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“Ik kreeg één keer per week 
therapie om beter in mijn vel te 
zitten. Ik leerde om te gaan met 
vervelende gebeurtenissen uit 
mijn verleden. Nu kan ik mezelf 
beter beheersen.” Ronaldo volgde 
therapie bij Pluryn.

Deze folder gaat over therapie. Je hoeft 

niet altijd over je problemen te praten.  

Je kunt problemen ook verwerken door 

iets te doen: muziek, sport, toneel of 

beeldende vorming.

We bieden de informatie ook als 

gesproken folder aan. Download 

de Layar app op je smartphone of 

tablet. Scan deze pagina met de 

Layar app en bekijk de gesproken 

folder als film. Of bekijk de film op 

www.pluryn.nl bij ‘films en folders’.



Leer jezelf beter kennen
Aan de slag met vaktherapie
Iedereen kan vaktherapie volgen. Je hoeft 

geen kunstenaar, popster of topsporter 

te zijn. Bij vaktherapie werk je met 

oefeningen en opdrachten aan jouw 

doelen. Samen met de therapeut ga je 

aan de slag met dingen die je nog 

moeilijk vindt. Bijvoorbeeld: 

• emoties op een goede manier uiten 

• meer zelfvertrouwen krijgen 

• beter je grenzen aangeven 

• beter samenwerken 

Je moet het zelf ook willen. Dat is bij 

vaktherapie wel belangrijk. 

Veel jongeren hebben moeilijke dingen 

meegemaakt in het verleden. Hier kun je 

nog steeds last van hebben. De één is 

vaak somber en teruggetrokken, de 

ander is vaker boos. Door therapie kun je 

dat gedrag veranderen. Je leert jezelf 

beter kennen. Vaak niet door te praten, 

maar door iets te doen: muziek, sport, 

toneel of beeldende vorming.

Welke therapie past bij jou?
Bij Pluryn zijn er verschillende soorten 

vaktherapie: 

• Therapie met beweging  

(psycho-motorische)

• Beeldende therapie 

• Therapie met muziek

• Therapie met drama

• Positiever denken met cognitieve 

gedragstherapie



Wat is bewegingstherapie?
Bij bewegingstherapie kun je verschillende 

activiteiten doen, zoals sport, spel, dans, 

behendigheid- en bouwopdrachten. Bij deze 

activiteiten ben je vooral aan het bewegen. 

Door het doen van deze oefeningen/activi-

teiten doe je nieuwe ervaringen op. Die 

ervaringen kunnen je helpen om anders 

met je boosheid, angst of verdriet om te 

gaan. Je gaat beter begrijpen hoe je denkt, 

hoe jij je voelt en gedraagt.

Er is veel materiaal aanwezig dat je kunt 

gebruiken, zoals ballen, stokken, rackets, 

hoepels, stootkussens, muziek, ballonnen, 

wandrekken. Een moeilijk woord voor deze 

therapie is psychomotorische therapie 

(PMT). 

Wat is beeldende therapie?
In de beeldende therapie werk je met 

materialen zoals potlood, krijt, verf, hout, 

stof, klei, gips en steen. Ieder materiaal 

heeft zijn eigen mogelijkheden. Het ene 

trekt je meer aan dan het andere. De 

werkstukken vertellen iets over jou: hoe 

jij je voelt of wat je denkt. Ook kan een 

werkstuk gaan over vroeger. Of juist over 

wat je in de toekomst wil doen. Beeldende 

therapie helpt je om grip te krijgen op je 

problemen. Je oefent om ander gedrag te 

leren. Je kunt meer dan je denkt.



Wat is muziektherapie?
De naam zegt het al. Je werkt bij muziek-

therapie met muziek. Je leert omgaan 

met dingen waar je moeite mee hebt.  

Je kunt bijvoorbeeld werken aan het 

verbeteren van jouw concentratie, het 

vergroten van zelfvertrouwen of het 

herkennen van grenzen. Deze doelen 

kunnen we bereiken door onder andere 

een instrument te leren bespelen, een rap 

op te nemen of samen muziek te maken 

of te luisteren. Door muziektherapie kom 

je ook meer te weten over je gedrag.  

Je ontdekt waarom jij dingen doet zoals je 

ze doet. Deze kennis helpt je om beter met 

situaties in het dagelijks leven om te gaan.

Wat is dramatherapie?
Bij dramatherapie werk je met technieken

uit de toneelwereld. Je beeldt iets uit, 

speelt een rollenspel, je verkleedt jezelf 

of speelt een verhaal na. Je kunt met 

toneel laten zien wat je dwars zit. Ook is 

het goed om te leren hoe je in bepaalde 

situaties handelt.

