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Nauwstraat 70, 9111 Belsele 

Kinderen tussen 4 en 14 met uit-

eenlopende sociale en emotionele 

problemen. Het kan gaan om een 

verwerkingsproblematiek (na een 

overlijden, een echtscheiding,…), 

KOPP-kinderen (Kinderen van Ou-

ders met Psychische Problemen), 

kinderen met een ontwikkelingsge-

relateerd probleem (bv. angst) of 

een probleem dat schoolgebonden 

is (bv. pestproblematiek, stress, 

hoogbegaafdheid). Ook kinderen 

met een laag zelfbeeld of beperkte 

sociale vaardigheden kunnen hier 

terecht. Praktijk De Speelwijze 
Tini Hilgert 
Nauwstraat 70 
9111 Belsele 

Telefoon: 0486 240 167 
E-mail: tinihilgert@outlook.be 
Website: www.despeelwijze.be 
 
Enkel op afspraak 



In de praktijk staat de leefwereld van kin-

deren centraal. Samen met hen wordt gezocht 

naar de meest geschikte manier om uit te drukken 

wat hen bezig houdt, waar ze het moeilijk mee 

hebben,  welke vragen en gedachten in hun hoofd 

ronddwalen, welke wensen ze hebben… 

 

Door hen alle ruimte te geven om al spelend hun 

'eigen unieke ik' beter te leren kennen en te dur-

ven tonen, krijgen we  meer zicht op krachtbron-

nen en talenten. Waar nodig kunnen oefeningen en 

speelse methodieken aangewend worden om speci-

fieke vaardigheden te versterken, moeilijke erva-

ringen te verwerken, beter om te gaan met proble-

men  of beperkingen. 

 

De ouders/opvoeders zijn hierbij van onschatbare 

waarde: zij bepalen mee de doelen van de begelei-

ding en ondersteunen het groeiproces van hun kind. 

Er wordt zonder enig oordeel naar hen geluisterd, 

naar hun bekommernissen en noden. Op maat van 

het ganse gezin wordt gezocht naar een manier om 

samen verder op pad te gaan. 

• Ervarings– en ontwikkelingsgerich-
te psychotherapie voor kinderen 
tussen 4 en 14 jaar  

• Speltherapie 
• Belevingsonderzoek 
 
 

Na de aanmelding, wordt zo snel mogelijk 

een intakegesprek gepland, waar bij voor-

keur beide ouders aanwezig zijn om de 

moeilijkheden en hulpvraag te bespreken. 

Nadien worden afspraken gemaakt over 

het verdere verloop van de begeleiding. 

Individuele therapie vindt wekelijks of 

tweewekelijks plaats, bij voorkeur op een 

vast moment, en duurt 1 uur. Op regelma-

tige basis worden oudergesprekken of 

gezinsgesprekken ingepland. 

 

Gedeeltelijke terugbetaling via de  

mutualiteit. 
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Individuele therapie: €45 (1 uur) 
Intake/oudergesprek: €45 (1 à 1,5 uur) 
Schooloverleg: €60 (incl. onkosten) 


