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Praktijk voor Beeldende therapie 
Gezondheidscentrum Oosterstraat  
Oosterstraat 1F, 3742 SK te Baarn 

035-5413028 / 06-47440399 
www.beeldendepraktijk.nl 

petra@beeldendepraktijk.nl 
 

Nieuwsbrief april 2019 
 
Beste lezer, 
 
In de nieuwsbrief informeer ik jullie graag over: 
 
* De Workshopdag op 11 mei  voor een goed doel 
* Workshops in het najaar van 2019 voor ouders van hoog sensitieve kinderen 
* Presentatie voor jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen begin april 
* Aansluiting van de praktijk bij ZorgRondom  
 
 

 
 
Eerst even kort: Wat is beeldende therapie? 
Beeldende therapie is een vorm van therapie waarbij een kind, jongere of volwassene werkt met 
beeldend materiaal en beeldende technieken.  
 
Dit kan zijn; schilderen, tekenen, boetseren, werken met papier, was, krijt, steen, vilt, etc.  
 
Het materiaal wordt ingezet om te helpen gevoel te uiten en een bepaald doel te bereiken en kan 
helpen om te ‘verbeelden’ waar het nu eigenlijk om draait, waar het kind of de volwassene mee zit.  
 
Het proces is meestal belangrijker dan het eindresultaat. 
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Workshopdag 11 mei 2019 
 
Voor het vierde jaar op rij organiseren we een workshopdag in Baarn. 
 
Op zaterdag 11 mei kunnen mensen van 9-19 uur workshops volgen of 
massages ontvangen in het Gezondheidscentrum Oosterstraat, Oosterstraat 
1F in Baarn.  
 
We vragen daarvoor een donatie aan het JDRF.  
 
De workshops en massages worden belangeloos gegeven door allerlei 
verschillende ondernemers uit Baarn en omstreken en alle opbrengsten van 
de dag zijn voor het JDRF. Zo willen we geld ophalen voor onderzoek naar de 
genezing van diabetes type 1. 
 

 
 
 
 

 

Groepsworkshops van 
55 min:  
ticket 10 euro.  
Groepsworkshop van 
115 min:  
ticket 20 euro. 

Individuele 
workshops/massages 
van 25 min:  
ticket 10 euro.  
Individuele 
workshops/massages 
van 55 min:  
ticket 20 euro.  
 
 
 

 
 
Aanmelden? 
U gaat naar www.jdrfwalk.nl/team/workshopdag 
Via de knop Teamleden klikt u op de workshop/massage van uw keuze, doneert het juiste bedrag 
en reserveert daarmee een massage of deelname aan de workshop.  
Bij vragen kunt u contact opnemen via petra@beeldendepraktijk.nl of 06-47440399. 

Er is veel geld nodig voor onderzoek naar de genezing van diabetes type 1. Alle opbrengsten van 
deze dag gaan naar het JDRF, een organisatie die wereldwijd geld inzamelt voor dit onderzoek dat 
onder andere wordt uitgevoerd door vooraanstaande Nederlandse wetenschappers.  
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Workshops in het najaar 2019                                                                                                                                                                         
We organiseerden er eerder dit jaar al drie!  
Over faalangst, overprikkeling en boosheid bij hoogsensitieve kinderen.  
 
De laatste twee workshops in 2019 gaan over pieken en dalen in emoties 
en strong-willed hoogsensitieve kinderen. Beiden staan gepland in het 
najaar van 2019.  
Na de zomer zullen we de planning voor 2020 bekend maken. 
 
In de workshops leer je: 
Je kind beter begrijpen! 
Hoe je je kind kunt helpen! 
Je kind op positieve wijze benaderen en begeleiden! 
Praktische tips en tools waarmee je kind lekker in zijn/haar vel gaat zitten! 
 
Deze serie workshops is speciaal voor ouders/verzorgers van hoog sensitieve kinderen en bestaat uit 
5 workshops die los van elkaar kunnen worden gevolgd. Je kunt je dus aanmelden voor de thema’s 
die voor jou interessant zijn. 
 
De workshops worden gegeven in samenwerking met Daniëlle van den Berg van Haptonomie Baarn 
en gaat door bij voldoende aanmeldingen. We werken in kleine groepjes van 8-10 mensen. 
 
We geven veel informatie, doen ervaringsoefeningen, zorgen voor uitwisseling met andere 
ouders/verzorgers en geven activiteiten voor thuis mee. 
  
 

Data Thema 
07-10-2019 Pieken en dalen in emoties bij hoogsensitieve kinderen 
04-11-2019 Strong-willed hoogsensitieve kinderen 
 
Tijd maandagavond van 19.30 – 21.30 uur 
Plaats Gezondheidscentrum Oosterstraat, Oosterstraat 1F, 3742 SK in Baarn 
Tarief € 49,- per workshop (voor 1 ouder/verzorger) 

€ 10,- korting per workshop (voor 2 ouders/verzorgers van 1 gezin) 
 
Voor meer informatie of aanmelden: neem contact op via petra@beeldendepraktijk.nl of 06-474403 
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Presentatie voor Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen  
 
Samen met mijn collega Daniëlle van den Berg van Haptonomie Baarn gaf ik begin april een 
presentatie  aan een enthousiaste groep jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Er waren ook artsen 
uit omliggende gemeentes aanwezig. 
 
Deze presentatie ging over onze serie workshops voor ouders van 
hoogsensitieve kinderen. Zij waren zeer geïnteresseerd omdat zij 
in hun spreekkamer wekelijks en soms dagelijks vragen van ouders 
krijgen over dit onderwerp. De lijst met tips en adviezen die we 
hadden opgesteld en die ze kunnen uitdelen in de spreekkamer, 
was dan ook zeer welkom. Ook de informatielijst waarop veel 
boeken staan over hoog sensitiviteit en boeken om samen met je 
hoogsensitieve kind te lezen, hebben we uiteraard gedeeld. 
 
Wil je deze adviezen en/of de lijst ook ontvangen, laat het me weten via petra@beeldendepraktijk.nl 
en dan stuur ik het direct naar je toe. Ik zal ze binnenkort ook op mijn website plaatsen. 
 

Aansluiting van de praktijk bij ZorgRondom 
Vergoeding van de therapie is soms een hele puzzel. Sinds kort ben ik aangesloten bij zorg coöperatie 
ZorgRondom en dat geeft meer mogelijkheden. Bij deze alles even op een rijtje: 
 
Er zijn verschillende manieren waarop de vergoeding voor vaktherapie beeldend kan verlopen. 
 
* U kunt ervoor kiezen om de therapie zelf te betalen. 
 
* Er is een PGB afgegeven. 
 
* Beeldende therapie wordt door een aantal zorgverzekeraars vergoed vanuit het aanvullende 
pakket. De exacte vergoeding verschilt per verzekeraar en per polis, er is altijd een maximum per 
sessie en een totaal maximum. Voor meer informatie neemt u contact op met uw verzekering of kijkt 
u in de zorgwijzer: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie 
 
*Deze praktijk is aangesloten bij ZorgRondom (www.zorgrondom.com) en dat betekent dat de 
vergoeding via de gemeente kan lopen. Gaat het om een jeugdige cliënt (t/m 18 jaar), dan heeft u 
een verwijzing nodig van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Gaat het om vergoeding voor 
een volwassen cliënt, dan is het ook mogelijk via ZorgRondom. Neem in dat geval even contact op via 
petra@beeldendepraktijk.nl of 06-47440399 voor meer informatie. 
 


