
Hoe ziet een traject bij onze praktijk er uit?  
 

 
 

Kosten & Vergoedingen 

Op onze website vindt u een overzicht met de meest actuele 

informatie. Vergoeding via de zorgverzekeraar is vaak (deels) mogelijk, 

indien u aanvullend verzekerd bent. Indien er sprake is van een PGB 

dan kan deze ingezet worden om begeleiding te bekostigen.  

 

Interesse, meer weten of aanmelden? 

Surf naar onze website www.praktijktatoran.nl.  

U kunt ook contact met ons opnemen via  

telefoonnummer 06-41853542 (Tirtsa Swart)  

of mailen naar info@praktijktatoran.nl 

 

Bezoekadressen : 

Locatie Rijen 
 

RectorBuijsselstraat 20 

(ingang tegenover Looiersveld 6!) 

5121 JP Rijen 

Locatie Etten-Leur 
 

‘t Lambertushof 

Lambertusstraat 13 

4872 XA Etten-Leur 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speltherapie 
voor kinderen en jongeren! 

  

Aanmelding & Intake 

Na aanmelden een intake-gesprek 

Welke soort therapie / begeleiding past bij de (hulp)vraag? 

 

 

 

Individueel  

 Observatie / kennismaking. 

Oudergesprek & plan van aanpak. 

Behandeling / begeleiding steeds per 
cyclus van 5 sessies, aansluitend 

evaluerend oudergesprek. 

Afronding met kind. 

 

 

 

Groep 

   Groepsbijeenkomsten                               
Ouderbijeenkomsten                   

(volgens vast programma) 

 Extra oudergesprek(ken) in overleg. 

Eindevaluatie met ouders. 

 

http://www.praktijktatoran.nl/
mailto:info@praktijktatoran.nl


Speltherapie? 

Soms zitten  kinderen of jongeren zo in de knel, dat ze hun draai even niet 

meer  kunnen vinden. Het lukt de omgeving niet om dit op eigen kracht te 

veranderen, omdat praten over de situatie te moeilijk of te bedreigend is.  

Speltherapie kan dan helpen, en biedt ondersteuning bij: 

 

Emotionele problemen 

 Onzekerheid, weinig zelfvertrouwen of negatief zelfbeeld 

 Verwerken van trauma of verlieservaringen 

 Accepteren van “anders zijn” (bij stoornis, ziekte, handicap of hoogbegaafdheid)   

 Adequaat uiten van gevoelens  

 Hechtingsproblemen 

 

 

Psycho-somatische klachten  

 Spanningsklachten 

  (In)slaapproblemen 

 Hoofd- en buikpijn (zonder medische oorzaak) 

 Problemen rondom eten & zindelijkheid  

 

Sociale problemen 

 Moeilijkheden in de omgang met andere kinderen  

 Moeilijkheden in de omgang met volwassenen 

 

Wat is speltherapie? 

Speltherapie is een therapie voor kinderen (3-16 jaar) waarbij ‘spel’ gebruikt 

wordt als hulpmiddel om een kind weer op weg te helpen. De therapie sluit 

aan bij de belevingswereld en de behoeften van het kind. Er worden 

afhankelijk van de leeftijd verschillende middelen gebruikt. Bijvoorbeeld: 

 Allerlei speelgoed, fantasie- en expressiemateriaal 

 Creatieve materialen 

 Een zelfhulp-, herinnering-  of levensboek  

 Lichaamsgerichte- en ontspanningsoefeningen 

 

Hoe werkt  speltherapie? 

 Al  spelend laat een kind zien wat hem bezig houdt. Het is een manier om te 

ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te 

verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van nieuw gedrag.  De 

therapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt en 

speelt mee. Op deze manier leert de therapeut de speeltaal van het kind te 

begrijpen. De therapeut speelt hierop in en en kan het kind zo helpen om het 

probleem te verwerken.  Oplossingen die spelend gevonden worden neemt het 

kind mee naar het échte leven. 

 

Speltherapie, ook voor jongeren!? 

Ook jongeren vanaf zo’n 11 jaar kunnen baat hebben bij speltherapie. Als een 

jongere niet echt meer wil spelen  kan er ook gewerkt worden met de methode 

“spelbeelden”.  Met fantasiemateriaal wordt er door de jongere een opstelling 

gemaakt, een verhaal gevormd. De therapeut leidt, met gerichte vragen, de 

jongere vervolgens door het verhaal van de opstelling heen.  

Een spelbeeld: 

 vertelt de jongere het eigen levensverhaal op verrassende wijze, 

 is als een ”magische” zoektocht, 

 laat op een ander manier de werkelijkheid van /aan de jongere zien, 

 helpt ontdekken wat de jongere belangrijk vindt en hem  kan helpen.  

Waar richt de therapie zich op?   

In de therapie wordt spelenderwijs gewerkt aan: 

 Versterken van de eigen kracht  

 Opbouwen van (zelf)vertrouwen  
 Adequaat uiten van gevoelens  

 Verwerken van storende ervaringen 

 Zoeken naar oplossingen  

 Aanleren van alternatieven (gedachten / gevoel / gedrag) 

 

Uiteindelijk doel is om het  kind of de jongere zo te steunen en te versterken 

dat hij/zij  zich zo optimaal mogelijk kan (gaan) ontwikkelen en weer sterker in 

het leven staat. 


