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RAKONTA DAGTHERAPIE

Netwerkbeurs 2 oktober 2019

OVERZICHT

• Wat?

• Visie

• Doelgroep

• Aanbod

• Aanmelden

• Financieel
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WAT?

Voltijds therapieprogramma van 3-8 weken

• Relatief kortdurend

• Structurerend én therapeutisch

• Kan opnameverlengend/opnamevoorkomend

Maximum 8 cliënten

• Laagdrempelig

• Sterk gericht op het individu

Verbale en non-verbale therapieën

VISIE

Hulpvraag staat 

centraal

Geloof in kracht, 

groei- en 

leervermogen



21-10-2019

3

DOELGROEP

Volwassenen vanaf 18 jaar…

• die op een bepaald moment in hun leven vastlopen, een 

moeilijk moment doormaken (binnen de 

werksfeer/studieloopbaan, relationeel, familiale 

omstandigheden, levensloopproblemen…),

• of een psychiatrische problematiek vertonen (bv. 

stemmingsstoornis, angst, psychosomatische klachten, 

alcoholafhankelijkheid…),

• die zich niet in een acute toestand bevinden en zich buiten de 

therapie voldoende kunnen handhaven.

DOELGROEP

Extra oplettendheid in geval van:

• Persoonlijkheidsproblematiek

• Geriatrisch profiel

• Verslaving

• Onaangepast gedrag in het verleden

• Juridische omkadering
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DOELGROEP

Exclusie:

• Drugsproblematiek

• Personen jonger dan 18 jaar

• Anderstaligen

• Personen zonder domicilie/ met een instabiele thuissituatie

AANBOD
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AANBOD

Aanvankelijk voltijdse deelname aan het programma

• Afbouw naar 4 dagen per week

Frequente bespreking en evaluatie in team

• Trajectduur? Evolutie?

• Doelen?

• Nazorg?

AANBOD ARTSEN

Consultatie

• Wekelijks aanbod

• Psychiatrische opvolging

• Mogelijkheid tot continuïteit
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PSYCHOLOGISCH AANBOD

Weekopening en –sluiting

• Vooruit- en terugblikken op positieve/moeilijke momenten

• Weekendplanning opmaken (inspanning vs ontspanning, hantering 

van leegte, regelmaat…)

Educatief spel/groepsactiviteit

• Aan de hand van spel/filmfragmenten/… tot reflectie 

proberen komen (bv. rond behoeften, emoties, dankbaarheid…)

PSYCHOLOGISCH AANBOD

Psycho-educatie

• Theoretisch + interactief

• Wekelijks een ander thema

- Zelfbeeld

- Angst

- Emoties

- Waarden en doelen

- Slaap

- Piekeren

- Coping

- Gedachten

- Schematherapie

- …
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PSYCHOLOGISCH AANBOD

Sociale vaardigheidstraining

• Theoretisch + interactief (rollenspelen) + huiswerkopdracht

• Wekelijks een ander thema

- Observeren/interpreteren & luisteren

- Non-verbaal gedrag

- Iets vragen

- Waardering uiten

- Voor je mening/jezelf opkomen

- Weigeren

- Omgaan met feedback

- Boosheid

PSYCHOLOGISCH AANBOD

Individuele gespreksbegeleiding

• Klemtoon ligt anders per cliënt

- Mogelijkheden? Hulpvraag?

• Eigen verwachtingen/doelstellingen

• Huiswerkopdrachten

• Integratieve benadering

Indien wenselijk: systeemgesprek

• Bv. psycho-educatief, nazorg, evolutie, verwachtingen…
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ERGOTHERAPEUTISCH AANBOD

Waarneming

• Doel: in het hier & nu blijven, ‘bewustzijn’ versterken

• Aanbod: concrete oefeningen (verkennend/uitvoerend)

ERGOTHERAPEUTISCH AANBOD

Muzieksessie

• Doel: Receptief, opdrachtgericht werken via muziek

• Aanbod: Gebruik van muziek via Spotify

- Bv. Breng je levenslijn in muziekfragmenten voor de groep

- Bv. Welk gevoel speelt je parten, welke muziek koppel je daaraan?

