
Creatieve Therapie Beeldend  ‘in de praktijk’. 

Mijn naam is Jolanda Deppe en ik ben Creatief Therapeut Beeldend /Vaktherapeut. Ik heb 

van Stichting Klimkoord de mogelijkheid gekregen mijzelf voor te stellen en het e.e.a. over 

mijn beroep te vertellen en dat doe ik graag.  

Vanuit mijn eigen praktijk in Woubrugge 

geef ik Beeldende Therapie aan kinderen 

en tieners. Daarnaast begeleid ik de ouders 

van kinderen en tieners met een selectieve 

eetproblematiek en geef ik regelmatig de 

lezing “Smaken verschillen” over autisme 

en eetproblematiek. 

Creatieve Therapie kan bij zeer 

uiteenlopende psychosociale problematiek 

en psychiatrische stoornissen ingezet 

worden zoals bijvoorbeeld bij een negatief zelfbeeld, faalangst, depressie, concentratie-

problematiek enz. Vooral ook voor kinderen die moeite hebben zich verbaal te uiten of voor 

kinderen die een taalspraak probleem hebben is het juist een vorm van therapie waarbij ze 

niet tegen hun beperking van het vinden van de juiste woorden aanlopen 

Creatieve Therapie Beeldend is een actieve en ervaringsgerichte vorm van therapie waarbij 

gewerkt wordt met beeldend materiaal en beeldende technieken. Denk hierbij aan 

schilderen, tekenen, boetseren, werken met papier, krijt, houtskool etc. maar ook maak ik 

gebruik van levensmiddelen zoals bijvoorbeeld deeg. Het doel is om een veranderingsproces 

en/of een uitingsproces op gang te brengen dat een kind wat vastgelopen is nodig heeft om 

zich beter te kunnen ontwikkelen. Door te doen en te ervaren gaat het kind samen met mij 

op zoek naar antwoorden, oplossingen en/of acceptatie en oefent hij of zij vervolgens deze 

nieuwe vaardigheden. Door de ervaringen te bespreken en de link te leggen met 

ervaringen uit het dagelijkse leven wordt het geleerde omgezet naar de praktijk. 

 

Twee voorbeelden; 

 

Anna (16 jaar) is aangemeld door haar ouders in verband met een negatief zelfbeeld. 

"Bij Creatieve Therapie doe ik oefeningen waarbij ik de leiding moet nemen 

en bijvoorbeeld moet bepalen met welk materiaal we gaan werken en hoe groot we 

gaan werken. Dat was best eng want ik maakte altijd hele kleine dingen en liet juist 

anderen mij vertellen wat ik moest doen. Ook doen we landje veroveren waarbij ik snel 

een zo groot mogelijk stuk van een vel papier met krijt in moet pikken, wie het snelste 

en het meeste ingekleurd heeft die heeft gewonnen.  
 

Eerst durfde ik mijn mening niet te geven maar nu wel en als iemand nu mijn plekje op 

school in pikt zeg ik er wel wat van" 



Tom (10 jaar) is door zijn ouders 

aangemeld omdat hij slaapproblemen 

heeft, hij heeft nare gedachtes die 

hem wakker houden. “Jolanda zegt 

niet dat ik maar aan wat anders moet 

denken. We hebben samen bedacht 

dat ik de nare dingen die ik denk op 

schrijf en dan aan mijn zorgenvreter 

voer . Die heb ik zelf gemaakt. Als hij 

het opgegeten heeft dan kan ik er niet 

meer bij. Dan schrijf ik op een ander 

papiertje iets leuks en dat leg ik naast 

mijn kussen en dat lees ik voordat ik 

ga slapen. Dan ga ik aan dat leuke denken en daarover ga ik dan ook vaak dromen zoals 

dat ik morgen bij mijn beste vriend op de xbox ga spelen” 

 

De sessie zijn heel divers en het verloop van de therapie is soms kort en soms wat 

langer maar altijd volledig aangepast aan de problematiek van het kind of de tiener.  
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