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De Schatkamer biedt effectieve begeleiding 
die volledig aansluit bij de belevingswereld van het kind
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Iedere ouder wil zijn kind graag gelukkig zien. Soms zijn er omstandigheden waardoor een kind 
zich van binnen niet zo fijn voelt. Elk kind uit dit op zijn eigen manier, misschien doet het kind 
anders dan normaal of geeft het zelf aan klachten te hebben. Als ouder doe je er alles aan om 
ervoor te zorgen dat het goed gaat met je kind, maar soms kom je er samen niet uit en is hulp 
van buitenaf zinvol. 
 

werkwijze
Integratieve Kindertherapie is een kortdurende en effectieve vorm van therapie voor kinde-
ren van 4 t/m 12 jaar. Integratieve kindertherapeuten gaan ervan uit dat elk kind een goede 
reden heeft om te doen zoals het doet. De grondgedachte van de therapie is dat het kind zelf, 
bewust of onbewust, weet waar het last van heeft en wat het nodig heeft om zijn probleem 
op te lossen. 
 
Tijdens de therapie ga ik samen met het kind op zoek naar dat wat achter de klacht(en) ligt. 
Het kind communiceert door middel van (fantasie) spel, praten en andere creatieve middelen, 
waar het echt om gaat. De behandeling wordt afgestemd op het niveau en de belevingswereld 
van het kind. Door gebruik te maken van de eigen krachten en kwaliteiten, zal het kind steeds 
meer inzicht krijgen in zijn eigen gedrag, gevoelens en gedachten en leert het op speelse 
wijze omgaan met de klacht.
 
Naast de spelsessies vinden er oudergesprekken plaats, waarbij ik met ouders de ontwikke-
ling van het kind bespreek. Indien nodig begeleid ik ouders om nieuwe manieren te ontdekken 
om het kind zo goed mogelijk te begeleiden.
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ProblEmEN IN DE oNTwIKKElINgSfASE
eetproblemen, slaapproblemen, 
zindelijkheidsproblemen, leerproblemen

gEDrAgSProblEmEN
woedeaanvallen, liegen, stelen, 
gebrek aan concentratie, pesten, 
gepest worden

VErwErKINg VAN EmoTIoNElE coNflIcTEN
trauma, scheiding, angsten, rouw

 

Verloop
Na de aanmelding volgt eerst een intakegesprek met de ouders. De ouders ontvangen 
voor dit gesprek een vragenlijst, zodat wij in het intakegesprek dieper in kunnen gaan op de 
klacht. Hierna volgen vijf spelsessies van een uur met het kind. Na deze kindsessies plannen 
we opnieuw een oudergesprek, waarin we de ontwikkeling van het kind bespreken. 
Afhankelijk van de situatie wordt het verdere verloop afgestemd.

Annebelle van de Pavoordt
 06 44 40 87 99

  info@kindertherapiedeschatkamer.nl

www.kindertherapiedeschatkamer.nl

Voor wie
Integratieve Kindertherapie is er voor kinderen van 4 t/m 12 jaar die last hebben van:

AANgElEErDE ProblEEmgEwooNTES
nagelbijten, duimzuigen, haar plukken, 
tandenknarsen, snoepen

lIcHAmElIjKE EN PSycHoSomATIScHE      
KlAcHTEN
eczeem, astma, hyperventilatie, buikpijn, 
hoofdpijn

omgAAN mET bIjzoNDErHEDEN
spiritualiteit, hoogbegaafdheid
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Contact 
 
Neem gerust contact op, dan bekijken we samen 
wat ik voor jullie kan betekenen.

Annebelle van de Pavoordt
Integratieve Kindertherapeut, Psycholoog 

Praktijkadres: chamotte 4a, 4191 gT geldermalsen
 06 44 40 87 99
 info@kindertherapiedeschatkamer.nl
 
registerlid van de Nederlandse federatie gezond-
heidszorg (Nfg)
geregistreerd in het register jeugd- en gezins-
professionals van de Stichting Kwaliteitsregister 

Praktische informatie
De Schatkamer heeft contracten met gemeenten in de regio rivierenland.  
om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing nodig van de huisarts of het 
Sociaal Team van de gemeente. meer informatie over tarieven en vergoedingen vindt u op de 
website www.kindertherapiedeschatkamer.nl. 


