
IN BEELD BLIJVEN II 
Psychotherapeutische processen overheen afstand bij kleuters  

en lagere schoolkinderen 

SPEL ALS TAAL 
Kinderen zijn niet toegerust om in een psychotherapeutische sessie enkel al pratend in  

contact te blijven. Ze vertellen in de spelkamer over wat hen bezig houdt via een mengelmoes 

van beeldende, speelse en verbale taal. Ze spelen en tekenen bovendien niet louter om  

iets te vertellen, maar ook om iets te ervaren, om contact met de therapeut te voelen, om 

spanning te reguleren, …  

Het is voor de kinderpsychotherapeut die online sessies aanbiedt een uitdaging om het  

verbale kanaal aan te vullen met beeldende en de speelse taal, zodat kindertherapeutische 

processen enigszins kunnen voortgaan. Hoe kunnen we het actieve en creatieve  

instrumentarium uit de spelkamer inzetten in of vertalen naar het online werk?  

1. Continuïteit helpen ervaren: Keeping the child’s mind in mind 

Voor sommige kinderen is het ervaren van vastgehouden worden centraal. Voor hen zijn herkennen, 

terugvinden en continuïteit beleven belangrijke aspecten van je online psychotherapeutisch aanbod. 

Vasthouden kan gaan over tonen dat je nog weet wat zijn geliefde speelgoed in de spelkamer is, of hoe 

het graag speelt of tekent. Zo weef je een draad naar wat er in de spelkamer aan het gebeuren was. 

Voor sommige kinderen kan dit het opstapje zijn om zelf iets te vertellen. Maar ook wanneer het kind 

zelf niet veel vertelt, kan het zich toch geholpen voelen doordat zich door de therapeut vastgehouden 

weet.  



2. Contact helpen voelen 

Soms spelen kinderen vooral om het contact vanuit hun lijfje te voelen, bv door een bal of een autootje 

heen en weer te laten rijden; of door samen aan een bouwwerk of tekening bezig te zijn.  

Dit concreet hier-en-nu contact kunnen ervaren is vaak belangrijk om vandaaruit de verbondenheid 

met de therapeut te ervaren. Contact voelen is ook daarom een belangrijke reden om online sessies te 

blijven aanbieden, terwijl we ons als therapeuten net hierin vaak het meest gehandicapt voelen 

door de afstand(elijke situatie).  

Concreet:  Wie in de spelkamer wel eens samen een liedje zong of beluisterde, of 

een verhaal vertelde of voorlas is nu in het voordeel. Dat kan je online immers ook 

makkelijk doen. Of misschien kan je wel een verhaal vinden waarvan je denkt dat het 

bij dit kind past.   

Laat je gedachten eens gaan over spelletjes die je ook via het scherm kan spelen.  

Wie-is-het kan je ook aan beide zijden van een scherm spelen. Een squiggle game kan 

via een whiteboard. Raad- en taalspelletjes, galgje, een goocheltruc tonen…   

Soms vergt dit wat klein voorbereidend werk van beide partijen.  

Welke ‘klassieke’ spelletjes hebben jij 

en je cliënt liggen, die jullie ook via een 

scherm kunnen spelen?  

Op heel wat videokanalen kan je een 

samen tekenen en spelletjes spelen 

op een white board 

 Concreet: Vertrek bij hoe je het kind kent uit de spelkamer, en bij communicatie-

kanalen die het kind bij voorkeur gebruikt. Is tekenen een voorkeursmedium, denk dan 

even door over hoe je (samen) kan tekenen aan beide zijden van de computer. Spreek 

je met het kind wel eens via handpoppen, neem dan die vertrouwde assistenten mee 

achter je scherm en betrek ze in het gesprek. Ook de centrale playmobil-piraat of de 

aap die de hoofdfiguur is in een vaak gespeeld verhaal, kunnen een rol spelen. Laat die 

voor het kind belangrijke figuur uit de spelkamer vertellen hoe leeg de spelkamer nu 

eventjes voelt en hoe hij ernaar uitkijkt het kind binnenkort weer te zien…  

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/205677665-Sharing-a-whiteboard
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/205677665-Sharing-a-whiteboard


HET ANDERE KADER 

Anders dan we in een kindertherapeutisch kader gewoon zijn, zit je nu mee ‘in de 

ruimte van het kind’. Dat is als therapeut – erg gericht op ‘over je kader waken’ – 

soms wat wennen. Twee bedenkingen helpen hierbij.  

1.  Voor heel wat kinderen is dit een vertrouwd medium waar ze wel goed gebruik 

van kunnen maken. Kinderen die al een poosje in therapie zijn, hebben zich op basis 

van die ervaringen, ook een innerlijk therapeutisch kader gecreëerd. Ze zijn er zich 

van bewust dat een online gesprek met de therapeut een ander is dan dat met oma 

of opa.   

2. Dit ‘nieuwe’ kader kan je op een therapeutische manier benutten door het kind te 

vragen om te tonen waar het veel mee bezig is, of waar het troost of steun in vindt… 

Soms komt de poes of de knuffel mee op schoot, of wordt de gitaar erbij gehaald.   

PSYCHODYNAMISCHE KINDERTEAM PRAXISP    

POSTGRADUAAT OPLEIDING KINDERPSYCHOTHERAPIE KU LEUVEN 

Concreet: Nodig het kind uit om te vertellen hoe het nu gaat: Wat vindt het de leukste 

momenten van de dag en wat mist het het meest? Voor sommige kinderen helpt de 

speelse figuur uit de spelkamer daarbij: ‘Ik voel me hier wel een beetje alleen in de 

spelkamer zonder jou, wat doe jij zoal de hele dag?’   

3. Ervaringen helpen delen 

Heel wat kinderen kunnen een online consultatie benutten om ook iets te vertellen over zichzelf, en 

over hoe het hier-en-nu met hen gaat. Zeker wanneer je aan de hand van hierboven beschreven  

manieren ook continuïteit, contact en verbondenheid hebt helpen ervaren.  


