Voorkant

Speltherapie

‘Mijn kind is
gebaat bij meer
zelfvertrouwen’

‘Het zou zo fijn zijn als mijn
kind beter leert omgaan
met tegenslagen’
‘Mijn kind huilt zo
snel...’
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Binnenkant links

Speltherapie is een behandelwijze waarbij
een kind tijdens het spelen laat zien wat er in
hem of haar omgaat.
Wilt u uw kind helpen?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

huilt uw kind veel of snel?
is uw kind snel boos of geirriteerd?
maakt uw kind veel ruzie?
heeft uw kind geen vriendjes of wordt uw kind gepest?
kan uw kind zich niet concentreren?
is uw kind erg teruggetrokken of juist erg druk?
slaapt uw kind slecht of droomt uw kind angstig?
plast uw kind in bed?
klaagt uw kind over buikpijn of hoofdpijn?
is uw kind onzeker en heeft uw kind weinig zelfvertrouwen?
kan uw kind niet meekomen op school?
heeft uw kind iets verdrietigs meegemaakt?
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Binnenkant rechts

Speltherapie kan kinderen helpen om te gaan met:
emotionele problemen:
het uiten van gevoelens, weinig zelfvertrouwen,
een negatief zelfbeeld, faalangst, hechtingsproblemen.
sociale problemen:
moeilijkheden in de omgang met andere kinderen zoals niet kunnen
samenspelen, pesten of gepest worden,mteruggetrokken gedrag,
moeilijkheden in de omgang met volwassenen zoals gedragsproblemen en
niet goed luisteren.
moeilijke ervaringen:
verlies van belangrijke personen, verandering van de thuissituatie of
gezinssamenstelling, mishandeling, verwaarlozing, ziekte, handicap of
psychiatrische problemen van het kind zelf of gezinsleden, nare
gebeurtenissen zoals een ongeluk of oorlog.
Spelen is voor een kind een prettige en natuurlijke manier om zich te uiten.
Een kind vindt het vaak moeilijk om te praten over angsten, verdriet, zorgen,
blijdschap en boze gevolens. Spelen in een veilige en vertrouwde omgeving
in het bijzijn van de speltherapeut geeft een kind de gelegenheid om te
ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten en ervaringen te
verwerken. Ook kan een kind oefenen met allerlei vormen van (nieuw)
gedrag.

'Speltherapie is een prettige
behandelvorm voor een kind
om zich te uiten...'
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Achterkant

'Door het spelen
voelt ieder kind zich
gezien en gehoord..'

Als u wilt weten of speltherapie uw kind kan helpen kunt u vrijblijvend contact
opnemen met (een speltherapeut binnen) Uniek om uw vraag te bespreken.

Aanmelding
Na de aanmelding is er een eerste gesprek waarin de levensloop en
karaktereigenschappen van uw kind, uw visie en uw hulpvraag worden
besproken.Uw kind komt, na aanmelding, twee keer bij een speltherapeut spelen.
De speltherapeut bespreekt vervolgens met u wat is opgevallen in deze
spelobservaties en of speltherapie een geschikte hulpvorm is voor uw kind. Als u
kiest voor speltherapie wordt er samen met u een plan gemaakt met doelen en
afspraken.Speltherapie vindt wekelijks plaats op een vast tijdstip en duurt drie
kwartier per keer. Daarnaast zijn er gesprekken met u als ouders om te bespreken
wat uw kind in speltherapie laat zien en hoe u uw kind kunt helpen.
U kunt zich op alle locaties aanmelden via de site. Speltherapie wordt vaak
(gedeeltelijk) vergoed vanuit uw aanvullende zorgverzekering. Vraagt u dit na bij uw
zorgverzekeraar.

Kijk voor meer informatie over speltherapie
op www.expertisecentrum-uniek.nl.
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