
Speltherapie
Spel werkt  

Volwassenen hebben geleerd dat 
praten kan helpen. Voor kinderen 
is het echter veel moeilijker om 
over hun gevoelens, hun angsten 
en zorgen te praten. Als uw kind 
iets vervelends heeft meegemaakt, 
kan het dat niet zomaar vertellen. 
Nare gebeurtenissen zoals een 
ziekenhuisopname, het overlijden van 
een geliefd persoon, mishandeling 
of echtscheiding zijn dan moeilijk te 
verwerken. Ook een handicap kan 
een probleem zijn voor uw kind. 
Hulp van buitenaf is soms nodig 
en speltherapie kan een goede 
behandelwijze zijn.



Soms zitten kinderen zo in de knel 
dat hun draai niet kunnen vinden. U 
merkt bijvoorbeeld dat uw kind:
π teruggetrokken of juis drukker is;
π veel ruzie heeft;
π boos is;
π (faal)angstig is;
π snel en veel huilt;
π (te) weinig contact heeft met 
leeftijdsgenoten
π buikpijn heeft of een andere 
lichamelijke klacht;
π zich moeilijk kan concentreren;
π te weinig zelfvertrouwen heeft;
π slecht slaapt;
π prikkelbaar is;
π in bed plast.

Waarom spel als therapie?
Voor kinderen is spel de manier om 
gevoelens te uiten en emoties te 
verwerken, zich op allerlei gebieden 
te ontwikkelen en de wereld te 
ontdekken. Spel is de taal van het 
kind. Wat een kind nog niet zo 
goed kan zeggen of doen, kan het 
wel in spel laten zien. Speltherapie 
is een oplossing voor kinderen die 
zijn vastgelopen. In de spelkamer 
kan een kind in alle vrijheid spelen. 

Ervaringen en gebeurtenissen worden 
uitgespeeld en verwerkt. In het spel 
wordt met nieuw en ander gedrag 
geëxperimenteerd.

Welke leeftijd?
Speltherapie is meestal voor kinderen 
van 3 t/m 12 jaar, soms ook nog voor 
wat oudere kinderen.

Hoe verloopt de speltherapie?
Speltherapie vindt plaats in de 
spelkamer onder begeleiding van 
de speltherapeut. Deze is er in 
gespecialiseerd kinderen met behulp 
van spel te behandelen. De spelkamer 
is zo ingericht dat een kind zoveel 
mogelijk ruimte heeft om met allerlei 



soorten materiaal te spelen. Op deze 
manier kan het kind uiting geven aan 
zijn of haar belevingswereld.
De speltherapeut heeft alle aandacht 
en bouwt een vertrouwensrelatie op, 
dat duurt soms enige tijd. Door zich 
te verplaatsen in het kind en het spel, 
door mee te spelen en te observeren, 
leert de speltherapeut de taal van het 
kind te begrijpen.

Zo krijgt het kind de gelegenheid en 
de ondersteuning om gevoelens en 
problemen zo goed mogelijk te uiten 
en te verwerken. Dit stimuleert de 
ontwikkeling en zal op den duur zowel 
voor het kind als voor de omgeving 
meer eventwicht kunnen brengen.

Wat is de werkwijze?
Tijdens een screeningsgesprek 
wordt zoveel mogelijk informatie 
verzameld over de klachten. 
Nadat de diagnose is gesteld kan 
speltherapie worden gekozen als de 
meest wenselijke behandeling op dat 
moment. Speltherapie vindt plaats in 
combinatie met ouderbegeleiding (zie 
folder ouderbegeleiding).Speltherapie 
en ouderbegeleiding worden meestal 

door twee verschillende behandelaars 
uitgevoerd. Zij stemmen de doelen 
van hun behandeling op elkaar 
af en hebben hierover overleg. 
Gedurende de behandeling heeft u 
ook gesprekken met de speltherapeut, 
zodat u als ouder op de hoogte bent.
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