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Speltherapie 
Informatie voor ouders en verwijzers 

 

 
 

 

Waarom speltherapie? 

Van sommige kinderen geldt dat ze baat hebben bij speltherapie. Dat zijn met 

name de kinderen die op een of andere manier geremd worden of vastgelopen zijn 

in hun (emotionele) ontwikkeling. Kinderen kunnen om allerlei redenen niet lekker 

in hun vel zitten, waardoor ze zich niet goed kunnen ontwikkelen. Dit kan zich 

uiten in bedplassen, buikpijn, hoofdpijn, concentratieproblemen, slaapproblemen, 

enz. Het kan ook zijn dat kinderen onrustig worden, niet meer naar de ouders of 

leerkracht luisteren, vaak boos zijn, driftig worden of zichzelf juist terugtrekken. 

Ze kunnen zich onzeker, somber of eenzaam voelen.  

 

Speltherapie wordt ingezet om uiting te leren geven aan emoties. Er is tijdens de 

therapie ruimte om opgedane (soms traumatische) ervaringen te verwerken en 

zodanig een plaats te geven dat het functioneren van het kind er niet langer door 

wordt belemmerd. Tevens is er ruimte om nieuwe ervaringen op te doen in een 

veilige omgeving, zodat het kind op een positieve manier in contact leert staan 

met zijn omgeving.  

 

Voorbeelden van situaties waarin speltherapie wordt ingezet: sterk verminderd 

zelfvertrouwen; overmatige angstbeleving; pesten of gepest worden; getuige van 

ingrijpende gebeurtenissen op het gebied van mishandeling, verwerkingspro-

blematiek rond ziekte, echtscheiding, ongevallen en overlijden; slachtoffer van 

emotionele verwaarlozing of van seksueel misbruik.  

 

De speltherapie vanuit reformatorische achtergrond wordt geboden aan kinderen 
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in de regio Zeeland op een locatie in Tholen of Walcheren. De therapie vindt plaats 

in nauw contact met de ouders en start na intakecontacten met kind en ouders. 

 

Aanmelding en start 

 

Stap 0:  

Bij vragen kan contact opgenomen worden met het Ds. G.H. Kerstencentrum, 

telefoonnummer: 0318-517310. 

 

Stap 1:  

Ouders vragen een verwijsbrief aan bij de huisarts of het Centrum voor Jeugd en 

gezin/wijkteam. Op de verwijsbrief dient minimaal aangegeven te zijn dat het een 

aanvraag betreft voor ‘speltherapie bij het Ds. G.H. Kerstencentrum’.  

  

Stap 2:  

Verwijsbrief versturen: 

 per e-mail naar info@koc.nu  

 of per post naar: administratie Ds. G.H. Kerstencentrum, Postbus 162, 3900 AD 

Veenendaal. 

 

Stap 3:  

Het Ds. G.H. Kerstencentrum vraagt een beschikking aan bij de burgerlijke 

gemeente waarin het kind woont. Een beschikking is een schriftelijk besluit 

omtrent het toekennen van de hulpaanvraag en bijbehorende financiering door de 

gemeente.  

 

Stap 4:  

Het Ds. G.H. Kerstencentrum neemt contact met ouders op om de hulpvraag 

verder af te stemmen. 

 

Stap 5:  

De speltherapie wordt gestart door: Speltherapeut Linda van der Knijff of Sara 

Goedbloed. 
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