- Bv. Welk gevoel en beeldfragment verbeeld je je bij de aangeboden 

muziek?
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ERGOTHERAPEUTISCH AANBOD

Beeldende concentratieoefeningen

• Doel: Concentratie oefenen via beeldende oefening

• Aanbod: Een reeks van een tiental korte beeldende 

oefeningen, vaak via papier en potlood/stift

• Na verschillende weken wordt gepolst naar een eventuele 

verandering in concentratievermogen

ERGOTHERAPEUTISCH AANBOD

Creatieve groepssessie

• Doel: Groepstherapeutisch beeldend werken

• Aanbod: Een reeks van beeldende opdrachten

• Vertrekkend vanuit individueel werk

• In het tweede deel vaak interactief (in gesprek of in beeld)

• Steeds bespreking in groep, vooral procesgericht

• Reflectie van andere groepsleden wordt verwacht en 

gestimuleerd
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ERGOTHERAPEUTISCH AANBOD

Vrije tijdssessie

• Doel: Bewustwording rond het maken van keuzes in de vrije 

tijd, die van invloed zijn op het eigen welzijn

• Aanbod: Theorie + praktische bevraging met een opdracht

- Bv. Wat is voor mij vrije tijd?

- Wat bereik ik met de keuze van ‘gezonde’ vrije tijd?

- Hoe vul ik mijn vrije tijd (niet) in?

- Evenwicht tussen ‘willen’ en ‘moeten’

- Waarden en normen, hoe hanteer ik die in mijn vrije tijd?

- Ervaren of vermijden, wat is mijn levensstijl?

- Opstellen van (vrije) tijdsschema (per week/dag), hoe doe ik dat?

ERGOTHERAPEUTISCH AANBOD

Kookactiviteit

• Doel: Inhoudelijk luchtigere activiteit; samenwerken, 

organiseren, smaken, proeven, genieten…

• Aanbod: Iedere donderdagvoormiddag samenwerken
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ERGOTHERAPEUTISCH AANBOD

“Mijn project”

• Doel: Individueel beeldend werken aan een opdracht 

afgestemd op de cliënt (individuele noden, afgestemd op 

gesprekken bij psychologe…).

• Aanbod: Via alle materialen een opdracht ‘verbeelden’, 

iedereen werkt op eigen tempo (meerdere weken, min. 1 

week). Nadien individuele bespreking.

ERGOTHERAPEUTISCH AANBOD

Ergotherapie

• Via een doelgerichte activiteit het 

functioneren proberen verbeteren of 

behouden

• Er wordt beroep gedaan op het 

probleemoplossend vermogen
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ERGOTHERAPEUTISCH AANBOD

Relaxatietherapie

• Progressieve spierontspanning (Jacobson)

• Spieren sterk aanspannen en ontspannen

• Creëren van een zwaar gevoel  spieren ontspannen

• Regelmatig herhalen = spanning (in spieren of ‘psychische’ 

spanning) leren herkennen en actief loslaten

ERGOTHERAPEUTISCH AANBOD

Bewegingstherapie

• Bewustwording van het lichaam

• Effecten van beweging op het psychisch 

welzijn

• Op een aangename manier naar het 

lichaam leren luisteren (cardiovasculaire 

oefeningen, spel, muziek, dans).

• Welk effect heeft de sessie op lichamelijk 

en psychisch vlak?

• Psycho-educatief werken rond 

gedragsverandering
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NAZORG

Mogelijk bij:

• de psychologe (individueel)

• de beeldend therapeute 

(individueel/in groep)

• de psychiaters

AANMELDEN

Telefonisch op het nummer 02/257 54 65

• Op weekdagen tussen 8u30-16u

Intakegesprek wordt gepland bij de psychologe (€15)

Telefonische feedback volgt na intern overleg

• Indien niet weerhouden: advies
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FINANCIEEL

Dagtherapie (prijs voor 8 weken)

• Gewoon verzekerden: €251,94

• Verhoogde tegemoetkoming: €26,78

Ambulante nazorg

• Individuele therapie bij psychologe: €45/1u

• Individuele beeldende therapie: €45/1u

• Beeldende therapie in groep: €25/2,5u

TOT SLOT…

Bedankt voor jullie aandacht!


