
 

 

 

 

 

 

Kinderen maken op zowel lichamelijk als psychisch gebied een snelle ontwikkeling door. De sociaal-

emotionele ontwikkeling neemt binnen deze ontwikkeling een groot deel in en is daarom een belangrijke 
pijler binnen de algemene ontwikkeling van kinderen.  

Bij de sociaal emotionele ontwikkeling welke verbonden is met andere ontwikkelingsgebieden moet je 
denken aan het ontwikkelen van emoties, het zelfbeeld, hechting en temperament van het kind.  
 
Eindelijk heb je na 9 maanden zwangerschap eindelijk je zoon of dochter in je armen en dan krijg je te 
maken met een belangrijke levenstaak, het opvoeden van een kind, jouw kind. Terwijl het kind zich 

ontwikkelt, beweeg jij daar ongemerkt in mee. Toch merk je, dat het opvoeden niet altijd vanzelf gaat.  
Soms lijkt het wel of jouw kind niet echt lekker in zijn of haar vel zit.  
Misschien zijn er problemen veroorzaakt door autisme, een ontwikkelingsachterstand, of een ander 
onderliggend probleem?  
Kinderen ontwikkelen zich niet alleen door te kijken, maar vooral door zelf te doen en te ervaren, denk 
maar aan spelen.  

 
Beeldende therapie is een laagdrempelige therapie, waarbij juist door doen en ervaren kinderen zich 
kunnen uiten. Kinderen krijgen de gelegenheid moeilijk te verwerken gebeurtenissen te verwerken.  
Met beeldende materialen zoals klei, verf steen, krijt geef ik de kinderen op een methodische wijze de 
ruimte al spelend te experimenteren, te ervaren en te ontdekken.  

Het doel van de therapie is er aan bij te dragen, dat een kind zich op een gezonde manier kan blijven 
ontwikkelen en ik probeer door middel van deze therapie een eventueel gestagneerde ontwikkeling weer 

op gang te brengen.  
Kunnen groeien en kunnen ontwikkelen is essentieel voor kinderen. Soms kun je ze hierbij een handje 
helpen. Bijvoorbeeld door ze spelenderwijs te laten ervaren dat ze hun problemen kunnen overwinnen en 
ze zo het vertrouwen te geven, dat ze problemen in 'het grote leven' ook het hoofd kunnen bieden.  
 
Omdat een kind niet alleen woont, nodig ik ouders, pleegouders of het hele gezin uit om twee sessies 
met het kind mee te doen. De bedoeling hiervan is om naast inzicht in de behandeling, meteen 

handvatten aan te reiken.  
Tijdens de behandeling zal ik altijd eerst bij jouw kind om toestemming vragen om mijn bevindingen te 
delen en ik zal uitleggen, wat de reden hiervan is.  
Met de volgende problemen kan uw kind bij Axis Mundo aan het werk;  
 

• Omgaan met probleemgedrag  

• Verwerken van nare gebeurtenissen  
• Vergroten en versterken van zelfvertrouwen/zelfbeeld  
• Eetstoornissen.  
• Behandeling van angsten, zoals faalangst  
• Verliesverwerking, ook bij scheiding van ouders  
• Emotieregulering  
• Leren omgaan met autisme  
 
 
De kracht van Vaktherapie bij kinderen, filmpje dat ik u niet wil onthouden. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MJB51CmzV4s&feature=youtu.be  
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