
Het liefst zou je je kind voor al het kwaad 
en verdriet willen behoeden, maar helaas 
is dat maar al te vaak niet mogelijk.  
Er kunnen zich situaties of verdrietige  
omstandigheden voordoen die het kind 
niet kan verwerken en die invloed hebben 
op zijn of haar gedrag. Dit kan uiteenlo-
pen van vage klachten tot extreme woede-
uitbarstingen.

Bij Spel!, de praktijk voor speltherapie, spel-
begeleiding en speladvies, leert eigenaresse 
Jolanda Salwegter kinderen tussen 3 en 14 jaar 
hoe ze met een onverwerkte emotie kunnen 
omgaan. ‘Spelen is voor een kind de meest na-
tuurlijke uitingsvorm. Het is dan ook een ideale 
manier om emotionele problemen in kaart te 
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brengen en via het spel kun je het kind nieuwe 
manieren leren om met situaties om te gaan.’
Met name jongere kinderen zullen een schok-
kende gebeurtenis moeilijk onder woorden 
kunnen brengen. ‘Dit kan van alles zijn: het 
overlijden van een ouder, een ongeluk of een 
beet van een hond’, legt Jolanda uit. ‘Elke situ-
atie die hen hieraan herinnert, zal echter wel 
dezelfde emotie oproepen, ook al heeft het 
er niks mee te maken. Door al spelend aan de 
slag te gaan, leer je het kind om het verdriet of 
de emotie aan die ene specifieke gebeurtenis 
te koppelen. Daarnaast spreek je via spel ook 
andere mogelijkheden aan en leert het kind 
zijn eigen kracht ontdekken waardoor er meer 
zelfvertrouwen ontstaat. Als vanuit het spel 
blijkt waar het kind zich verdrietig over voelt, 

kan ik de ouders uitleggen hoe ze daarmee om 
kunnen gaan. Op die manier kunnen we het 
kind samen helpen om de gebeurtenissen een 
plaats te geven, waardoor het de ruimte krijgt 
om zich verder te ontwikkelen.’
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Lianne Vis fotografie

Begin 2010 heb ik mijn oplei-
ding aan de Fotoacademie in 
Rotterdam met succes afgerond. 
In het jaar daarna heb ik mijn 
bedrijf op gericht: Lianne Vis 
fotografie.  
Mijn fotostudio is gevestigd aan  
de Groenmarkt in Dordrecht. 

Geregeld denk ik: 'Ik heb het leukste beroep van 
de wereld'. Neem bijvoorbeeld een bruiloft; dat 
is niet alleen voor degenen die gaan trouwen, 
maar ook voor mij een feestje! Deze bruiloften 
fotografeer ik in journalistieke stijl. Dat betekent 
dat ik contstant op zoek ben naar bijzondere 
momenten en emoties,  
die gewoonweg niet te ensceneren zijn. 
Maar ook de studioshoots zijn geweldig om te 
doen. Iedereen is anders, en ik streef er altijd 
naar om jou op de foto te zetten zoals je bent. 
Een spontane, vrolijke foto komt tot stand door 
een ontspannen sfeer. Dat vind ik belangrijk. 
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