
‘Vijf jaar kind- en jeugdtherapie in Veenendaal’
Inmiddels is het alweer vijf jaar geleden dat “Bloom” haar 
deuren opende. In die tijd hebben heel wat gezinnen binnen 
en ver buiten Veenendaal hun weg naar mijn praktijk weten 
te vinden. Ik wil op deze plek dan ook alle ouders, kinderen 
en pubers bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. In 
de vijf jaar dat ik werkzaam ben in mijn praktijk voor inte-
gratieve kind en jeugdtherapie is er heel wat veranderd. De 
deskundige, laagdrempelige en humoristische benadering is 
uiteraard ongewijzigd gebleven. 
Coaching heeft plaats gemaakt voor meer diepgaande kind- 
en jeugdtherapie. Op deze manier bleven ook vergoedingen 
mogelijk. Een mooie ontwikkeling in deze tijd van recessie. Daarnaast heb ik een 
aantal kinderboeken geschreven die erg goed worden ontvangen. Tijd om hier een 
recente ontwikkeling te delen. Want soms is therapie alleen niet genoeg. Uiteraard 
heeft ieder kind een prachtig zelf oplossend vermogen waardoor het in de meeste 
gevallen met behulp van zijn of haar eigen veerkracht met situaties kan omgaan. 
In sommige gevallen is een situatie of ervaring echter dusdanig ingrijpend geweest 
dat een kind een nog wat diepgaandere vorm van begeleiding nodig heeft, naast of 
in plaats van integratieve kind- en jeugdtherapie.
Binnen afzienbare tijd zal ook dat mogelijk zijn in mijn praktijk. Ik ben dan gediplo-
meerd en erkend EMDR master practitioner, waardoor ik op een veilige en kundige 
manier de wat meer diepgaande hulpvraag van het kind/jongere of zelfs de ouder 
kan begeleiden. EMDR kenmerkt zich door het neutraliseren van nare gedachten 
en herinneringen waardoor de persoon in kwestie hier geen hinder meer van 
ondervindt. Ervaringen waar nu nog “lading” op zit kunnen met EMDR begeleid 
worden. Te denken valt aan slaapproblemen, pesten/plagen, angsten. Deze lijst 
is uiteraard verre van compleet. Voor meer achtergrond informatie over EMDR of 
integratieve kind- en jeugdtherapie zie www.bloomkindercoaching.nl
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