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Wij zijn een groepspraktijk van psychologen, orthopedagogen en psychotherapeuten

BunderBos

en helpen zowel kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen als koppels.
Je kan bij ons terecht met persoonlijke, relationele en gezinsproblemen.

groepspraktijk

BunderBos

Wie zijn wij ?
Onze praktijk bestaat uit psychologen, psychotherapeuten en
orthopedagogen met diverse specialisaties om u zo gericht
mogelijk te kunnen helpen. Voor een actueel overzicht van
de therapeuten en hun specialisaties kan u terecht op onze
website: www.bunderbos.be

Waarvoor kan u bij
ons terecht ?
Kinderen en jongeren
apart of met hun ouders
•
•
•
•
•
•
•

emotionele problemen (somberheid, depressie, laag zelfbeeld,
hechtingsproblemen, trauma, angsten,…)
gedragsproblemen (agressie, pesten, problemen met gezag,...)
rouw- en verliesverwerking (bijvoorbeeld na echtscheiding of overlijden)
relationele moeilijkheden met leeftijdsgenootjes of gezinsleden
opvoedingsmoeilijkheden, problemen op school,…
ouderbegeleiding
...

Volwassenen

individueel of als koppel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

emotionele problemen (depressie, eenzaamheid, angst, weinig zelfvertrouwen,…)
(werk)stress-gerelateerde klachten en burn-out
identiteitsvragen en persoonlijke ontwikkeling
rouw- en verliesverwerking
traumaverwerking (misbruik, ongeval, migratie,…)
psychosomatische klachten
mantelzorgbegeleiding
dementie
relationele problemen
...

speelgoed, poppetjes, of 2 foto’s op elke pagina en spel en gezin opsplitsen

Speltherapie
Volwassenen praten met elkaar over wat ze meemaken in hun
leven. Ook kinderen doen dit, maar in plaats van praten over
belevenissen, spelen ze er vaak over. In wat een kind speelt,
vertelt hij/zij vaak wat hem of haar bezighoudt.
Speltherapie wordt gebruikt als vorm van hulpverlening bij
kinderen met gedragsproblemen, moeilijkheden op sociaal en
emotioneel gebied en ontwikkelingsstoornissen.
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Gezinstherapie
Bij gezinstherapie komen meestal alle gezinsleden op
gesprek. Hiervoor kan gekozen worden wanneer onderlinge
spanningen of problemen van een gezinslid het gezin dreigen
te ontwrichten.
Tijdens de gesprekken worden de moeilijkheden besproken
en de psychotherapeut zoekt samen met de gezinsleden naar
andere manieren om ermee om te gaan. In de therapie kunnen
de gezinsleden zich bewust worden van onderlinge reacties op
elkaar en begrijpen welke invloed zij op anderen hebben.
Uiteraard is de belangrijkste doelstelling het doen verminderen
of verdwijnen van de klachten of moeilijkheden. Dit wordt
bereikt doordat mensen zich anders gaan gedragen tegenover
elkaar, anders met elkaar omgaan, anders op elkaar reageren
en/of doordat men een andere visie krijgt op de problemen, op
zichzelf en op de relaties met anderen.

Individuele therapie
In individuele gesprekstherapie ligt het accent op wat
klachten of moeilijkheden zouden kunnen betekenen tegen
de achtergrond van wie iemand is. Deze gesprekken kunnen
ondersteunend zijn, waarbij de therapeut zich richt op de
krachten van de cliënt en eventueel advies kan geven, met als
doel de cliënt te ondersteunen in het dagelijks functioneren.
In individuele gesprekstherapie kan de cliënt ook op verhaal
komen. De therapeut diept dit verhaal uit, verbreedt het, leest
tussen de lijnen door en probeert er rode draden in te vinden.
Dit alles met als doel de cliënt nieuwe inzichten in zichzelf te
bieden en zo opener, vrijer en beter te kunnen functioneren.
Wel is het altijd mogelijk dat in de loop van de therapie toch
bepaalde belangrijke anderen mee uitgenodigd worden.
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Relatietherapie
Spanningen en problemen komen in elke relatie wel eens voor en
zijn niet altijd een reden tot ongerustheid. