand gehouden.  

Cognitieve theoretici brengen de oorsprong en het aanhouden van depressie in verband met de 
manier waarop mensen zichzelf en de wereld rondom hen heen beleven. De z.g. “cognitieve triade 
van depressie” bestaat uit negatieve aannamen over zichzelf (‘ik ben waardeloos’), over de omgeving 
of de wereld (‘deze omgeving is verschrikkelijk’) en over de toekomst (‘het lukt mij toch nooit’). 
Aaron Beck beschouwt deze inzichten over het zelf en de wereld als een mentale blauwdruk of 
cognitief schema, dat tijdens de jeugd wordt aangenomen op basis van vroege leerervaringen.  
De theorie van de aangeleerde hulpeloosheid is een combinatie van leertheorie en cognitieve 
theorie. Het gedragspatroon wordt gekenmerkt door passiviteit en een beleving van een gebrek aan 
controle.  
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2.1.6 Definitie van depressie volgens DSM-5  
De letterlijke tekst uit de DSM-5 (paragraaf 296.20-26; paragraaf 296.30-36 ) is opgenomen in Bijlage 
II. Onderstaande beschrijving is overgenomen uit “Mindfulness en bevrijding van depressie” van Mark 
Williams, et al (2010).  

De diagnose ernstige depressie wordt gesteld bij symptoom 1 of 2 van de volgende lijst en minstens 
vier van nummer 3 tot en met 9, en dit onafgebroken gedurende een periode van ten minste twee 
weken en op een manier die afwijkt van normaal functioneren. 

1 Je bent het grootste deel van de dag neerslachtig of verdrietig 
2 Je hebt alle belangstelling voor en plezier in dingen verloren die je tot dusver graag 

deed 
3 Je valt flink af zonder dieet of je komt flink aan of je hebt bijna elke dag minder of  

meer trek 
4 Je slaap ’s nachts moeilijk of je hebt overdag behoefte aan meer slaap 
5 Je bent de hele dag door duidelijk trager of juist rustelozer 
6 Je voelt je bijna elke dag moe of hebt nergens energie voor 
7 Je hebt het gevoel dat je niets waard bent of je voelt je extreem of ten onrechte  

schuldig 
8 Je kunt je moeilijk concentreren en helder denken, wat anderen kunnen zien als  

besluiteloosheid 
9  Je moet steeds aan de dood denken, aan zelfdoding (met of zonder specifiek plan) of  

een poging daartoe 

 
2.1.7 Depressie – een complex probleem 
Bij depressie en andere stemmingsstoornissen speelt de interactie van verschillende factoren een rol: 
biologische factoren, genetische factoren, stoornissen in de neurotransmitters of hersenafwijkingen, 
psychologische factoren (zoals cognitieve vervorming of aangeleerde hulpeloosheid), sociale 
stressfactoren en stressoren in de omgeving. Mogelijk spelen ook gender gerelateerde verschillen in 
copingstijlen een rol. Vrouwen gaan vaak piekeren als ze met emotionele problemen worden 
geconfronteerd, mannen gaan bijvoorbeeld vaker drinken. Het ontstaan van een depressie wordt dus 
veroorzaakt door een complex samenspel van factoren (Nevid et al, 2014).  

 

 
The black dog of depression 

©2005 Matthew Johnstone 
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2.2 Wat wordt verstaan onder mentale ruimte? 
Om als mensen succesvol tussen de anderen te kunnen navigeren, hebben we een ‘kaart’ van de 
mensheid nodig, die ons vertelt wie de anderen zijn en hoe wij daartussen passen. Enerzijds leren we 
de unieke kenmerken van anderen te onderscheiden, zodat wij ze als individu kunnen herkennen. 
Anderzijds moeten we de relaties die wij met de mensen om ons heen hebben op de één of andere 
manier vastleggen. De vraag waar Mental Space Psychology een antwoord op geeft is: hoe 
representeren wij die intermenselijke relaties in de ruimte om ons heen? Na meer dan 25 jaar 
experimenteel onderzoek is sociaal psycholoog Drs. Lucas Derks tot de conclusie gekomen: onbewust 
geven wij onze relaties weer in een driedimensionale mentale kaart. “De plek waar wij in de mentale 
ruimte anderen lokaliseren en positioneren, bepaalt de relationeel-emotionele betekenis van de 
relatie” (Derks, Handout Sociaal Panorama opleiding 2011, pag. 3).  
 
Samen met twee bevriende compagnons van het Laboratory of Mental Space Research, Wolfgang 
Walker in Duitsland en Prof. Dr. Walter Oetsch in Oostenrijk, heeft Derks diepgaand onderzoek 
gedaan naar de principes van de mentale ruimte. Samen zijn zij tot de conclusie gekomen: de ruimte 
is het primaire organiserende principe in het brein. Je denkt immers altijd iets “ergens”. Andere 
wetenschappers zoals Julian Jaynes, Edward T. Hall en Barbara Tversky onderschrijven dit principe. 
De Amerikaanse psycholoog Julian Jaynes zegt het zo: “Alles wat we denken, denken we ergens in de 
ruimte om ons heen. Denk ik bijvoorbeeld aan een kat, dan is die kat in mijn gedachten misschien op 
vijf meter afstand en op twee meter hoog links”. Ook methodes zoals familieopstellingen van 
Hellinger, het Sociaal Panorama van Lucas Derks en Time Line Therapy kunnen worden verklaard 
vanuit de principes van de mentale ruimte.  

Derks werkt momenteel aan een internationaal promotieonderzoek op het gebied van Mental Space 
Psychology. Derks wil door het werken met mentale ruimte een enorme boost geven aan 
ontwikkelingen in het therapeutische veld. Vaak hebben therapeuten niet eens in de gaten dat ze 
bezig zijn met mentale ruimte. Als je bijvoorbeeld werkt met briefjes op de grond om persoonlijke 
betekenissen voor de cliënt te structureren, activeer je automatisch het ruimtelijke 
oriëntatievermogen van de cliënt en ben je dus in feite bezig met mentale ruimte psychologie. Voor 
de cliënt is het heel vanzelfsprekend om een dergelijke ruimte te gaan “bewonen” of om een tijdlijn 
te doorlopen. 
De nieuwste wetenschappelijke inzichten wijzen ook in die richting: in tal van disciplines speelt 
‘locatie’ een veel prominentere rol dan eerst voor mogelijk gehouden werd.  

Volgens Derks neemt de negatieve emotionele impact van de objecten in mentale ruimte toe, als zij 
volgens de beleving van de cliënt: 
 

 Dichtbij en centraal (recht voor je) staan 

 Groot en hoog zijn 

 Donker zijn 

 Harder klinken 

 Heter zijn 

 

 

  

 
The self & others within mental space 

© 2016 Lucas Derks 
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2.3 Principes van mentale ruimte psychologie 
In de praktijk van de mentale ruimte psychologie gaan we uit van het principe dat we de 
representaties van anderen rondom en in ons lichaam projecteren. Waar in de mentale ruimte we 
anderen lokaliseren bepaalt de relationeel-emotionele betekenis van de relatie. De emotionele 
invloed van die beelden zorgt voor ervaringen zoals steun en confrontatie, macht en onmacht, liefde, 
aversie, adoratie, nabijheid en afstand. De kern van ons zelfconcept is omgeven door deze drie- 
dimensionale constructie (Derks, 2011). Deze mentale constructen worden personificaties genoemd. 
De meeste mensen ordenen hun personificaties door rondom zichzelf een intieme kring te 
construeren: vooral familieleden zijn daarin welkom. De grotere ruimte daaromheen wordt 
‘bewoond’ door mensen die ons wat minder na staan. In zijn boek Sociale Denkpatronen (2002) heeft 
Derks een zestal uitgangspunten c.q. aannames gedefinieerd voor het werken met deze mentale 
constructen: 

Aanname 1:  Personificaties zijn gedeelten 
Het zelfstandig naamwoord “personificatie”wordt gebruik om een mentale representatie van een 
“persoon” aan de duiden (Derks, 2002). Er kunnen vijf verschillende personificaties worden 
onderscheiden: Zelf-personificaties, Ander-personificaties, Groeps-personificaties, Spirituele 
personificaties en Metaforische personificaties. In het geval van depressie valt de “duisternis” onder 
de laatste categorie. 

Aanname 2:  Relatie is locatie 
Derks gaat ervan uit dat de ruimte de meest primaire vorm is om sociale relaties weer te geven. Met 
andere woorden: mensen geven hun relaties daadwerkelijk weer in de ruimte en ze beschikken niet 
over “diepere” cognitieve middelen om dit te doen.  

Aanname 3:  Personificaties kunnen niet worden verwijderd, maar alleen worden  
  getransformeerd. Locaties en vermogens doen het werk 
De functie “delete” ontbreekt in het brein (Sinclair 1982, Derks & Sinclair, 2000). Eenmaal gemaakte 
personificaties blijven altijd voortbestaan, maar kunnen van plaats veranderen en kunnen ook meer 
vermogens krijgen. Dit impliceert twee fundamentele interventietypen:  

 Het verschuiven van personificaties naar andere locaties 

 Het overbrengen van vermogens naar personificaties 

In een therapeutische setting wordt meestal met beide technieken door elkaar gewerkt.  

Aanname 4:  De wet van de dominante personificatie 
Volgens deze wet worden mensen op ieder moment gedomineerd door de sterkste personificatie in 
hun mentale ruimte. Is de dominante personificatie een metaforische personificatie (zoals dus vaak 
bij depressie het geval is), dan kan iemand het gevoel hebben dat dit hem of haar overheerst. 

Aanname 5:  Representatie domineert interactie 
Hierbij gaat Derks ervan uit dat de interactie tussen mensen wordt geregeerd door de eigen sociale 
voorstellingen van de betreffende cliënt. De stelling “representatie bepaalt gedrag” die door veel 
hedendaagse cognitieve psychologen wordt gebezigd, is hiermee vergelijkbaar. 

Aanname 6:  het magische effect van eenzijdige verandering 
Om zinvol met de mentale ruimte te kunnen werken, moeten zowel therapeut als cliënt kunnen 
geloven dat het eenzijdig werken aan een relatie effectief is. In het geval van het behandelen van 
depressie is een goede beheersing van de technische vaardigheid van de therapeut voorwaarde om 
effectief met de cliënt te kunnen werken.  

Samenvattend bestaat het sociale panorama van de mentale ruimte uit: 
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 Concrete ervaringen/herinneringen en gestapelde herinneringen  

 Episodisch denken: brokken gegeneraliseerde geschiedenis 

 Concrete toekomstvisies (bij depressieve cliënten zit hier vaak een probleem) 

 Schema’s en (interne) kaarten, die je helpen oriënteren waar je bent 

 Situaties van contexten (kun jij je een voorstelling maken van een situatie ….; verbeelding) 

 Personificaties (delen van Zelf) 

 Zelfbeelden (selfimages) 

 Metaforen (analogieën - waar lijkt het gevoel op. Dat is net zoiets als ….) 

 Light spots (spirituele ervaringen en positieve gevoelens van liefde) /verlichting 

 Dark matter/duisternis (depressie)  

2.4 Depressie in de mentale ruimte 
De ervaring van depressie wordt vaak psychologisch geassocieerd met “dark matter”, oftewel 
duisternis. Winston Churchill beschreef zijn eigen depressie bijvoorbeeld als een “zwarte hond”. 
Weer andere ervaren hun depressie als een “zwarte wolk”. Deze metaforen wijzen op een 
driedimensionaal “beeld” van een depressief gevoel.  

Volgens Lucas Derks duidt de beleving van “duisternis” in de mentale ruimte op een mogelijk 
repressief gevoel waar cliënten niet mee kunnen omgaan en waarover zij zich hopeloos voelen. 
Alleen het ‘gewaarzijn’ van deze z.g. ‘donkere zones’ heeft op zich geen therapeutische waarde. Het 
gaat erom het onderdrukte gevoel wat achter de donkere zones schuilgaat bij de cliënt te 
achterhalen en te transformeren, en dat is ook waar de therapie op gericht moet zijn.  
 
De Amerikaanse psychologe en NLP pionier Connirae Andreas introduceerde enige jaren geleden de 
z.g. “Wholeness process” (http://andreasnlptrainings.com/wholeness). Zij modelleerde oude 
spirituele tradities die zich richten op de vraag: ‘Wat is verlichting?” en “hoe bereik je die?”. Zij 
beschouwde dit verschijnsel min of meer als een manier om het Ego los te laten. In haar terminologie 
gebruikt zij hiervoor het woord “enlightenment”, ofwel verlichting.  

Duisternis verdwijnt als er licht op schijnt, zo gaat het spreekwoord. Door de metaforische duisternis 
van de depressie, zoals een “zwarte wolk”, te beschijnen met licht, wordt de mentale ruimte zodanig 
beïnvloed, dat mensen hun “donkere zone” van depressie beter kunnen hanteren, omdat het dan 
vaak kleiner en lichter wordt en van vorm en plaats verandert. Daardoor wordt het voor de cliënt 
gemakkelijker om “achter de zwarte wolk van duisternis” te kijken, waardoor het werkelijke 
probleem achter de depressie zichtbaar wordt. Het gaat er dus om het onderdrukte gevoel wat 
achter die ‘donkere zones’ schuilgaat te achterhalen en te transformeren, zodat mensen “verlichting” 
gaan ervaren.  
 
Het effect van de methode DAS moet blijken uit het feit of cliënten in staat zijn om hun “duistere 
depressie” te verschuiven en lichter te maken, en het achterliggende probleem te onderkennen, 
zodat het probleem kan worden verminderd of opgelost. 
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3. Onderzoeksontwerp 
Dit onderzoek is een experimentele pilotstudie naar de effectiviteit van het z.g. DAS model onder een 
bescheiden populatie van tien proefpersonen (n=10), waarvan 5 proefpersonen de DAS interventie 
hebben ondergaan en 5 proefpersonen de controlegroep vormden. Er zijn te weinig deelnemers om 
zeer betrouwbare resultaten te verkrijgen. De onderzoeksresultaten werden om die reden niet 
geanalyseerd in SPSS. De onderzoeksresultaten werden uiteraard wel gescoord en geanalyseerd en 
worden gebruikt als indicatie voor het verrichten van mogelijk vervolgonderzoek.  
Er is in dit onderzoek nog geen rekening gehouden met gender, leeftijd, demografie of woonplaats, 
omdat dit nog een experimenteel  pilotstudie is met een zeer bescheiden onderzoekspopulatie.  

3.1 Onderzoekscriteria  
Om in deze pilotstudie zo betrouwbare mogelijke resultaten te verkrijgen, moesten de 
onderzoekskandidaten voldoen aan de volgende criteria: 

 de onderzoekskandidaten zijn geen (NLP) therapeut en hebben geen voorkennis van  
daaraan gerelateerde technieken 

 de onderzoekskandidaten gebruikten geen anti-depressiva (medicatie) 

 de onderzoekskandidaten hadden geen ernstige gediagnosticeerde depressieve stoornis 
(ernstige pathologie) volgens de criteria van de DSM-5 

 de onderzoekskandidaten hadden slechts in lichte mate last van depressie of depressieve 
gevoelens. Volgens de criteria van de DSM-5 zorgt de intensiteit van de symptomen voor 
enige lijdensdruk, maar is beheersbaar en de symptomen leiden tot een lichte verslechtering 
van het sociale of beroepsmatige functioneren (DSM-5, pag. 211). Om dit te kunnen meten 
werd voorafgaand aan het onderzoek een 4DKL lijst ingevuld (zie §3.2 en §3.3), waarbij de 
score van de mate van depressie maximaal 6 bedraagt.  

 de onderzoekskandidaten werden vooraf op de hoogte gesteld van het feit dat het een 
klinisch experiment betreft. Mensen deden mee aan het experiment op vrijwillige basis. 

 De werving van de kandidaten geschiedde via het professionele netwerk van de 
therapeut/onderzoeker en het lokale nieuwsblad “de Mierlose Krant” 

 De uitvoering van het experiment werd gedaan door dezelfde daarvoor gekwalificeerde 
therapeut/onderzoeker, met ruime ervaring in het begeleiden van cliënten in associatieve 
toestand 
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3.2 Methodologie 
De praktische toepasbaarheid van de methode DAS werd experimenteel getoetst bij een vijftal 
cliënten in de psychologische counselingpraktijk.  

Via cliënten en professionele relaties in het werkveld van de onderzoekstherapeut werden vijf 
proefpersonen gezocht die vrijwillig wilden meewerken aan dit experimentele pilotonderzoek. 
Proefpersonen dienden te voldoen aan de onderzoekscriteria zoals gesteld in paragraaf 3.1. Indien 
dit het geval was, werd voorafgaand aan het onderzoek een 4-Dimensionale Klachtenlijst (4DKL) bij 
de betreffende persoon afgenomen om vast te stellen in welke mate zij last hadden van depressie 
c.q. depressieve gevoelens. De 4 DKL dient in dit onderzoek tevens als objectieve pre- en postmeting.  
Een blanco 4 DKL lijst is opgenomen als Bijlage I. De 4DKL wordt veel gebruikt door huisartsen en 
praktijkondersteuners GGZ en geeft een redelijk betrouwbare indicatie naar de mate van klachten en 
verschijnselen die cliënten mogelijk hebben op vier dimensies, te weten: distress, depressie, angst en 
somatisatie.  

Om als proefpersoon voor de behandeling in aanmerking te komen, moest bij de eerste afname van 
de 4DKL de score voor depressie 6 of lager zijn. De maximale score voor depressie volgens de 4 DKL 
vragenlijst is 12. Indien de score 0 was (geen depressieve klachten) of hoger uitviel dan 6 (sterk 
verhoogde depressieve klachten), werd verder gezocht naar een andere kandidaat die wel voldeed 
aan alle onderzoekscriteria.  
 
Daarna werd met de betrokkenen een afspraak gemaakt voor een behandelsessie volgens de DAS 
methodiek. De sessies vonden plaats in een daarvoor geschikte behandelruimte. De methodiek 
wordt nader uiteengezet in paragraaf 3.4. Het DAS model kent 3 fasen. Fase 1 en 2 werden in de 
eerste behandelsessie doorlopen.  
Fase 3 vond ca. vier weken na de eerste behandelsessie plaats. Na fase 3 werd bij wijze van 
postmeting nogmaals een 4DKL bij de kandidaat afgenomen, om vast te stellen of de oorspronkelijke 
gemeten score bij de premeting voor depressie was verminderd.  

Om goed te kunnen nagaan of er ook echt een effect is en om externe factoren zoveel mogelijk uit te 
sluiten, werd ook een meting gedaan bij een controlegroep. Deze groep bestond eveneens uit vijf 
proefpersonen die last hadden van depressieve gevoelens, maar bij deze personen werd geen 
interventie gedaan. Bij deze personen werd eveneens als premeting een 4DKL vragenlijst afgenomen, 
en na vier weken werd dit als postmeting nogmaals herhaald. Op die manier kunnen externe 
factoren, zoals het mooie weer, zoveel mogelijk worden uitgesloten. 

De experimentele groep en de controlegroep werden tenslotte met elkaar vergeleken, zodat kon 
worden nagegaan of een eventueel gevonden effect ook echt door de experimentele conditie was 
veroorzaakt.  

3.3 Meetinstrumenten 
De 4 dimensionale klachtenlijst (4 DKL) is in 1994 ontwikkeld door Dr. Berend Terluin naar aanleiding 
van onderzoek onder patiënten met overspanning in de huisartsenpraktijk. De 4DKL bestaat uit 50 
verschillende items die vragen naar klachten in de afgelopen 14 dagen. De vragen zijn verdeeld over 
vier dimensies, te weten: distress, depressie, angst en somatisatie. In de huisartsenpraktijk wordt de 
4 DKL vaak gebruikt om psychosociale klachten te onderscheiden van depressieve en 
angststoornissen, om de lijdensdruk van de patiënt te bepalen, om lichamelijke klachten te 
signaleren en om het beloop van problemen te monitoren. Vrijwel het hele scala aan psychische en 
psychosomatische klachten kan in deze vier dimensies worden ondergebracht (Huisarts & 
Wetenschap, 2009).  
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Wanneer een patiënt na enige weken vertelt dat “het beter gaat”, geeft de 4 DKL de gelegenheid om 
de mate van herstel te objectiveren. De 4DKL is gratis beschikbaar voor niet/commercieel gebruik in 
de zorgpraktijk en voor wetenschappelijk onderzoek. Een blanco 4 DKL lijst is opgenomen in Bijlage 1.  

3.3.1 Interpretatie van de 4 DKL scores 
Elke 4 DKL schaal heeft twee z.g. afkappunten, die de scores verdelen in `laag`, `matig verhoogd´ of 
´sterk verhoogd´ (Huisarts & Wetenschap, 2009). De 4 DKL meet distress, depressie, angst en 
somatisatie als aparte dimensies. Elke vraag van de 4DKL levert 0, 1 of 2 punten op: 0 punten voor 
een klacht die afwezig is, 1 punt voor een klacht die ‘soms’ aanwezig is en 2 punten voor een klacht 
die ‘regelmatig’ of vaker aanwezig is. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de afkappunten en 
hun betekenis per schaal: 

4DKL Distress Depressie Angststoornis Somatisatie 

Geen afwijking <10 <4 <8 <10 

Matig verhoogd >10 >4 >8 >10 

Sterk verhoogd >20 >6 >12 >20 

Max scores 32 12 24 32 

Interpretatie 4 DKL scores 

De distressscore geeft aan hoeveel spanning (stress) de patiënt ervaart en hoeveel moeite hij heeft 
om te blijven functioneren. Een hoge distressscore geeft aan dat er iets aan de hand is, maar niet wat 
dat precies is. De distressscore is geassocieerd met werkstress, psychosociale problemen en 
stressvolle levensproblemen. 
De depressieschaal meet symptomen die horen bij een depressieve stoornis. Hoe hoger de 
depressiescore, hoe groter de kans op een (ernstige) depressieve stoornis. Bij een sterk verhoogde 
depressiescore is altijd actie nodig. 
De angstschaal meet symptomen die horen bij angststoornissen. Hoe hoger de angstscore, des te 
groter de kans op het bestaan van één of meer angststoornissen. Een generaliseerde angststoornis 
verraadt zich niet altijd door een hoge angstscore, maar meestal wel door een verhoogde 
distressscore. Een verhoogde somatisatiescore wijst op de lichamelijke reacties op spanningen of 
stress, wat in principe ook normaal is. Sommige klachten kunnen echter worden versterkt door 
gevoelens van ongerustheid of verkeerde ideeën over de klachten, of door een overgevoeligheid 
(sensitisatie) van het lichaam.  

Bij depressies en angststoornissen zijn praktisch altijd distressklachten aanwezig en deze koppeling is 
zelfs zo sterk, dat distressklachten zijn opgenomen in de officiële classificatiecriteria van depressie en 
angststoornissen in de DSM-5 (Klabbers, 2008). Bij de 4 DKL blijkt dat indien de depressiescore tussen 
7 en 12 uitkomt, er vrijwel altijd sprake is van een depressie. Een score tussen 3 en 6 geeft aan dat er 
een kans is op een depressie of dat er sprake is van licht depressieve klachten. 
Vragen 28, 30, 33, 34, 35 en 46 meten de mate van depressie (zie Bijlage 1). In het kader van dit 
onderzoek mag de score voor depressie van de proefpersonen niet hoger zijn dan 6 (zie § 4.1, 
onderzoekscriteria). De maximale score op deze dimensie is 12.  
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3.4 Het DAS model 
Het model Depression in Awareness Space, kortweg het DAS model genoemd, heeft een bepaalde 
structuur en bestaat uit de volgende drie fasen: 

1e fase 
a. Vraag de cliënt hoe erg hij/zij de depressie momenteel ervaart op de schaal van 1 tot 10 
b. Vraag de cliënt om zich met gesloten ogen te associëren (vereenzelvigen) met het donkere 

gevoel van depressie. 
c. Als de cliënt deze sombere gevoelens in voldoende mate ervaart: vraag de cliënt aan te 

wijzen waar hij/zij die donkere zone in de ruimte ervaart  
d. Laat de cliënt de precieze locatie van dit donkere gebied in de ruimte aanwijzen 
e. Laat de cliënt zich vervolgens zonlicht voorstellen, ergens naast of achter hem, zodanig dat 

het donkere gebied uitbundig door de zon beschenen wordt  
f. Laat de cliënt zich voorstellen, dat het donkere gebied verschuift in het centrum van 

zijn/haar aandacht, recht voor zijn/haar ogen 
g. Geef de cliënt voldoende tijd (ca. 10 minuten) om dit te visualiseren en observeer wat er 

gebeurt. Laat de cliënt hierover vertellen 
h. De verwachting is dat het donkere gebied langzaam kleiner wordt of smelt en/of in 

belangrijke mate lichter wordt. Geef de cliënt hier voldoende tijd voor 
i. Vraag de cliënt of hij/zij kan achterhalen wat het probleem is dat verborgen ligt achter het 

donkere gebied. Dit is waarschijnlijk iets waar hij/zij niet mee kan omgaan (coping). Geef de 
cliënt voldoende tijd om dit issue bij hem/haarzelf te onderzoeken.  

2e fase 
In de tweede fase van het proces wordt gewerkt met het eigenlijke probleem. De centrale vraag 
die hierbij gesteld kan worden is: ‘Ken jij iemand, of geloof jij dat er iemand bestaat, die in staat 
is om te gaan met het probleem dat er achter het donkere gebied ligt?’ Deze vraagt dient om een 
mogelijke copingstrategie te vinden voor het eigenlijke probleem. Als de cliënt zich hiervan een 
voorstelling kan maken, gaat hij/zij ermee aan de slag: eerst vanuit een dissociatieve toestand 
(vanaf een afstand), en in tweede instantie in een associatieve toestand (beleving). N.B.: de cliënt 
moet eerst helemaal zeker zijn van de geschiktheid van de aangereikte copingstrategie, voordat 
hij/zij hiermee gaat werken. Belangrijk is ook dat de ecologie van dit nieuwe helpende gedrag 
zorgvuldig wordt getest, zodat er geen bezwaren meer zijn om dit te gaan doen.  
Na de sessie wordt cliënt gevraagd of, hoe en in welke mate de depressie nog aanwezig is en 
zijn/haar leven op de schaal van 1 tot 10 (‘enlightenment’) in vergelijking tot het begin van de 
sessie (fase 1, punt a).  

3e fase 
j. Na vier weken wordt cliënt nogmaals gevraagd of, hoe en in welke mate de depressie nog 

aanwezig is c.q. wordt ervaren in zijn/haar leven op de persoonlijke belevingsschaal van 1 tot 
10. Indien er door de cliënt onvoldoende “verlichting” wordt ervaren en minder is dan 2 
punten verschil op de tienpunts belevingsschaal kunnen de stappen van fase 1 en 2 nogmaals 
worden doorlopen. 

 
Als objectieve postmeting wordt door cliënt nogmaals de 4DKL ingevuld, om te meten of en in 
welke mate de depressie is afgenomen en/of in welke mate de klachten nog aanwezig zijn.  
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3.5 Conceptueel model 
De hypothese is dat na de behandeling van de depressie volgens het DAS model er bij cliënten 
‘enlightenment’ (verlichting) zal optreden, zoals weergegeven in het onderstaande model: 

 

Het DAS model 

   

   

   

 

Indien er onvoldoende ‘verlichting’ is opgetreden (d.w.z. minder dan 2 punten op de tienpunts 
belevingsschaal), kunnen DAS fase 1&2 na 4 weken eventueel nogmaals worden doorlopen (fase 3).  

  

Dark Matter 
(depressie) 

DAS fase 
1 & 2 

Enlightenment 
(verlichting)  3 

Premeting afname 4 DKL: Mate van depressie voorafgaand aan DAS interventie 

(week 30) 

Subjectieve postmeting direct na DAS fase 1 & 2 (week 30) 

Postmeting afname 4 DKL: Mate van depressie na DAS na 4 weken (week 34) 

<2 
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3.6 Betrouwbaarheid  
Naar de betrouwbaarheid en validiteit van de 4 DKL is al veel onderzoek gedaan. In 2015 is een 
herziene toelichting gepubliceerd over dit meetinstrument, inclusief een uitgebreid onderzoek naar 
de betrouwbaarheid en validiteit (Grondal, 2015). De 4 DKL wordt veel gebruikt in de 
huisartsenpraktijk, maar kan onder meer ook worden ingezet om de diagnostiek van werknemers 
met psychische problemen in kaart te brengen.  
De meest gebruikte maat voor de betrouwbaarheid van een schaal die uit verschillende items 
bestaat, is Cronbach’s alpha (Velde van der et al, 2013). De alpha is (ongeveer) gelijk aan de 
gemiddelde correlatie van alle items onderling. De alpha is dan ook hoger naarmate de items 
gemiddeld sterker met elkaar samenhangen. In de praktijk wordt 0,60 als minimum, 0,70 als 
acceptabel en 0,80 of hoger als goed beoordeeld (Velde van der et al, 2013).  

Zo is de 4 DKL onder meer betrouwbaar bevonden in de werkende bevolking en huisartsbezoekers 
(Psychisch & Werk, 2009). De depressieschaal had in het onderhavige onderzoek een Cronbach’s 
alpha van 0,82; de angstschaal had een Cronbach’s alpha van 0,79 (Psychisch & Werk, 2009). De test-
hertest betrouwbaarheid van de angstschaal over een periode van 2 maanden en één jaar, zoals 
gemeten in een groep van 300 overspannen werknemers, was achtereenvolgens 0,59 en 0,56. Dit zijn 
volgens Nieuwenhuijsen en Loo (2009) binnen deze instabiele groep werknemers redelijk goede test-
hertest waarden.  

 

3.7 Validiteit 
In het onderzoek van Berend Terluin uit 2004 en Van Rhenen in 2005 is tevens de constructvaliditeit 
van de 4 DKL in de werkende bevolking onder de loep genomen (Psychisch & Werk, 2009). Dit is 
gedaan door de angst- en depressieschaal te correleren met schalen die gerelateerde maar 
verschillende constructen meten zoals vermoeidheid, copingstijl en taakeisen. Uit deze analyses 
bleek dat de twee schalen zwakke correlaties hadden met de meeste van deze schalen. Deze 
bevindingen ondersteunen de uiteenlopende (divergente) constructvaliditeit van de 4 DKL. De 
overeenstemmende (convergente) validiteit van de 4 DKL is alleen binnen de populatie van 
huisartsbezoekers onderzocht (Terluin, 1998; Terluin et al, 2006). Uit dit onderzoek bleek dat de 
convergente validiteit van de angstschaal goed is. De convergente validiteit van de depressieschaal is 
acceptabel.  
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4. Onderzoeksprocedure 

4.1 Screening respondenten  
Na een oproep in het plaatselijke weekblad “de Mierlose Krant” hebben acht proefpersonen zich 
vrijwillig aangemeld voor de DAS interventie. Van deze acht respondenten werden vijf personen 
uitgenodigd die voldeden aan de onderzoekscriteria zoals gesteld in paragraaf 3.1. om aan het 
onderzoek mee te doen. De overige drie proefpersonen voldeden daar niet aan en werden bedankt 
voor hun interesse.  
Na het invullen van de eerste 4 DKL interviewlijst door de uitgenodigde respondenten was de 
maximale score voor depressie een 6. De respondenten gebruikten geen medicatie en waren niet 
onder behandeling van een specialist. Genoemde proefpersonen waren op het moment van 
onderzoek geen cliënt van de onderzoeker, zodat de interventie zo “neutraal” mogelijk kon worden 
uitgevoerd.  

4.2 Verloop van het onderzoek 
Met deze respondenten werd vervolgens telefonisch een afspraak gemaakt voor de DAS interventie 
in week 30. Respondenten kregen vooraf geen inzage in het behandelprotocol, om de interventie zo 
zuiver mogelijk te kunnen toetsen. Het DAS behandelprotocol zoals gesteld in paragraaf 3.4 werd zo 
nauwkeurig mogelijk gevolgd. Van iedere sessie werd na afloop door de onderzoeker een kort verslag 
gemaakt. Deze sessieverslagen zijn opgenomen in Bijlage III. Vanwege privacy en ethische redenen 
werden de persoonsnamen geanonimiseerd, en alleen gender en de leeftijd van de proefpersonen in 
de onderzoeksresultaten vermeld.  

Na vier weken (week 34) hebben respondenten nogmaals een 4DKL interviewlijst ingevuld, om het 
effect van de DAS interventie te kunnen meten. Daarnaast werd telefonisch contact opgenomen met 
de respondenten om de zelf gerapporteerde gevoelens en beleving van de (mate van) depressie te 
kunnen scoren op de 10-punts belevingsschaal, waarbij 0 betekent niet depressief, en 10 altijd 
depressief.  

Om externe factoren, zoals het mooie zomerweer, zoveel mogelijk uit te sluiten heeft een 
controlegroep, eveneens bestaande uit vijf proefpersonen met licht depressieve klachten, in dezelfde 
weken als de respondenten tweemaal een 4DKL interviewlijst ingevuld: bij de start van de 
onderzoeksfase in week 30 en vier weken later in week 34. De onderzoekscriteria van de 
controlegroep waren gelijk aan die van de daadwerkelijke respondenten, zoals gesteld in paragraaf 
3.1. 

De onderzoeksresultaten van zowel de respondenten als de controlegroep werden vervolgens 
gescoord en vermeld in een tabel. 
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5. Onderzoeksresultaten en data analyse 
 

5.1 Resultaten proefpersonen 4 DKL meting van depressie 

De 4 Dimensionale Klachtenlijst van Berend Terluin meet vier dimensies, die met elkaar verband 
houden, te weten: Distress, Depressie, Angst en Somatisatie. De 4 DKL scores van de proefpersonen 
en de controle groep zijn vermeld in Bijlage IV. Onderstaande scoretabel geeft de 4 DKL scores op 
vier dimensies van de proefpersonen weer van de pre- en postmetingen in week 30 resp. 34. De 
namen van de proefpersonen zijn om privacy redenen geanonimiseerd.  
 

Naam Week Distress Depressie Angst Somatisatie 

Hr. A wk 30 21 2 4 11 

  wk 34 10 0 1 5 

Mw. B wk 30 25 6 8 13 

  wk 34 16 3 4 12 

Hr. C wk 30 15 3 2 4 

  wk 34 17 2 3 2 

Mw. D wk 30 21 3 7 6 

  wk 34 29 8 15 12 

Mw. E wk 30 30 3 8 0 

  wk 34 18 0 8 7 

Tabel 1: 4 DKL scores proefpersonen wk 30 en wk 34 
 
In het kader van dit onderzoek werden de scores van de dimensie Depressie in week 30 en week 34 
met elkaar vergeleken. De scores zijn vermeld in tabel 1a. Grafiek 1 geeft de resultaten van deze 
scores grafisch weer. Een negatieve score geeft een afname van de depressie aan. 
 

Naam wk 30 wk 34 

verschil 
na 4 
wkn 

Hr. A 2 0 -2 

Mw. B 6 3 -3 

Hr. C 3 2 -1 

Mw. D 3 8 5 

Mw. E 3 0 -3 

Tabel 1a: 4DKL scores Depressie vóór DAS (wk 30) en na 4 weken (wk 34) 
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Grafiek 1: weergave 4DKL scores Depressie voor DAS (wk 30) en na 4 weken (wk 34). 
 
De blauwe kolommen verwijzen naar de 4 DKL scores in week 30, de rode kolommen verwijzen naar 
de scores in week 34. De groene kolommen geven de afname c.q. toename weer van de 4 DKL scores 
na vier weken op de dimensie Depressie.  

5.2 Resultaten proefpersonen subjectieve beleving van depressie  

De subjectieve beleving van de depressie voor en direct na de DAS interventie werd eveneens 
gemeten, alsook de subjectieve beleving van de depressie vier weken na de DAS interventie. De 
resultaten zijn weergegeven op een 10-punts schaal, waarbij 0 betekent geen gevoelens van 
depressie, en 10 betekent altijd gevoelens van depressie. De resultaten staan vermeld in Tabel 2.  
Een negatieve verschilscore geeft een afname van de depressie aan. 
Grafiek 2 is een grafische weergave van de subjectieve beleving van de mate van depressie direct na 
de DAS interventie.  

Naam 
voor 
DAS na DAS 

verschil 
voor/na 
wk 30 wk 34 

verschil 
na 4 

wkn (wk 
34) 

Hr. A 4 4 0 0 -4 

Mw. B 7 5 -2 5 -2 

Hr. C 5 3 -2 4 -1 

Mw. D 6 3 -3 5 -1 

Mw. E 6 5 -1 2 -4 

Tabel 2: subjectieve scores depressie proefpersonen 
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Grafiek 2: weergave subjectieve beleving depressie voor en direct na DAS wk 30 

De blauwe kolommen geven de mate van zelf ervaren depressie weer op een schaal van 0 tot 10, 
direct voor de DAS interventie. De rode kolommen geven de mate van zelf ervaren depressie weer op 
een schaal van 0 tot 10, direct na de DAS interventie.  

Grafiek 3 geeft grafisch de mate van zelf ervaren depressie weer in week 34, vier weken na de DAS 
interventie. 

 

Grafiek 3: weergave subjectieve beleving depressie voor DAS (wk 30) en na 4 weken (wk 34) 

De blauwe kolommen geven de mate van zelf ervaren depressie weer voor de DAS interventie op een 
schaal van 0 tot 10. De rode kolommen geven de mate van zelf ervaren depressie weer vier weken na 
de DAS interventie. De groene kolommen geven de vermindering van zelf ervaren depressie weer na 
4 weken.  
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5.3 Resultaten controlegroep 4 DKL meting van depressie  

De controlegroep bestond eveneens uit 5 proefpersonen. Deze groep heeft geen DAS interventie 
ondergaan. Er heeft alleen een 4 DKL meting plaatsgevonden in week 30 en nogmaals in week 34. 
Tabel 3 geeft de resultaten van de scores weer. De namen van de proefpersonen zijn om privacy 
redenen geanonimiseerd.  
 

Naam wk 30 wk 34 

verschil 
na 4 
wkn 

Mw. V 5 6 1 

Mw. W 5 1 -4 

Mw. X 4,9 5 0,1 

Hr. Y 4,9 5 0,1 

Mw. Z 3 4 1 

Tabel 3: pre- en postmeting 4DKL scores Depressie controlegroep (wk 30) en na 4 weken (wk 34) 

Grafiek 4 geeft grafisch de 4 DKL scores van de controlegroep weer in week 30 en 34. 

 
Grafiek 4 : weergave pre- en postmeting 4DKL scores Depressie controlegroep wk 30 en wk 34 

De blauwe kolommen verwijzen naar de 4 DKL scores in week 30, de rode kolommen verwijzen naar 
de 4 DKL scores in week 34. De groene kolommen geven de afname c.q. toename van de 4 DKL 
scores na vier weken op de dimensie Depressie weer. Een negatieve score geeft een afname van de 
depressie aan. 
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5.4 Data-analyse 

Zoals gesteld in hoofdstuk 3 behelst dit onderzoek een pilotstudie naar de DAS methode met een 
bescheiden populatie van tien proefpersonen (n=10). Gezien de beperkte omvang van de populatie, 
kunnen de resultaten daarom worden beschouwd als een eerste indicatie van het effect van de 
methode DAS. De sessieverslagen van de proefpersonen zijn opgenomen in Bijlage III.  

5.4.1 Gemiddelde 4 DKL scores proefpersonen  
Tabel 1a (pag. 23) geeft de gemeten 4 DKL scores weer van de groep proefpersonen op de dimensie 
Depressie.  

Het verschil tussen de hoogste en de laagste gemeten 4 DKL scores was heel groot. In week 30 
varieerde deze van 2 tot 6, in week 34 was de spreiding zelfs nog groter en varieerde van 0 tot 8. Dit 
heeft tot gevolg dat aan de onderzoeksresultaten geen definitieve conclusies kunnen worden 
verbonden, maar dat deze slechts indicatief zijn.  

Bij vier van de vijf proefpersonen werd na vier weken een positief resultaat gemeten, dat wil zeggen 
een afname van hun depressie, variërend van 1 tot 3 punten volgens de 4 DKL schaal. Bij Mw. D. was 
de depressiescore verhoogd met 5 punten, hetgeen afwijkend was van de verwachting. Bij navraag 
bij deze proefpersoon bleek dat er in de periode tussen week 30 en week 34 een ingrijpende 
levensgebeurtenis had plaatsgevonden, waar zij psychisch veel last van heeft gehad. De verhoogde 
score van Mw. D. heeft de gemiddelde score van alle vijf proefpersonen gezamenlijk wel in 
belangrijke mate (negatief) beïnvloed.  

De gemiddelde afname van depressie bij de 4 DKL score bedroeg gemeten over alle vijf 
proefpersonen 0,8. Als de score van Mw. D. buiten beschouwing zou worden gelaten, bedroeg de 
gemiddelde afname van depressie van de vier overige proefpersonen op de dimensie Depressie zelfs 
2,25.  

Er lijkt een correlatie van de 4 DKL te bestaan tussen de vier dimensies Distress, Depressie, Angst en 
Somatisatie (zie tabel 1). Bij drie van de vijf proefpersonen, t.w. Hr. A., Mw. B. en Mw. E. zijn bij de 
afname van de depressie de scores van Distress en Angst afgenomen c.q. gelijk gebleven. Bij Hr. C. 
zijn de scores min of meer gelijk gebleven. Bij de score van Mw. D., waarvan de depressiescore met 5 
punten was toegenomen, waren de scores van de andere dimensies eveneens significant gestegen. 
Deze waarnemingen zijn conform de verwachting van de convergente validiteit van de 
depressieschaal, zoals gesteld in paragraaf 3.7. 
 
Volgens de theorie over depressie in de mentale ruimte zouden cliënten na de DAS interventie een 
zekere mate van “verlichting” van hun depressie kunnen ervaren. De verlaagde 4 DKL scores bij vier 
van de vijf cliënten sluit aan bij deze verwachting.  

5.4.2 Gemiddelde subjectieve scores proefpersonen  
Tabel 2 (pag. 24) geeft de gemeten subjectieve scores weer van de groep proefpersonen bij 
depressie. Direct na de DAS interventie in week 30 waren bij vier van de vijf proefpersonen de 
gevoelens van depressie met 1 tot 3 punten afgenomen op de 10 punts belevingsschaal. Bij één 
proefpersoon (Hr. A) was er geen verschil in beleving van de gevoelens van depressie.  
De gemiddelde afname over deze vijf proefpersonen van persoonlijke gevoelens van depressie direct 
na de DAS interventie in week 30 op de 10 punts belevingsschaal bedroeg 1,6. 

In week 34, vier weken na de eerste postmeting in week 30, werd een vermindering van hun 
subjectieve gevoelens van depressie gemeten, met een afname variërend van 1 tot 4 punten op de 
10 punts belevingsschaal. Mw. D. scoorde bij de postmeting in week 30 nog 3 punten lager op de 10 
punts belevingsschaal. In week 34 was het effect weliswaar verminderd, maar toch nog 1 punt lager 
dan het oorspronkelijke gevoel van depressie. Bij navraag bleek dat deze proefpersoon geen last 
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meer had van de “donkere wolk”van depressie, waardoor de depressie “lichter” aanvoelde. Dit 
verklaart wellicht de afname van haar persoonlijke beleving van de depressie met 1 punt.  

De gemiddelde afname van persoonlijke gevoelens van depressie vier weken na de DAS interventie 
op de 10 punts belevingsschaal bedroeg over deze vijf proefpersonen 2,4.  

Resumerend zijn de gemiddelde scores van de proefpersonen als volgt:  

Gem. afname depressie 4 DKL 
wk 34 t.o.v. wk 30 

Gem. subjectieve afname 
depressie wk 30 

Gem. subjectieve afname 
depressie wk 34 

0,8 1,6 2,4 

 
Opvallend is dat de subjectieve gevoelens van depressie bij de tweede postmeting in week 34 bij de 
groep proefpersonen vergeleken met de eerste postmeting in week 30 gemiddeld genomen nog 
verder zijn afgenomen met 0,8 punten op de 10 punts belevingsschaal. Dit zou kunnen wijzen op een 
mogelijke nawerking van de DAS methodiek.  

De spreidingsbreedte, dat wil zeggen het verschil tussen de laagste en hoogte meting uit het 
onderzoek is hoog, namelijk 8. De 4 DKL scores van Mevrouw D. hebben de gemiddelde resultaten in 
belangrijke mate beïnvloed. Als deze scores buiten beschouwing worden gelaten, bedroeg de 
gemiddelde afname van depressie bij de 4 DKL in week 34 zelfs 2,25.  

5.4.3 Gemiddelde 4 DKL scores controlegroep 
Tabel 3 (pag. 26) geeft de gemeten 4 DKL scores weer van de controlegroep op de dimensie 
Depressie; in grafiek 4 zijn deze scores grafisch weergegeven. 
De controlegroep bestond eveneens uit vijf personen; deze groep heeft geen DAS interventie 
ondergaan. Er is alleen in resp. week 30 en week 34 een 4 DKL pre- en postmeting gedaan. Er is bij 
deze controlegroep ook geen meting gedaan naar de subjectieve beleving van depressie op de 10 
punts belevingsschaal. 
Met uitzondering van Mw. W. zijn er bij de 4 DKL geen significante verschillen c.q. afnames op de 
dimensie Depressie gemeten. Bij twee van de proefpersonen bleef de score op de dimensie 
Depressie in week 34 onveranderd, bij twee andere proefpersonen was de score op de dimensie 
depressie met 1 punt toegenomen. 

Bij proefpersoon Mw. W. werd wel een significante verbetering van de depressiescore gemeten; het 
verschil tussen de post- en premeting bij de dimensie Depressie bedroeg maar liefst 4 punten. Ook 
op de andere 4 DKL dimensies waren de scores bij deze persoon veel lager (zie tabel controlegroep, 
Bijlage IV). Bij navraag bleek dat tijdens de eerste 4 DKL meting in week 30 bij Mw. W. veel 
onzekerheid bestond over de uitslag van haar gezondheid (borstkanker). Bij de postmeting in week 
34 had Mw. W. een positieve uitslag gekregen, waardoor haar scores op alle dimensies sterk waren 
verlaagd. De sterk verbeterde depressiescore van Mw. W. heeft de gemiddelde score van de 
controlegroep in positieve zin beïnvloed.  
 
De gemiddelde afname van depressie bij de 4 DKL score van de controlegroep bedroeg 0,4. Als de 
score van Mw. W. buiten beschouwing wordt gelaten was er bij de overige 4 proefpersonen zelfs een 
gemiddelde toename op de dimensie Depressie van de 4 DKL van 0,5.  
Dit is in lijn met de verwachting dat zonder de DAS interventie de mate van depressie min of meer 
gelijk blijft.  
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5.5 Analyse DAS behandelmethode 
Het DAS behandelprotocol is in principe wel duidelijk en kent een vaste structuur (zie §3.4). Het 
protocol is reproduceerbaar en bij alle cliënten op dezelfde wijze toegepast. In die zin is het DAS 
behandelprotocol betrouwbaar. De vaststelling van de mate van depressie aan de hand van de 4 DKL 
kon redelijk tot goed worden vastgesteld. De 4 DKL is ook redelijk valide bevonden. De subjectieve 
scores op de 10 punts belevingsschaal zijn echter zeer persoonlijk: wat de één nog hanteerbaar vindt, 
kan door een ander als veel zwaarder worden ervaren. De validiteit van deze schaal is daarom 
moeilijk vast te stellen. 

5.5.1 Het driedimensionaal lokaliseren en visualiseren van de depressie – DAS fase 1  
In de theorie van de mentale ruimte wordt uitgegaan van het principe: relatie is locatie. Dat betekent 
dat waar mensen objecten of personen in de ruimte weergeven, iets zegt over de betekenis ervan. 
Tijdens de DAS sessies met de vijf proefpersonen bleek dat alle proefpersonen in staat waren om hun 
gevoelens van depressie driedimensionaal te lokaliseren. De metaforen van de cliënten varieerden 
wel, maar alle depressiemetaforen waren gevoelsmatig ‘zwaar’ en/of ‘donker’. Dit onderschrijft de 
theorie dat mensen hun depressie ervaren als “black matter”. Cliënt A ervoer zijn depressie als een 
gitzwarte wereldbol, Cliënt B had als metafoor een ruwe maaskei. Cliënt C nam zijn depressie waar 
als een soort grijze mist om hem heen, Cliënt D nam een donkere zone rond haar keelgebied waar en 
Cliënt E tenslotte voelde haar depressie als een zwarte steen bij haar borstgebied.  

 
Volgens de theorie van de mentale ruimte wordt de depressie lichter door de metaforische duisternis 
te beschijnen met zonlicht.  Bij Cliënt B kwamen er door het zonlicht “kratertjes” in de metaforische 
maaskei, waardoor zij “door de gaten heen kon kijken”. Bij Cliënt C werd de mist minder dicht, 
waardoor hij er doorheen kon kijken. Bij Cliënt D kwamen er lichtere vlekken en gaten in de donkere 
zone rond haar keelgebied waardoor zij “van binnen naar buiten kon kijken” en haar probleem kon 
zien. Bij Cliënt E werd de metaforische steen lichter en kleiner, waardoor ze daarachter kon kijken en 
haar probleem kon achterhalen.  
Cliënt A had meer moeite met het “verlichten” van zijn metafoor: hij hield namelijk niet van zon en 
warmte. Door zich voor te stellen dat er regen viel op zijn zwarte wereldbol werd deze groener, wat 
ook een positief effect teweeg bracht. Daardoor was hij ook in staat om te kijken welk probleem er 
achter de wereldbol verborgen lag. 
 
Dit staaft de verwachting dat cliënten de gevoelens van depressie in hun mentale ruimte konden 
visualiseren, benoemen en in de ruimte konden lokaliseren. 
 

5.5.2 Het achterliggende probleem van de depressie achterhalen –  DAS fase 2  
Volgens de theorie van de mentale ruimte is het mogelijk om het achterliggende probleem “achter 
de depressie” te achterhalen, als de metafoor van hun depressie uitbundig door zonlicht wordt 
beschenen, omdat deze dan lichter, minder zwaar of transparanter wordt.  
Cliënt A benoemde de problemen in zijn jeugd, alsook zijn wantrouwen tegen de maatschappij en de 
mensheid in het algemeen als belangrijkste veroorzaker van zijn depressie. Cliënt B noemde onbegrip 
van haar naasten als belangrijkste probleem. Dit tast haar zelfbeeld in belangrijke mate aan, 
waardoor zij niet kan functioneren zoals ze zou willen. Daardoor voelt zij zich depressief. Cliënt C 
noemde zijn onvermogen om een “normaal” leven te leiden als belangrijkste belemmering. Hij wordt 
daarbij weerhouden door angst, waardoor hij zich depressief voelt. Cliënt D noemde als probleem 
voor haar depressie dat ze in haar leven “niet uit de verf is gekomen”. Cliënt E tenslotte noemt haar 
eenzaamheid en verdriet als belangrijkste probleem voor haar depressieve gevoelens. 
 
Dit onderschrijft de verwachting dat cliënten het achterliggende probleem van hun depressie konden 
achterhalen en benoemen.  
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5.5.3 Het vinden van een helpende copingstrategie – DAS fase 2 en 3 
Volgens de theorie van de mentale ruimte zijn cliënten in staat om het achterliggende probleem 
zodanig  te transformeren, dat het kan worden verminderd of opgelost.   
Cliënt B kreeg hulp van overleden personen “van boven” waardoor ze meer inzicht gekregen heeft op 
haar probleem en verlichting kon ervaren. Het effect van DAS was na vier weken nog steeds goed 
merkbaar. Cliënt C had een rolmodel gevonden die “meer in het leven staat”, waardoor hij 
confrontaties uit de buitenwereld beter aankon, zich meer gekend voelt en meer zichtbaar is. Cliënt 
D  vond ook een rolmodel, dat positief, enthousiast, opgewekt en gelukkig was. Zij merkte direct na 
de DAS interventie verlichting van haar depressie, echter het effect was na vier weken duidelijk 
afgezwakt. Zij heeft in die periode een moeilijke ervaring gehad, wat mogelijkerwijs het positieve 
effect van de interventie negatief heeft beïnvloed. Cliënt E vertelde dat ze door haar rolmodel “Anne 
Wil”meer kan loslaten en minder op haar tenen hoeft te lopen. Het effect was na vier weken nog 
steeds heel goed merkbaar en het gevoel van depressie was significant afgenomen.  
 
Cliënt A kwam achter zijn “wereldbol”nog een “zwart gat” tegen, waar hij tegenaan liep. Dit zwarte 
gat duidde op een moeilijke periode in zijn jeugd voor zijn 14e levensjaar, dat nog veel invloed had op 
zijn emotionele welbevinden. Vanwege dit zwarte gat was het voor hem op dat moment niet 
mogelijk om een helpende copingstrategie te vinden voor het achterliggende probleem. Opvallend 
was wel, dat na vier weken, zonder aanvullende therapie, het gevoel van depressie toch significant 
verminderd was. 
  
Bovenstaande resultaten bevestigen de verwachting dat de meeste cliënten in staat zijn gebleken om 
een helpende copingstrategie te vinden voor het achterliggende probleem. 
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6. Conclusies 
 
Doel van deze pilotstudie is om te achterhalen of de experimentele methode “Depression in 
Awareness Space”(DAS) inzetbaar is als mogelijke methode voor gesprekstherapie bij depressie in de 
psychologische counselingpraktijk, om de lijdensdruk van cliënten met depressie te verminderen, 
opdat cliënten een zekere mate van “verlichting” kunnen ervaren.  

De centrale onderzoeksvraag luidt: Wat is het meetbare effect van de experimentele 
behandelmethode “Depression in Awareness Space ” (DAS) bij cliënten met depressieve klachten?  

Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen beantwoord: 

 Wat is depressie, wat wordt verstaan onder ‘mentale ruimte’ en hoe wordt een depressie 
`gezien´ in de mentale ruimte? 

 Waaruit bestaat de methode DAS (techniek)? 

 Kunnen cliënten de gevoelens van depressie driedimensionaal lokaliseren?  

 Kunnen cliënten het achterliggende probleem van de depressie achterhalen? 

 Kunnen cliënten een helpende copingstrategie vinden voor het achterliggende probleem? 

 Wat is het gemeten effect van de methode DAS? 

Uit de theorie blijkt dat depressie een ernstige stemmingstoornis is, dat op zowel het individu alsook 
op de maatschappij een grote impact heeft. Bij depressie spelen verschillende factoren een rol: 
biologische factoren, genetische factoren, stoornissen in de neurotransmitters of hersenafwijkingen, 
psychologische factoren, sociale stressfactoren en stressoren in de omgeving. Mogelijk spelen ook 
gender gerelateerde verschillen in copingstijlen een rol.  

6.1 Conclusies naar aanleiding van de DAS methodologie 
In de theorie van de mentale ruimte wordt uitgegaan van het principe: relatie is locatie. Dat betekent 
dat waar mensen objecten of personen in de ruimte weergeven, iets zegt over de betekenis ervan. 
Volgens Lucas Derks neemt de negatieve emotionele impact van de objecten in mentale ruimte toe, 
als zij volgens de beleving van de cliënt dichtbij en centraal recht voor je staan, groot en hoog zijn, 
donker zijn, harder klinken en/of heter zijn. Door de depressie als het ware als metafoor te 
“personificeren” en te verlichten door er zonlicht op te laten schijnen, is het mogelijk dat het 
‘achterliggende’ probleem wordt gelokaliseerd en getransformeerd en dat de gevoelens van 
depressie afnemen. De DAS methode is gebaseerd op dit principe. 
Alle vijf cliënten bleken konden hun depressie driedimensionaal in zichzelf of om hen heen 
lokaliseren door middel van een metafoor, zoals “mist”, een “maaskei” of een “zwarte zone rond het 
keelgebied”.  Door deze donkere zones met zonlicht te beschijnen, werden de diverse metaforen van 
hun depressie lichter, transparanter c.q. minder zwaar, zodat de “mist optrok” of er “lichtere vlekken 
in de donkere zone” kwamen, waardoor het probleem achter hun depressie ‘zichtbaar’ werd.  
 
Alle vijf cliënten bleken in staat om te zien welk probleem “achter de donkere zone van depressie” 
lag, zoals eenzaamheid, problemen in de jeugd, gebrek aan zelfvertrouwen, angst of verdriet.  
Vier van de vijf proefpersonen konden een helpende copingstrategie vinden om het achterliggende 
probleem aan te pakken en nieuwe hulpbronnen in zichzelf aanboren, zoals  “terugschoppen”, angst 
overwinnen, doelgerichter zijn, confrontaties met de buitenwereld aangaan en moed tonen.  

 

6.2 Conclusies naar aanleiding van de 4 DKL scores 
Uit de 4 DKL scores blijkt dat bij vier van de vijf de proefpersonen na vier weken nog steeds een 
positief effect meetbaar was na de DAS interventie. De gemiddelde afname van depressie gemeten 
over alle vijf proefpersonen bedroeg 0,8. Bij één proefpersoon was in de periode tussen de 
premeting in week 30 en de postmeting in week 34 sprake van een ingrijpende levensgebeurtenis, 
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waardoor de 4 DKL score op de dimensie Depressie in week 34 vijf punten hoger was dan in week 30. 
Ook de andere dimensies van de 4 DKL waren sterk verhoogd. Bij de andere proefpersonen waren de 
levensomstandigheden niet wezenlijk veranderd. Als we de score van deze persoon buiten 
beschouwing laten bedraagt de gemiddelde afname op de dimensie Depressie van de overige 4 
proefpersonen 2,25. 

Bij vier van de vijf proefpersonen van de controlegroep zijn er bij de 4 DKL scores geen grote 
significante verschillen c.q. afnames op de dimensie Depressie gemeten. Bij één proefpersoon werd 
wel een significante verbetering van de depressiescore gemeten; het verschil tussen de post- en 
premeting bij de dimensie Depressie bedroeg maar liefst 4 punten. Ook op de andere 4 DKL 
dimensies waren de scores bij deze persoon veel lager (zie tabel controlegroep, Bijlage IV). Bij 
navraag bleek dat tijdens de eerste 4 DKL meting in week 30 bij deze persoon veel onzekerheid 
bestond over de uitslag van haar gezondheid (borstkanker). Bij de postmeting in week 34 had zij een 
positieve uitslag gekregen, waardoor haar scores op alle dimensies sterk waren verlaagd. De sterk 
verbeterde depressiescore van deze proefpersoon heeft de gemiddelde score van de controlegroep 
in positieve zin beïnvloed. De gemiddelde afname van depressie gemeten over alle vijf 
proefpersonen bedroeg 0,4. Als we de score van deze persoon buiten beschouwing laten is er bij de 
overige 4 proefpersonen zelfs een gemiddelde toename op de dimensie Depressie van de 4 DKL van 
0,5.  

Op grond van deze onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat als de 
levensomstandigheden min of meer gelijk blijven, de methode DAS in positieve zin bijdraagt en de 
mate van depressie door de methode DAS afneemt. 

 

6.3 Conclusies naar aanleiding van de subjectieve belevingsscores  
Bij alle vijf de proefpersonen was de subjectieve beleving van depressie in week 34 na de DAS 
interventie verlaagd. Zelfs bij cliënt A, die direct na de DAS interventie geen verlichting van zijn 
depressie had ervaren, was de score op de 10 punts belevingsschaal aanzienlijk verbeterd en had hij 
op het moment van de postmeting geen last van depressie gevoelens.  
De gemiddelde afname van de beleving van depressie gemeten over alle 5 proefpersonen was 1,6 
punten; na vier weken was dit nog meer afgenomen en bedroeg de score 2,4 punten. Dit resultaat 
zou kunnen wijzen op een mogelijk langere nawerking van de DAS methodiek in de tijd.  
 
Op grond van deze onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat de subjectieve beleving van 
depressie door de DAS methodiek is verminderd. Cliënten ervaren na vier weken in meer of mindere 
mate “verlichting” van hun depressie. De verschillen in beleving zijn echter tamelijk groot, en kunnen 
wellicht worden toegeschreven aan externe factoren die het dagelijks leven van de proefpersonen 
beïnvloeden.  

 
6.4 Kanttekeningen bij het onderzoek  

Bij het onderzoek kunnen de volgende kanttekeningen worden geplaatst: 

 Het onderzoek werd uitgevoerd door één daarvoor gekwalificeerde therapeut. Hoewel zeer 
zorgvuldig is gewerkt en het behandelprotocol zoveel mogelijk strikt is gevolgd, kan dit de 
onderzoeksresultaten toch op de een of andere wijze hebben beïnvloed.  

 De methode DAS vraagt om ruime ervaring met de materie. Een specialistische opleiding op 
het gebied van mentale ruimte en ruime ervaring met het begeleiden van cliënten door 
middel van geleide interne processen is daarom vereist.  

 De onderzoekspopulatie was zeer klein (n=10), waardoor de onderzoeksresultaten slechts 
een eerste indicatie geven van de werkzaamheid van de methode DAS.  

  



33 
 

6.5 Eindconclusie 
In dit onderzoek is de volgende hypothese getoetst: 

De methode DAS is een betrouwbare methode gebleken voor het lokaliseren en behandelen van de 
depressie bij de cliënt in zijn of haar mentale ruimte, waardoor de lijdensdruk van de cliënt 
waarneembaar wordt verminderd.  

Op basis van de onderzoeksresultaten kan met enige voorzichtigheid geconcludeerd worden dat 
bovengenoemde hypothese met de nodige armslagen, zoals de zeer beperkte onderzoekspopulatie,  
kan worden onderschreven.  

7. Aanbevelingen 

Dit pilotonderzoek is een spin off c.q. deelonderzoek van het promotieonderzoek van de heer Lucas 
Derks over ‘Mental Space Psychology’. Er werd gewerkt met een beperkte onderzoekspopulatie 
(n=10), waarbij 5 proefpersonen deelnamen aan de interventie en 5 als controlegroep fungeerden. 
Hierdoor zijn de onderzoeksresultaten slechts indicatief. Het onderzoek vond plaats in een 
therapeutische context door één daarvoor gekwalificeerde therapeut met cliënten die bij de 4 DKL 
op de dimensie Depressie een 6 of lager scoorden.  

De methode DAS zou een welkome aanvulling kunnen zijn op het behandelrepertoire voor mensen 
met depressieve klachten. Om de relevantie van de methode DAS nog beter aan te kunnen tonen, 
wordt daarom herhaling c.q. uitbreiding van het onderzoek naar deze methodologie sterk 
aanbevolen. 

Om de kwaliteit van het onderzoek zo goed mogelijk te waarborgen, is het DAS behandelprotocol zo 
nauwkeurig mogelijk gevolgd. Dit had in sommige gevallen wel beperkingen. DAS kent beperkingen 
als er sprake is van beperkende overtuigingen c.q. ingrijpende levenservaringen in de (vroege) jeugd. 
De keuze voor een “rolmodel” zoals het protocol voorschrijft in fase 2 ligt in dat geval dan niet zo 
voor de hand. Voorgesteld wordt om de behandelmethode daarom uit te breiden met een aanpak 
die hiervoor meer geschikt is, zoals ‘time line therapy’ of het familiepanorama. Dat zou de DAS 
methodiek nog breder inzetbaar maken.  

Op basis van de onderzoeksresultaten worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

 Het onderzoek naar de DAS methodiek herhalen onder een grotere onderzoekspopulatie in 
verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld variërend in geslacht, leeftijdsfase en scores op de 
dimensie Depressie van de 4 DKL. Hierdoor kan ook de invloed van deze variabelen beter in 
kaart gebracht worden. 

 Het onderzoek uitbreiden met verschillende daarvoor gekwalificeerde therapeuten, die de 
theorie en praktijk van de mentale ruimte in voldoende mate beheersen. 
 
Bovenstaande aanbevelingen kunnen de betrouwbaarheid van de methodiek aanzienlijk 
vergroten. 
 

 Het onderzoek uitvoeren met cliënten met een depressiescore op de 4 DKL > 6 

 Het DAS onderzoeksprotocol in fase 2 uitbreiden met “time line therapy” en 
familiepanorama, als mogelijk alternatief op het rolmodel 

 De 4 DKL structureel inpassen in het DAS protocol als objectieve pre- en postmeting, naast de 
subjectieve belevingsschaal van depressie. Dit kan de reguliere klinische behandelpraktijken 
mogelijkerwijs stimuleren om de DAS methodiek toe te passen bij de behandeling van 
depressie.  
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8. Reflectie 

Persoonlijk ben ik tevreden over mijn functioneren bij dit onderzoek. Cliënten waardeerden de 
persoonlijke begeleiding en deskundigheid van de therapeut, en lieten zich in positieve 
bewoordingen ook daarover uit. Zowel in mijn rol als onderzoeker alsook in mijn functie als 
therapeut ben ik blij met de geboekte resultaten van dit onderzoek, al realiseer ik mij terdege dat 
deze resultaten slechts indicatief zijn. De onderzoeksresultaten geven hoop en nieuwe inzichten voor 
de toekomst om depressie te kunnen behandelen, als mogelijke aanvulling op de gangbare 
therapieën van “pillen en praten”. Het heeft mij ook gesterkt in de NLP principes dat het onbewuste 
minstens zo belangrijk is als het bewuste denken en dat mensen vaak zelf beschikken over de 
hulpbronnen voor positieve verandering, zelfs bij een moeilijke en ongrijpbare aandoening als 
depressie.  

Ik heb dit onderzoek zo nauwkeurig mogelijk uitgevoerd en het DAS protocol punctueel gevolgd. 
Omdat ik zelf de interventies deed, was het essentieel dat ik het protocol zorgvuldig volgde, om de 
betrouwbaarheid van het onderzoek zoveel mogelijk te waarborgen. Dat is ook goed gelukt. De 
sessieverslagen in Bijlage III geven een duidelijke indruk van het sessieverloop.  
Bij cliënt A voelde ik mij enigszins beperkt door het DAS protocol. Ik was in een “normale” 
therapiesetting in een eerder stadium van het protocol afgeweken. 

De onderzoeksresultaten van dit experimentele pilotonderzoek worden teruggekoppeld naar de 
Society voor Mental Space Psychology (SOMSP) en zullen worden opgenomen in het internationale 
proefschrift over mentale ruimte van Drs. Lucas Derks. Daar ben ik best trots op! 
Een vaktijdschrift voor experimentale psychologie uit het buitenland heeft inmiddels belangstelling 
getoond voor een artikel gebaseerd op de resultaten van dit onderzoek (Journal of Experiential 
Psychotherapy, Bucharest). Een artikel naar aanleiding van dit onderzoek zal  tevens worden 
gepubliceerd in Inzicht, het vaktijdschrift voor NLP van de NVNLP. Ik verheug mij erop om deze 
artikelen te mogen schrijven en hoop hiermee ook mijn steentje bij te dragen aan meer bekendheid 
over deze methodiek.  

Terugkijkend ben ik van mening dat ik met dit experimentele DAS onderzoek een positieve bijdrage 
heb geleverd aan een eerste – voorzichtige – stap naar een mogelijk alternatieve c.q. aanvullende 
therapiemethode voor cliënten met van depressieve klachten.  
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Bijlage I 4- Dimensionale Klachtenlijst (4DKL)
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Bijlage II DSM-5  Depressieve stoornis §296*  
 
A. Vijf (of meer) van de volgende symptomen zijn binnen dezelfde periode van twee weken aanwezig 
geweest en wijken af het eerdere functioneren; minstens één van de symptomen is ofwel (1) een 
sombere stemming, ofwel (2) verlies van interesse of plezier. 
NB Hierbij geen symptomen meetellen die duidelijk zijn toe te schrijven aan een somatische 
aandoening. 

1. Sombere stemming, gedurende het grootste deel van de dag en bijna elke dag, zoals blijkt uit 
ofwel subjectieve mededelingen (bijvoorbeeld zich verdrietig, leeg of hopeloos voelen), ofwel 
observatie door anderen (bijvoorbeeld heefttranen in de ogen). 
(NB bij kinderen en adolescenten kan de stemming prikkelbaar zijn.) 

2. Duidelijk verminderd(e) interesse of plezier in alle of bijna alle activiteiten, gedurende het grootste 
deel van de dag, bijna elke dag (zoals blijkt uit een subjectieve beschrijving of observatie door 
anderen). 

3. Significant gewichtsverlies zonder dat dieet wordt gehouden, of gewichtstoename (bijvoorbeeld 
meer dan 5% van het lichaamsgewicht binnen één maand), of bijna elke dag een afgenomen of 
toegenomen eetlust. 
(NB Bij kinderen moet gedacht worden aan het niet bereiken van de te verwachten 
gewichtstoename.) 

4. Insomnia of hypersomnia bijna elke dag 
5. Psychomotorische agitatie of vertraging, bijna elke dag (waarneembaar door anderen, en niet 

alleen subjectieve gevoelens van rusteloosheid of geremd worden). 
6. Vermoeidheid of verlies van energie, bijna elke dag. 
7. Gevoelens van waardeloosheid of buitensporige of onterechte schuldgevoelens (die het karakter 

van een waan kunnen hebben) bijna elke dag (niet allee zelfverwijt of schuldgevoel over het ziek 
zijn). 

8. Verminderd vermogen tot nadenken of concentreren, of besluiteloosheid, bijna elke dag (ofwel 
subjectief beschreven ofwel geobserveerd door anderen). 

9. Recidiverende gedachten aan de dood (niet alleen de vrees om dood te gaan), recidiverende 
suïcidegedachten zonder een specifiek of een suïcidepoging, of een specifiek plan om suïcide te 
plegen 

 
B.  De symptomen veroorzaken klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociale of 
beroepsmatige functioneren of in het functioneren op andere belangrijke terreinen. 
 
C. De episode  kan niet worden toegeschreven aan de fysiologische effecten van een middel of een 
somatische aandoening. 
 
D. Het optreden van de depressieve episode kan niet worden verklaard door een schizoaffectieve 
stoornis, schizofrenie, een schizofreniforme stoornis, een waanstoornis of door een andere 
gespecificeerde of ongespecificeerde schizofreniespectrum- of andere psychotische stoornis. 
 
E. Er heeft zich nooit een manische of hypomanische episode voorgedaan. 
 

* letterlijke tekst overgenomen uit Beknopt overzicht van de criteria DSM-5. Amsterdam: Boom, 
uitgave 2014  
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Bijlage III Sessieverslagen DAS 
 
Naam Cliënt: Hr. A, 34 jaar 

Datum interventie 20 juli 2016 

 

DAS 1e fase 

Subjectief ervaren mate van depressie op de 10 punts schaal: 4 

Wanneer is het gevoel van depressie ontstaan?  
Het was er eigenlijk altijd al, ik draag het altijd bij me. 

Kun je het droevige gevoel oproepen, zodanig dat je weet dat het er is? 
Cliënt sluit de ogen en associeert even in het droevige gevoel 

Waar neem jij die droevige zone waar in je omgeving, in of rondom je lichaam? 
Droevig gevoel is waarneembaar als een gitzwart gewicht dat drukt op mijn borstgebied.  

Haal dat gitzwarte gebied maar uit je borst en leg het voor je neer zodat je ernaar kunt kijken. Hoe 
ziet dat er dan uit? 
Het ziet eruit als een soort wereldbol, ter grootte van een strandbal. 

Laat het zonlicht uitbundig op de maaskei schijnen, en kijk wat er gebeurt. Neem hier voldoende tijd 
voor. 
Dat lukt eigenlijk niet. Ik vind de zon te warm en ik haat warmte. Ik laat er liever regen op vallen.  

Wat gebeurt er als je er regen op laat vallen? 
Dan zie ik dingen groeien en wordt de wereld groener. Er komt beweging in, dingen gaan stromen, 
dingen worden groener. Er komt meer leven bij.  

Wat is het probleem achter die wereldbol, van iets dat je ooit wilde, maar wat je hebt opgegeven? 
Het hele leven is eigenlijk het probleem.  

Kun je wat specifieker zijn? 
Ik zie belemmeringen, dingen die ik opgegeven heb. De problemen in mijn jeugd, de slechtheid van 
de maatschappij en de mens. Ik heb het vertrouwen in de mensheid opgegeven. 

Wat is het dat jij niet kunt, om het vertrouwen terug te vinden om een lichter leven te kunnen leiden? 
Mijn wantrouwen is mijn leidraad in het leven, daarmee stoot ik dingen af. Daarmee trek ik mezelf 
over mijn grenzen. 

Wat is dan precies de kern van jouw probleem? 
Het gevoel nietig te zijn, dat het allemaal toch niks uitmaakt, het is toch al totaal naar de kloten. Ik 
ben maar een druppel op een gloeiende plaat.  

Wat heb jij nodig om hier anders tegenaan te kunnen kijken? 
Ja, toch vertrouwen hebben.  

DAS 2e fase 
Ken jij iemand die heel goed kan wat jij zou willen kunnen: die wel voldoende vertrouwen heeft in het 
leven en de mensheid? Iemand uit jouw omgeving, of iemand die je bewondert om dit vermogen? 
In eerste instantie kan de cliënt niemand bedenken. Na enige discussie komt zijn vriendin Hanneke 
naar boven. 
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Wat doet Hanneke dan precies, hoe doet zij “vertrouwen” hebben in de mensheid en het leven? Kijk 
maar eens heel goed hoe zij dat doet en neem dat waar. 
Cliënt neemt even de tijd om dit te doen. Zij maakt zich niet druk. Zij neemt er afstand van (‘het is 
mijn pakkie aan niet’) en schuift het weg. 

Stel je voor dat jij dat ook zo kon als zij, hoe is het voor jou dan anders? 
Als ik dat ook zou kunnen, scheelt mij dat veel negatieve gedachten.  

Zou het voor jou dan hanteerbaarder zijn? 
Dat weet ik eigenlijk niet. De wereldproblematiek is deel van mijn probleem. Ik kan het niet zomaar 
wegschuiven.  

Wat kun je dan doen om de wereld met meer vertrouwen tegemoet te treden? 
Cliënt denkt even na. Positief samenwerken met mensen. Daar kan ik positieve energie in stoppen en 
dat levert mij vertrouwen op, waardoor ik meer rust vind. Door mijn analytische blik is dat een 
obstructie.  

Ken jij iemand die heel goed kan wat jij zou willen kunnen: die goed kan samenwerken en wel 
voldoende vertrouwen heeft? Iemand uit jouw omgeving, of iemand die je bewondert om dit 
vermogen? 
Maarten en Frank. 

Wat doen Maarten en Frank dan precies, waardoor zij met “vertrouwen” kunnen samenwerken? Kijk 
maar eens heel goed hoe zij dat doen en neem dat waar. 
Zij vullen elkaar gemakkelijk aan. Ze doen heel veel op basis van vertrouwen. Ik zou het liefst 
samenwerken op de manier waarop Maarten dat doet. Dan besteed ik minder aandacht aan details 
en hoe mensen met elkaar omgaan.  

Als je dat zou doen, hoe zou het dan anders voor je zijn? 
Dan zou ik meer energie aan andere dingen kunnen besteden, en meer daadkracht hebben. Dan zou 
ik beter kunnen samenwerken, op een andere manier dan compagnonschap. Op mijn werk is een 
persoon waar ik mee samenwerk – we kunnen elkaar dan ondersteunen en helpen en dan een 
positieve samenwerking hebben. Het is een soort leereffect en maakt het voor mij wat lichter. 

Ga dan in je beleving maar terug naar je “jongere Zelf”, voordat de ‘wereldbol’ er was. Maak de 
vermogens van samenwerken en vertrouwen maar groot, zo goed als jij op dit moment kunt. Neem 
jouw “rolmodel” Maarten hierbij als voorbeeld. Stap erin, en groei in jouw eigen tempo op met die 
vermogens al helemaal in je.  
Cliënt geeft aan dat dit niet lukt. Hij voelt weerstand om terug te gaan voor zijn 14e levensjaar. Cliënt 
voelt dan verdriet. Het is van binnen een soort “stoppenkast”. Ik zet het aan of uit. Als ik iets “te 
groot” maak, heb ik van binnen een soort “paadje” om de schakelaar om te kunnen zetten.  

