
Therapie voor kinderen en jongeren  

Via creatieve therapie (beeld, beweging en 
dramaspel), opvoedingsondersteuning, … 
en andere vormen van hulpverlening, bied 
ik in mijn praktijk ondersteuning aan 
kinderen, jongeren en/of hun ouders die 
om één of andere reden zijn vastgelopen 
in hun natuurlijke ontwikkeling. Binnen 
AGLAIA is de  samenwerking tussen 
kind/jongere, de ouders en de therapeut 
een belangrijk element.  

Jonge mensen leggen tijdens hun 
ontwikkeling naar volwassenheid een hele 
weg af. Niet alle kinderen en/of jongeren 
ontplooien zich even vlot. Ze geraken 
geblokkeerd of verliezen de weg.  

Er wordt gezocht naar vastgelopen 
gedachten, gevoelens en dynamieken. Er 
wordt gestimuleerd om op een andere 
manier hier mee om te gaan.  

Deze zoektocht is een verkenning van 
zowel het intrapsychisch element (binnen 
het kind zelf) als het interpersoonlijk 
aspect (tussen de verschillende relaties). 
Dit gebeurt aan de hand van gesprek 
gecombineerd met creatieve technieken 

 

Indicaties : 

Kinderen, en jongeren die : 

° emotionele, sociale, cognitieve, 
psychomotorische, … klachten hebben  

° moeite hebben met het vinden van 
woorden voor (traumatische) ervaringen 

of juist veel over problemen praten, maar 
daarmee aan gevoelens voorbij gaan  

° moeilijk contact kunnen maken met de 
eigen belevingswereld  

° moeite hebben met inzicht in eigen 
handelen, denken en voelen  

° moeite hebben met ordenen, begrenzen 
en uitspreken van emoties  

° … 

     Creatieve therapie beeld 

Beeldende therapie is een vorm van   
behandeling waarbij de ervaring van 

mensen ten behoeve van 
ontwikkelingsprocessen centraal staat. 

       Vier essentiële aspecten zijn dus : 

       ° het doen en ervaren 

      ° het resultaat 

      ° de betekenisgeving aan het resultaat 

      ° relatie cliënt – werkstuk – therapeut 

 

Creatieve therapie beeld heeft als doel 
veranderingsprocessen op gang te 

brengen.  Door het maken van 'beelden' 
die meestal een blijvend karakter hebben, 
onderscheidt deze therapievorm zich van 

andere vormen van therapie. 



 

Beeldende therapie 

° biedt de mogelijkheid zelf tot activiteit te 
komen  

° spreekt eigen kracht en creativiteit aan  

° geeft een zichtbaar resultaat waar men 
kan op terugblikken  

° helpt de innerlijke belevingswereld te 
linken aan de buitenwereld  

° helpt via metaforen en symbolen 
controle te krijgen over (overweldigende) 
emoties  

° biedt ruimte om te experimenteren met 
verschillende materialen 

 

Intake: 

Elke therapie start met een intakegesprek 
van 1u à 1u30.  Tijdens dit gesprek verken 
ik  de moeilijkheden en de zorgvragen en 
de krachten in het kind.  We bekijken 
samen welke weg we kunnen gaan en hoe 
een mogelijk traject kan verlopen. 

Na dit intakegesprek beslissen de beide 
partijen of de therapie al dan niet zal 
starten binnen Aglaia. 

Kostprijs van intake: 15 euro 
Afhankelijk van de aard van de therapie is 
de kostprijs variabel.  Deze wordt 
besproken tijdens het intakegesprek. 
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