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Praktijk voor kinder- en jeugdtherapie

Kortdurende, oplossingsgerichte therapie
voor kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar.

It’s All About Kids
Praktijk voor kinder- en jeugdtherapie

De Kuilenaar 49
1851 RV  Heiloo

(072) 533 32 87 / 06 150 712 83

info@itsallaboutkids.nl
www.itsallaboutkids.nl Opvoedadviezen voor ouders, opvoeders

en leerkrachten

Voor wie?

Voor kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar 
met bijvoorbeeld:

• onvoldoende zelfvertrouwen
• pesten en gepest worden
• eet- en slaapproblemen
• scheidingsproblematiek
• faalangst
• gedragsproblemen
• problemen op school

Ook  voor:
• opvoedadviezen
• sociale vaardigheden (training)
• weerbaarheid vergroten
• omgaan met emoties
• mediation bij omgangsregelingen

 

Ik leer mezelf steeds beter kennen! 

Ik ben mooi van binnen en buiten!

Ik mag fouten maken!
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Praktijk voor kinder- en jeugdtherapie

Visie
In de begeleiding van de sociaal-emotionele klachten, die
kinderen hebben, besteed ik vooral aandacht aan de 
vaardigheden en vermogens die kinderen al bezitten.
Ik probeer hier op voort te bouwen in plaats van eventuele
tekorten te compenseren.

In mijn therapie ga ik uit van het kind, dat in het geheel
centraal staat.
Ieder kind is uniek en beschikt over kwaliteiten en 
hulpbronnen, die het kan (leren) inzetten om zichzelf 
te helpen. Als therapeut kan ik het kind hierbij helpen.

Oudercontact
Het is van belang om kinderen niet los te zien van hun
omgeving. Ouders zijn de ervaringsdeskundigen, zij maken 
hun kinderen voortdurend van dichtbij mee. 
Daarom heeft het oudercontact een belangrijke rol binnen
de therapie.
Mijn begeleiding is immers relatief kortdurend en tijdelijk.
De relatie met de ouders bestaat echter al veel langer en
zal blijven bestaan.
Het oudercontact levert mij nuttige informatie op, die mij kan
helpen bij de begeleiding van het kind. En andersom kan ik
hierdoor de ouders ondersteunen in de opvoeding van hun kind.

Werkwijze
Voorafgaand aan de begeleiding heb ik een intakegesprek met
de ouder(s).
Daarna ga ik gedurende een aantal sessies het kind begeleiden.
Een sessie duurt 45 minuten en vindt meestal 1 keer per week
plaats. Daarnaast heb ik contact met de ouder(s) door middel
van een oudergesprek.
Tijdens de sessies maak ik gebruik van verschillende diagnose-
en interventietechnieken zoals, spel, tekenen, muziek, 
oefeningen, verhalen en visualisaties.

Als onderdeel van de therapie is het ook mogelijk uw kind thuis in
zijn/haar eigen omgeving of op school te observeren.

Voor (eenmalige) adviesgesprekken is er spreekuur op de eerste
zaterdag van de maand, op afspraak.

Kinder- en jeugdtherapie

Kinderen zitten soms niet lekker in hun vel.

Ze hebben er zelf last van en hun omgeving ook.

Soms is er een duidelijke aanwijsbare oorzaak; 

een scheiding, overlijden van een dierbare, gepest worden, 

faalangst of problemen op school.

Maar het kan ook voorkomen dat het niet duidelijk is 

waarom het kind zich niet gelukkig voelt.

Als ouder merk je dan vaak dat je kind zich anders gedraagt;

sommige kinderen vertonen agressief gedrag, worden

onhandelbaar en anderen trekken zich terug.

Sommige kinderen krijgen lichamelijke klachten.

Het gedrag verandert.

Als ouder kun je verzuchten: vroeger was het zo’n schatje,

maar nu weet ik geen raad meer met hem/haar.

Kinder- en jeugdtherapie biedt kinderen de mogelijkheid

om hun eigen kracht en kwaliteit te ontdekken, in te zetten,

te ontwikkelen en verder uit te bouwen.

 

 

Tarieven
Intakegesprek:   € 65,00
Sessie:                     € 70,00
Oudergesprek:     € 70,00
Thuisobservatie:    € 95,00 per uur
Schoolobservatie:  € 95,00 per uur

De eerste zaterdag van de maand spreekuur op 
afspraak van 9.30 - 12.30 uur.
Tarief: zie oudergesprek.

U kunt bellen voor een afspraak en/of aanmelding 
op dinsdag of donderdag van 17.00 - 18.00 uur.

Wanneer een afspraak niet door kan gaan, gelieve 
uiterlijk 24 uur van te voren af te bellen, anders wordt 
de afspraak in rekening gebracht.

Ieder kind is uniek en beschikt over  

kwaliteiten en hulpbronnen, die het kan 

(leren) inzetten om zichzelf te helpen.


