IDA Speltherapie, ervaringsgericht
spelen voor kinderen
Ida Fisser, speltherapeute van
IDA Speltherapie in Voorschoten weet al jaren (8 jaar als zelfstandige) de ontwikkeling van
kinderen te ondersteunen als
in het nog jonge leven van een
kind er even wat minder balans
of veiligheid is.
Speltherapie is één van de weinige ervaringsgerichte therapievormen voor kinderen die niet
‘lekker in hun vel zitten’. “Door
de therapie kan het kind weer
nieuw perspectief zien en zich
veilig voelen en dat is terug te
zien in het gedrag naar buiten
toe. Dit gebeurt door met het
kind zijn of haar binnenwereld
te betreden, op een speelse manier.”
Met de week van de opvoeding
voor de deur vertelt Ida over
haar passie.
“Het kind kan door het spelen
weer zijn wie hij of zij echt is.
Weer even terug naar de fantasiewereld en zichzelf uiten waardoor
er ruimte ontstaat om een lastige
situatie, bijvoorbeeld op school of
een echtscheiding, een plek te geven of los te laten”, aldus Ida.
Ida houdt zelf ook van spelen. “Dat
is een reden dat ik dit werk doe,
denk ik. Ik kan daardoor goed
zien wie een kind echt is. Dat is
belangrijk om dit werk goed en
met plezier te doen.”

Ouders
Het contact met de ouders van het
kind speelt een belangrijke rol.
“Naast de wekelijkse spelsessies
zijn er gesprekken met de ouders
om het proces, de voortgang en de
situatie thuis te bespreken en is
het ook mogelijk ouder-kind therapie te volgen om de communicatie en interactie tussen ouder en
kind te verbeteren.”
Creativiteit
Het feit dat Ida zelfstandig werkt
voor IDA Speltherapie, na jaren in
loondienst gewerkt te hebben, is
een goede beslissing geweest. “Ik
ben vrijer om mijn werk te doen

volgens eigen creativiteit en inzicht en heb directe en korte lijnen
met ouders en andere betrokkenen. De sessies worden gedeeltelijk vergoed via de meeste aanvullende verzekeringen en er is geen
wachtlijst.” Een aantal meerwaarden naast de ervaring en deskundigheid die zij meeneemt in haar
werk in de praktijk.
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