Kijk nog eens naar wereldbol, en zie of er nog iets veranderd is? 
Achter die wereldbol zie ik nog een soort “zwart gat”. Ik voel weerstand om daar naar toe te gaan. 
Het lijkt net alsof ik de wereldbol gebruik om me te beschermen voor dat zwarte gat.  

Hoe is het nu met jouw gevoel van depressie op dit moment? 
Het is nog steeds hetzelfde, het is niet erger geworden maar ook niet minder. Nog steeds een 4.  

Vind je het een goed idee, als wij de volgende keer naar dat zwarte gat gaan kijken, zodat we dat 
zwarte gat hanteerbaarder kunnen maken? 

Ja dat vind ik wel OK. Ik merk dat ik dit nog wel heel moeilijk vind. Sowieso vind ik het lastig om met 
dit thema te werken – het voelt nog steeds tamelijk zwaar.  
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Duisternis verdwijnt als je er licht op schijnt.  
Ik vind zonlicht wel OK een koude lentedag als de zon doorbreekt.  

Er is een thema uit zijn jeugd dat cliënt weerhoudt om “op te groeien” met de vermogens in zich, 
omdat hij dan terug moet naar een moeilijke periode zijn jeugd. Hier voelt hij veel weerstand en 
verdriet. Mijn voorstel is om hier eerst mee aan de slag de gaan via het Sociaal panoramamodel/ 
timeline therapy voordat we het DAS model opnieuw gaan inzetten.  

We hebben een afspraak gemaakt voor een vervolgsessie op dinsdag 23 augustus om 11.00 uur.  

4 DKL depressie scores: 

Naam wk 30 wk 34 

verschil 
na 4 
wkn 

Hr. A 2 0 -2 

     
Subjectieve depressiescores op 10 punts schaal: 
 

Naam 
voor 
DAS na DAS 

verschil 
voor/na 
wk 30 wk 34 

verschil 
na 4 

wkn (wk 
34) 

Hr. A 4 4 0 0 -4 

 
Bij nabellen na vier weken: cliënt geeft aan dat de DAS interventie heeft nagewerkt en inzichten 
heeft opgeleverd. Cliënt ervaart momenteel geen gevoelens van depressie. Op de schaal van 1 – 10 is 
dit nu een 0. Cliënt wil met het "zwarte gat" dat achter de wereldbol schuilgaat aan de slag. Zwarte 
gat heeft te maken met gebeurtenissen in jeugd en opvoeding. Vervolg interventie is 
familiepanorama om dit probleem op te lossen. 
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Naam Cliënt: Mw. B, 63jaar  
Datum interventie: 20 juli 2016 
 
DAS 1e fase 
Ervaren mate van depressie op de 10 punts schaal: 7 

Wanneer is het gevoel van depressie ontstaan?  
Na overlijden van een aantal dierbare personen 

Kun je het droevige gevoel oproepen, zodanig dat je weet dat het er is? 
Cliënt sluit de ogen en associeert even in het droevige gevoel 

Waar neem jij die droevige zone waar in je omgeving, in of rondom je lichaam? 
Droevig gevoel is waarneembaar als een zwaar drukkend gevoel in de hart/borststreek.  

Haal dat drukkende gebied uit je hartstreek en leg het voor je neer zodat je ernaar kunt kijken. Hoe 
ziet dat er dan uit? 
Het ziet eruit als een soort rots, een ruwe maaskei.  

Laat het zonlicht uitbundig op de maaskei schijnen, en kijk wat er gebeurt. Neem hier voldoende tijd 
voor. 
De steen wordt warmer, de zon verwarmt hem wel. Hij wil wel een beetje glinsteren, ik moet er 
water overheen gooien. Ik kan er ook glittersterretjes op strooien, dan glinstert het nog meer. 

Kun je de stralen van de zonnestraling nog sterker maken, zodat zij de steen kunnen doorboren? 
Ja, dat lukt. Als de zonnestraling nog sterker is komen er kratertjes in, en dan borrelt er wat weg. Als 
ik er doorheen kijk zie ik een veld vol bloemen, zie ik ook liefde en warmte. 

Wat is het probleem achter die steen, die maaskei, van iets dat je ooit wilde, maar wat je hebt 
opgegeven? 
In mijn rouw en verdriet wordt ik niet begrepen door mensen die mij naast staan. Ik kan het niet 
uitleggen en tonen, want ik ben niet goed genoeg en functioneer daarom niet zoals ik normaal zou 
zijn.  

DAS 2e fase 
Ken jij iemand die heel goed kan wat jij zou willen kunnen: die wel goed genoeg is om uit te leggen 
wat die voelt en normaal te functioneren? Kies maar iemand uit. Wat kan deze persoon heel goed? 
Ja , dat is een heel goede vriend, die is nu overleden.  

Kijk maar eens heel goed hoe die persoon dat doet en neem dat waar. 
Cliënt neemt de tijd om dit te doen. Die persoon genoot van het leven, hij had diepgang en 
empathie, hij kon richtlijnen aangeven, was intens bezorgd en gaf mij advies. In feite was ik vroeger 
ook zo als die goede vriend, ik genoot ook zo van kleine dingen, eigenlijk was ik ook zo als hij. 
Misschien was ik wel iemand die de last teveel meenam. Hij kon het beter achter zich laten. 

Stel je voor dat jij dat ook zo kon als hij, hoe is het voor jou dan anders? 
Hij kon die rugzak lichter maken. Dat vind ik echter nu moeilijk – zoals ik nu leef wil die rots weer in 
mij kruipen. Ik wordt door anderen gepijnigd door scherpe en lelijke woorden, schreeuwen en 
boosheid. 

Wat heb je dan nodig om dit anders te doen? 
De woorden vinden om mijn pijn duidelijk te maken aan anderen en het gesprek te voeren. Mijn 
overleden vriend “schopte” gewoon terug. 
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Laat de vermogens van je vriend van empathie, genieten van het leven, advies geven en 
“terugschappen”dan maar vanuit het hiernamaals via zonnestralen door je kruin je hart binnen 
stromen.  
Cliënt neemt de tijd om dit te doen.  

Verander die persoon dan eens in jezelf: en zie dan dat je kunt wat je graag zou willen kunnen. Alsof 
je naar een film van jezelf kijkt. Zo had ik het moeten doen: als ik dat had gekund … 
Dan zou ik me sterker voelen, een sterke houding hebben en de juiste woorden vinden om uit te 
leggen wat mijn verdriet is.  

Ga dan in je beleving maar terug naar je “jongere Zelf”, voordat de steen/maaskei er was. Maak de 
vermogens van empathie, genieten van het leven, advies geven en “terugschappen”maar groot, zo 
goed als jij op dit moment kunt. Neem jouw “rolmodel” hierbij als voorbeeld. Stap erin, en groei in 
jouw eigen tempo op met die vermogens al helemaal in je.  
Cliënt neemt hier de tijd voor, de uitdrukking op haar gezicht verzacht. Dan merkt cliënt op: Eigenlijk 
is het niet alleen hij, maar zijn het drie speciale vrolijke (overleden) mensen die belangrijk voor me 
zijn geweest. Ik word er wel blijer van.  

Laat deze vermogens van alle drie deze mensen dan ook via je kruin recht je hart in schijnen. Wat is 
het wonder wat er gebeurd is, en kun je dat benoemen?  
Cliënt antwoord: Ik voel me sterker, het wordt lichter in mijn hartstreek door de kracht die ik van 
boven krijg. Die mensen daarboven gaan me helpen zodat ik weer meer kan zijn die ik ben. Zij geven 
me inzicht, en eigenlijk ben ik er al mee bezig.  

Wat voor effect heeft dat op jouw Zijnsbeleving? 
Ik voel me lichter, het is een troostrijke gedachte dat zij er voor me zijn. Ik ben nu al vaak op een plek 
waar ik me happy voel, met paarden en een hond om me heen. Het is een gevoel van 
onvoorwaardelijke liefde. Die mensen willen er ook voor mij zijn – mijn tijd is nog niet gekomen om 
naar hen toe te gaan.  

Kijk nog eens naar de steen, en zie of er nog iets veranderd is? 
De steen is er nog wel maar lijkt iets lichter te zijn. Ik wil hem proberen te veranderen zodat die niet 
meer zo zwaar drukt. 

In welke mate ervaar jij nu nog jouw depressie, op de schaal van 1 tot 10?  
Ik kan het nu nog niet precies zeggen, maar het lijkt wel minder te zijn. Ik denk dat als ik hier nog wat 
meer mee bezig ben geweest het zeker zal zakken naar een 4, of misschien nog minder. 

Wil je dit gaan uitproberen in de toekomst? 
Ja, ik ga ermee aan de slag. Het heeft mij een heel nieuw inzicht gegeven op mijn probleem. Ik moet 
in eerste instantie aan mezelf denken en zal ook gaan nadenken over wat deze drie dierbare 
personen mij willen zeggen. Ik ben zelf ook heel benieuwd naar het effect.  

Cliënt ziet er meer “opgelucht” uit – haar gezichtsuitdrukking is ook meer ontspannen. Zij voelt zich 
“verlicht” door dit inzicht en gaat hier de komende weken mee aan de slag.  
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4 DKL depressie scores: 

Naam wk 30 wk 34 

verschil 
na 4 
wkn 

Mw. B 6 3 -3 

 
Subjectieve depressiescores op 10 punts schaal: 
 

Naam 
voor 
DAS na DAS 

verschil 
voor/na 
wk 30 wk 34 

verschil 
na 4 

wkn (wk 
34) 

Mw. B 7 5 -2 5 -2 

 
Bij nabellen na vier weken: Cliënt geeft aan dat depressie draaglijker is geworden, het voelt “lichter”. 
Het voelt nu als een “5” op de subjectieve belevingsschaal van 0 – 10. Direct na de interventie was 
dat al zo, en dat gevoel van verlichting heeft zij vast kunnen houden. Cliënt heeft regelmatig 
gesprekjes met de 'overleden personen' "boven", en dat helpt haar om met het verlies om te gaan. 
Ze heeft haar man nu ook dingen verteld die ze anders nooit verteld zou hebben, en hij is nu meer 
een steun voor haar.  
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Naam Cliënt: Hr. C, 57 jaar  
Datum interventie: 13 juli 2016 
 
DAS 1e fase 
Ervaren mate van depressie op de 10 punts schaal: 5 

Wanneer is het gevoel van depressie ontstaan? Ca. 4 jaar geleden 

Kun je het droevige gevoel oproepen, zodanig dat je weet dat het er is? 
Cliënt sluit de ogen en associeert even in het droevige gevoel.  

Waar neem jij die droevige zone waar in je omgeving, in of rondom je lichaam? 
Het gevoel is in zijn hoofd, cliënt neemt het om hem heen waar als een soort “mist”, in eerste 
instantie links van hem, er zitten “grenzen”aan.  

Verschuif de mistzone in het centrum van je aandacht, voor je, recht voor je ogen. Laat zonlicht 
uitbundig op de mistzone schijnen, en kijk wat er gebeurt. Neem hier voldoende tijd voor. 
Cliënt antwoord: Het beweegt (wijst met zijn handen in de ruimte, links van hem), bij het uitbundig 
beschijnen wordt de mist minder dicht en kan ik er af en toe doorheen kijken.  

Wat is het probleem achter die mist, van iets dat je ooit wilde, maar wat je hebt opgegeven? 
Een “normaal” leven leiden. 

Wat is het wat jij niet kunt, om een normaal leven te leiden?  
Ik word weerhouden door angst. 

DAS 2e fase 
Ken jij iemand die heel goed kan wat jij zou willen kunnen: die een normaal leven leidt? Kies maar 
iemand uit. Wat kan deze persoon heel goed? 
Die staat meer in het leven, hij heeft iets waar hij voor gaat, hij is doelgericht, hij kan gemakkelijker 
stappen zetten. 

Kijk maar eens heel goed hoe die persoon dat doet en neem dat waar. 
Cliënt neemt hier de tijd voor. 

Verander die persoon dan eens in jezelf: en zie dan dat je kunt wat je graag zou willen kunnen. Alsof 
je naar een film van jezelf kijkt. Zo had ik het moeten doen: als ik dat had gekund … 
Zie jezelf dan als je “jongere Zelf” voordat de mist er was. Stap erin, en groei op met die vermogens al 
helemaal in je.  

Wat is het wonder wat er gebeurd is, en kun je dat benoemen? 
Dan heb ik meer dingen die mij bezighouden, en die ik belangrijk vindt. Dan durf ik weer de 
confrontaties aan in de buitenwereld in positieve zin, maar ik ga ook conflicten aan en zeg sneller wat 
mij dwarszit op een positieve manier. 