Wat is cognitieve gedragstherapie?
Je leert omgaan met problemen en lastige 

situaties. Bij deze therapie gaat het om 

wat je denkt, wat je voelt en wat je doet. 

Een moeilijk woord voor gedachten is 

‘cognities’. De kunst is om je manier van 

denken te veranderen. Sommige gedachten 

zijn negatief en helpen je niet. Door 

anders te denken, kun je je ook anders 

gedragen. Dat leer je stap voor stap. De 

behandeling is gericht op het probleem 

en duurt meestal kort. 

Andere therapieën
Naast vaktherapie zijn er nog andere 

therapieën, zoals:

• Eye Movement Desensitization and 

Reprocessing (EMDR)

• Emerging Body Language (EBL)

• Multi Dimensionele Familie Therapie 

(MDFT)

Wat is EMDR?
EMDR is een afkorting voor Eye Movement

Desensitization and Reprocessing. Het is 

een behandeling voor nare ervaringen. 

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep 

ingrijpen in het leven van mensen. Soms 

‘verwerk’ je deze ervaringen op eigen 

kracht. Soms krijg je psychische klach-

ten. Je krijgt angstwekkende ‘flashbacks’ 

en nachtmerries. Of je schrikt snel. Deze 

therapie help je om nare ervaringen te 

verwerken.



Wat is EBL?
EBL betekent Emerging Body Language. 

Deze methode gaat over het ontwikkelen 

van relaties. Hoe je contact maakt door 

beweging en lichaamstaal. 

Wat is MDFT? 
MDFT is Multi Dimensionele Familie 

Therapie. Deze therapie is gericht op het 

hele gezin. Samen met de therapeut 

werken alle gezinsleden eraan om beter 

met elkaar om te gaan.

En verder…
Naast therapie is er mogelijkheid tot het

volgen van verschillende trainingen, zoals:

• weerbaarheidstraining 

• sociale vaardigheidstraining 

• Girlzwize

• training gericht op agressieregulatie 

en impulscontrole 

• training voor kinderen van ouders 

met psychiatrische problemen  

(kopp-training). 

Quli maakt je leven gemakkelijker
Je kunt ter ondersteuning gebruik maken 

van het online zorgplatform Quli. Met 

Quli kun je chatten, mailen of beeld-

bellen met vrienden, familie, begeleiders 

en andere zorgverleners. In de appstore 

van Quli staan allerlei zelfhulp apps. 

Hiermee kun je bijvoorbeeld taken voor 

zichzelf aanmaken. Een online coach 

helpt bij het uitvoeren van taken. Quli is 

veilig en gratis. Gebruikers bepalen zelf 

wie mag kijken in hun Quli-omgeving. 

Kijk voor meer informatie op www.quli.nl.

Wie betaalt dat?
Voor therapie heb je een beschikking 

nodig. Die kun je halen bij de gemeente.  

Het klantenbureau van Pluryn kan je 

hierbij helpen. Woon je bij een locatie 

van Pluryn? Dan kan therapie bij jouw 

behandeling horen.



Veel jongeren maakten iets moeilijks mee. 
Ze hebben hier nog steeds last van.  
De één is vaak somber. 
De ander is vaker boos.  
Je verandert dat gedrag met therapie.  
En je leert meer over jezelf.  
Je praat bij therapie niet altijd over problemen. 
Je kunt ook iets doen:  
muziek, sport, toneel of beeldende vorming.  
Je leert jezelf anders te uiten. 
En je leert wat je wel kan. 
Hierdoor verandert je gedrag.

Er is ook ‘cognitieve therapie voor gedrag’. 
Hier leer je anders denken. 
Je krijgt positieve gedachten. 
Er zijn ook therapieën voor relatie of het gezin. 
Of om nare gedachten te verwerken.

Samengevat



Informatie en advies
Voor meer informatie of aanmelding kun je 

terecht bij het klantenbureau van Pluryn:

	
	088	-	779	50	00

 klantenbureau@pluryn.nl

 www.pluryn.nl
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Sterker in de samenleving
Een mens kijkt van nature graag vooruit, maakt plannen, heeft dromen. Goed wonen, 

een vak leren en werken. Dat wil toch iedereen? Ook bij complexe problematiek in 

gehandicaptenzorg of jeugdzorg. Iedereen doet immers mee! De kracht komt uit de 

mensen zelf. Pluryn ondersteunt hen daarbij.


