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Emoties laten zich niet makkelijk in woorden vangen, 
zeker als je niet zo’n prater bent of omdat er geen woor-
den zijn voor dat wat jij hebt meegemaakt. Ook kan het 
voelen van emoties lastig zijn. Zeker als deze zo heftig 
zijn dat je jezelf er (onbewust) voor wil beschermen. 
Als jij het moeilijk vindt om je gevoelens te bespre-
ken of ervaren, dan is vaktherapie iets voor jou.



Vaktherapie
beeldend
Vaktherapie is een ervaringsgerichte 
behandeling voor jongeren en vol-
wassenen met psychische klachten. 
In plaats van gesprek gebruiken we 
ervaringsgerichte, creatieve oefenin-
gen om tot verwerking, verandering 
en herstel te komen. Er zijn ver-
schillende vormen van vaktherapie, 
waaronder vaktherapie beeldend. In 
deze therapie werken we met aller-
lei beeldende materialen, zoals krijt, 
verf en steen. De werkstukken die je 
maakt, helpen je om stil te staan bij 
je emoties en geven uitdrukking aan 
dat wat met woorden soms moeilijk 
te zeggen is.

Praten
zonder woorden

Dat wat je doet of maakt in de 
therapie, heeft vaak verrassende over-
eenkomsten met de manier waarop je 

dingen doet in het dagelijks leven. 
Vaktherapie beeldend maakt gebruik van 

deze overeenkomsten. Door bewust te 
ervaren wat er gebeurt tijdens de ver-

schillende oefeningen en daarop te 
reflecteren ontdek je steeds een 

beetje meer over jezelf.

Doelen binnen vaktherapie kunnen 
zijn:

Verwerken van pijnlijke gevoelens
Anders leren aanpakken van 
moeilijke situaties 
Leren omgaan met emoties

Linda
studente

“Door te werken met beeldende 
materialen heb ik geleerd dat mijn 

emoties er mogen zijn. Ik hoef daar 
niet meer bang voor te zijn. Het 

lukt me beter om me te uiten én 
mijn grenzen aan te geven. Ik 
durf weer stappen te zetten!”

Vaktherapie bij Stip 
wordt bij de meeste zorgverzeke-

raars gedeeltelijk vergoed. 
Neem contact met ons op 

voor de vergoedingen die passen 
bij jouw persoonlijke situatie. 


