
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, of  

neem contact op met de locatie van uw keuze.  

 

Locatie Rijen 

 

06-41853542 (T. Swart ) 

info@praktijktatoran.nl 

 

RectorBuijsselstraat 20 

(ingang tegenover Looiersveld 6!) 

5121 JP Rijen 

Locatie Etten-Leur 

 

06-24538572 (S. Handstede) 

info@praktijkdehand.nl 

 

‘t Lambertushof 

Lambertusstraat 13 

4872 XA Etten-Leur 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Therapeutische begeleiding 
voor kinderen en jongeren  

na een ingrijpende gebeurtenis 
 

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/
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De draad weer oppakken? 
Ieder kind maakt in zijn leven veranderingen of ingrijpende gebeurtenissen 

mee. Soms heeft de gebeurtenis weinig impact, soms veel. Veranderingen 

horen bij opgroeien.  Ze zorgen voor onrust maar vaak waait het met steun 

van de omgeving ook weer over.  

 

Sommige veranderingen komen  zo onverwacht of zijn zo overweldigend  dat 

een kind zich er niet (voldoende) op kan voorbereiden. Bijvoorbeeld bij:  

 

 (echt)scheiding 

 verlies van een dierbare 

 ziekte & ziekenhuis opname(s) 

 ongeval 

 pesten 

 (huiselijk) geweld 

 pleeggezinplaatsing of adoptie 

 verwaarlozing  of misbruik 

 

Dan ervaart een kind een warboel aan gevoelens zoals angst, machteloosheid, 

boosheid en extreem onbehagen. De reactie zal per kind verschillen. Het ene 

kind verstijft, een ander kind raakt in paniek of wordt kwaad. Er zijn ook 

kinderen die niet lijken te reageren en gewoon doorgaan.   

 

Ook al reageren kinderen verschillend, voor de meeste kinderen geldt dat ze 

eerst veel verwarrende emoties en stress laten zien. Deze reacties zijn normaal 

omdat  de vertrouwde basis wegvalt. Uw kind heeft dan tijd, steun en rust 

nodig om de gebeurtenis(sen) een plek te geven. De meeste kinderen kunnen 

het zelf, maar soms leidt het helaas tot langdurige emotionele- en lichamelijke 

klachten zoals slaap- en concentratieproblemen, buik- of hoofdpijn, te 

emotioneel of te gespannen zijn.  

 

Dan is hulp van buitenaf nodig bij de verwerking zodat een kind daarna zelf de 

draad weer kan oppakken en verder kan gaan.    

 

Voor wie? 

Onze hulp richt zich op kinderen en jongeren (tot 16 jaar) die na een ingrijpende 

verandering of gebeurtenis(sen) zo veel last blijven houden dat hun dagelijks 

leven er negatief door wordt beïnvloed.  

 

Wat houdt de hulp in? 

We helpen om ervaringen op een eigen manier te verwerken en gebeurtenissen 

een plek te geven.  We gebruiken:  

 Allerlei spelvormen en spelmaterialen 

 Gesprekken  

 Een thematisch werkboek  of herinneringsboek  

 Creatieve materialen 

 Ontspanningsoefeningen  

 

Waar besteden we aandacht aan? 

We staan al pratend, spelend of werkend,  samen stil bij: 

 Welke gedachten en gevoelens heb je? 

 Hoe kan ik omgaan met een warboel aan gevoelens? 

 Hoe kan ik boosheid en verdriet een plek geven? 

 Hoe kan ik omgaan met schaamte en teleurstelling? 

 Op welke manier kan ik zorgen en stress laten afnemen? 

 Hoe kan ik ontspannen? 

 Wat houdt de “nieuwe” realiteit in? 

 Hoe kan ik verder met de veranderingen én met de herinneringen? 

 Hoe neem ik mijn plaats weer stevig in?  

 Welke problemen spelen er nu nog? 

 Hoe kan ik stap voor stap mijn problemen oplossen en overwinnen? 

 

We werken aan weer lekker in je vel zitten. Aan voldoende veerkracht en 

vertrouwen om met de “nieuwe” of veranderde situatie om te gaan.  

Uiteindelijk doel is de draad weer oppakken en op een positieve en ontspannen 

manier meedoen aan dagelijkse activiteiten. 
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