Wat voor effect heeft dat op jouw Zijnsbeleving? 
Dan ben ik meer gekend en meer zichtbaar. 

Kijk nog eens naar de mist, en zie of er nog iets veranderd is? 
De mist is al wat meer weg, (cliënt knikt en glimlacht), ik kan er doorheen kijken, het is iets helderder.  

In welke mate ervaar jij nu nog jouw depressie, op de schaal van 1 tot 10? 
Het is nu een 3.  
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Wil je dit gaan uitproberen in de toekomst? 
Ja! Ik ga er thuis in de meditatie oefeningen nog mee aan de slag. 

4 DKL depressie scores: 

Naam wk 30 wk 34 

verschil 
na 4 
wkn 

Hr. C 3 2 -1 

 
Subjectieve depressiescores op 10 punts schaal: 
 

Naam 
voor 
DAS na DAS 

verschil 
voor/na 
wk 30 wk 34 

verschil 
na 4 

wkn (wk 
34) 

Hr. C 5 3 -2 4 -1 

 
Bij nabellen na vier weken: Cliënt geeft aan dat het depressieve gevoel wisselt, afhankelijk hoeveel 
last hij heeft van zijn oren (tinnitus). In goede dagen voelt het als een drie, soms zelfs nog wat 
minder, in wat slechtere dagen als een vijf. Gemiddeld genomen is het een vier. Ik ben er zeker iets 
mee opgeschoten en het heeft mij handvatten gegeven om op "het goede pad" te blijven en met 
mijn depressieve gevoelens om te gaan.  
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Naam Cliënt: Mw. D, 65 jaar  
Datum interventie: 13 juli 2016 
 
DAS 1e fase 
Ervaren mate van depressie op de 10 punts schaal: 6 

Wanneer is het gevoel van depressie ontstaan?  
In jeugd, rond 18 jaar 

Kun je het droevige gevoel oproepen, zodanig dat je weet dat het er is? 
Cliënt sluit de ogen en associeert even in het droevige gevoel 

Waar neem jij die droevige zone waar in je omgeving, in of rondom je lichaam? 
Het gevoel is bij het keelgebied, cliënt neemt het om haar heen waar als een soort “donkere zone”, 
aan de linkerkant van haar gezicht, ca. 30 cm lang.  

Verschuif de donkere zone in het centrum van je aandacht, voor je, recht voor je ogen. Laat zonlicht 
uitbundig op de donkere zone schijnen, en kijk wat er gebeurt. Neem hier voldoende tijd voor. 
Cliënt antwoord: Het wordt lichter, er zitten lichtere vlekken/gaten in, aan de bovenkant wordt het 
lichter, de contouren blijven staan. Er is wel licht maar aan de rechterkant lijkt het nog donker. 

Kun je door die lichtere gaten heenkijken? 
Ja, dat lukt, ik kijk van binnen naar buiten. 

Wat is het probleem achter die donkere zone, van iets dat je ooit wilde, maar wat je hebt opgegeven? 
Ik ben in mijn leven niet uit de verf gekomen.  

Wat is het wat jij niet kunt, waardoor je niet uit de verf bent gekomen?  
Gebrek aan zelfvertrouwen, zelfwaardering en zelfbewustheid.  

DAS 2e fase 
Ken jij iemand die heel goed kan wat jij zou willen kunnen: die wel uit de verf is gekomen? Kies maar 
iemand uit. Wat kan deze persoon heel goed? 
Ja, die ken ik. Zij is positief, zit goed in haar vel. Ze is enthousiast, opgewekt en gelukkig. Ze heeft een 
gelukkige uitstraling, dat zie ik aan haar manier van lopen en kleden.  

Kijk maar eens heel goed hoe die persoon dat doet en neem dat waar. 
Cliënt neemt de tijd om dit te doen. 

Verander die persoon dan eens in jezelf: en zie dan dat je kunt wat je graag zou willen kunnen. Alsof 
je naar een film van jezelf kijkt. Zo had ik het moeten doen: als ik dat had gekund … 
Ik merk dat ik voor mijn 18e al last had van deze moeilijke gevoelens, eigenlijk al vanaf mijn geboorte. 
In de baarmoeder voelde ik mij veilig. 

Ga dan in je beleving maar terug naar je “jongere Zelf” in de baarmoeder, voordat de donkere zone er 
was. Maak de vermogens van zelfvertrouwen, zelfwaardering en zelfbewustzijn maar groot, zo goed 
als jij op dit moment kunt. Neem jouw “rolmodel” hierbij als voorbeeld. Stap erin, en groei in jouw 
eigen tempo op met die vermogens al helemaal in je.  
Cliënt neemt hier de tijd voor, de uitdrukking op haar gezicht verzacht.  

Wat is het wonder wat er gebeurd is, en kun je dat benoemen? 
Cliënt antwoord: Ik voel me sterker, mijn keelgebied is meer open. Ik zou anders kunnen zijn dan ik 
nu ben. Ik heb meer kwaliteiten dan ik weet.  
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Wat voor effect heeft dat op jouw Zijnsbeleving? 
Ik voel me lichter, ik mag er zijn.  

Kijk nog eens naar de donkere wolk, en zie of er nog iets veranderd is? 
De donkere wolk is niet meer zo groot als in het begin (cliënt glimlacht), ik kan door de wolk 
heenkijken, het is als een soort ‘gat’ van zonlicht. De donkere zone is ook wat verschoven naar 
rechts.  

In welke mate ervaar jij nu nog jouw depressie, op de schaal van 1 tot 10?  
Het is nu een 3.  

Wil je dit gaan uitproberen in de toekomst? 
Ja! Ik ga er thuis in de meditatie oefeningen nog mee aan de slag en ben benieuwd naar het effect.  

4 DKL depressie scores: 

Naam wk 30 wk 34 

verschil 
na 4 
wkn 

Mw. D 3 8 5 

 
Subjectieve depressiescores op 10 punts schaal: 
 

Naam 
voor 
DAS na DAS 

verschil 
voor/na 
wk 30 wk 34 

verschil 
na 4 

wkn (wk 
34) 

Mw. D 6 3 -3 5 -1 

 

Bij nabellen na vier weken: Cliënt geeft aan dat de donkere wolk wel is verdwenen. Ze is wel wat 
"afgegleden", vond het soms moeilijk om het positieve gevoel vast te houden. Huisarts heeft een 
angststoornis geconstateerd, cliënt krijgt doorverwijzing naar de GGZ. Is al 2,5 jaar bij de 
praktijkondersteuner, maar dat helpt niet voldoende. Overweegt volgend jaar een MF cursus te doen 
al dan niet in combinatie met individuele counselling (dit kan ze nu niet vanwege financiële redenen). 
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Naam Cliënt: Mw. E, 59 jaar 
Datum interventie: 13 juli 2016 
 
DAS 1e fase 
Ervaren mate van depressie op de 10 punts schaal: Nu een 6 

Wanneer is het gevoel van depressie ontstaan?  
In jeugd, rond ca. 5/6 jaar 

Kun je het droevige gevoel oproepen, zodanig dat je weet dat het er is? 
Cliënt sluit de ogen en associeert even in het droevige gevoel 

Waar neem jij die droevige zone waar in je omgeving, in of rondom je lichaam? 
Het gevoel is een beklemmend gevoel op de borst, als een soort zware steen, dat er niet uit kan.  

Stel je maar voor dat je die steen uit je borst haalt, en voor je ogen neerlegt op de grond, recht voor 
je. Laat zonlicht uitbundig op de steen schijnen, en kijk wat er gebeurt. Neem hier voldoende tijd voor. 
Cliënt antwoord: Het is een saaie, grijze zware steen. Het is net alsof het lichter en kleiner wordt. Als 
die daar ligt is het al uit mijn lijf en voel ik het ook niet meer 

Kijk eens wat er achter de steen. Wat is het probleem dat achter die steen ligt, van iets dat je ooit 
wilde, maar wat je hebt opgegeven? 
Ik sta alleen. Er is veel verdriet 

Wat is het wat jij niet kunt, waardoor je zo alleen bent? 
Moedig zijn. Wat ik vooral mis is moed.  

DAS 2e fase 
Ken jij iemand die heel goed kan wat jij zou willen kunnen: die moedig is? Kies maar iemand uit. Wat 
kan deze persoon heel goed? 
Ja, die ken ik, dat is Anne-Wil Blankers. Zij is positief op de juiste manier, écht (authentiek), een heel 
verstandige en sterke vrouw, heel open. Zij is moedig, zit goed in haar vel.  

Kijk maar eens heel goed hoe Anne-Wil dat allemaal doet en neem dat waar. 
Cliënt neemt de tijd om dit te doen. 

Verander die persoon dan eens in jezelf: en zie dan dat je kunt wat je graag zou willen kunnen. Alsof 
je naar een film van jezelf kijkt. Zo had ik het moeten doen: als ik dat had gekund … 
Cliënt merkt dan dat ze naast moed nog iets anders nodig heeft, namelijk zelfvertrouwen. We 
herhalen de vorige stap, met deze extra hulpbron. Nu lukt het wel 
Dan zou ik het een stuk gemakkelijker hebben gehad. Ik zou wat losser zijn, niet zo krampachtig 
(cliënt maakt handgebaar en knikt).  

Ga dan in je beleving terug naar je “jongere Zelf” voor je 5/6e levensjaar, voordat de donkere steen er 
was. Maak de vermogens van zelfvertrouwen en moed maar groot, zo goed als jij op dit moment 
kunt. Neem jouw “rolmodel” Anne-Wil hierbij als voorbeeld. Stap erin, en groei in jouw eigen tempo 
op met die vermogens al helemaal in je.  
Cliënt neemt hier de tijd voor, de uitdrukking op haar gezicht verzacht.  

Wat is het wonder wat er gebeurd is, en kun je dat benoemen? Wat voor effect heeft dat op jouw 
Zijnsbeleving? 
Cliënt antwoord: Ik hoef minder op mijn tenen te lopen. Ik heb meer vertrouwen in algemene zin, ik 
kan meer loslaten.  
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Kijk nog eens naar de steen die voor je ligt, en zie of er nog iets veranderd is? 
De steen is nog steeds lichtgrijs en iets kleiner. Hij mag daar wel liggen. Ik leg er een witte zakdoek 
overheen, zodat hij minder zichtbaar is. Voor nu is dat wel OK.  

In welke mate ervaar jij nu nog jouw depressie, op de schaal van 1 tot 10?  
Het voelt nu minder zwaar, is nu een 5.  

Wil je dit gaan uitproberen in de toekomst? 
Ja! Ik ga er thuis in de meditatie oefeningen nog mee aan de slag.  

4 DKL depressie scores: 

Naam wk 30 wk 34 

verschil 
na 4 
wkn 

Mw. E 3 0 -3 

 

Subjectieve depressiescores op 10 punts schaal: 
 

Naam 
voor 
DAS na DAS 

verschil 
voor/na 
wk 30 wk 34 

verschil 
na 4 

wkn (wk 
34) 

Mw. E 6 5 -1 2 -4 

 

Bij nabellen na vier weken: Cliënt is heel positief en heeft veel gehad aan de interventie. "Anne Wil" 
is haar tot steun geweest in de afgelopen weken. Gevoel van depressie is significant afgenomen en zij 
ervaart “verlichting”. Zij heeft wel last van stress en angst nav een moeilijke ervaring (schoondochter 
is bevallen van een doodgeboren kindje en is nu weer zwanger). MF oefeningen doen helpt om deze 
angst beter te hanteren. 
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Bijlage IV Scoretabellen 4 DKL 

4DKL scores proefpersonen  wk 30 en wk 34 
 

      Naam Week Distress Depressie Angst Somatisatie 

Hr. A wk 30 21 2 4 11 

  wk 34 10 0 1 5 

Mw. B wk 30 25 6 8 13 

  wk 34 16 3 4 12 

Hr. C wk 30 15 3 2 4 

  wk 34 17 2 3 2 

Mw. D wk 30 21 3 7 6 

  wk 34 29 8 15 12 

Mw. E wk 30 30 3 8 0 

  wk 34 18 0 8 7 

      max scores 
 

32 12 24 32 

      Legenda: 
     matig verhoogd >10 >2 >7 >10 

sterk verhoogd >20 >5 >12 >20 

 

4DKL scores controlegroep wk 30 en wk 34 
 

      Naam Week Distress Depressie Angst Somatisatie 

Mw. V wk 30 14 5 0 7 

  wk 34 16 6 0 5 

Mw. W wk 30 22 5 7 10 

  wk 34 8 1 1 5 

Mw. X wk 30 12 5 3 16 

  wk 34 5 5 1 8 

Hr. Y wk 30 21 5 3 11 

  wk 34 19 5 4 10 

Mw. Z wk 30 13 3 1 10 

  wk 34 18 4 3 12 

 


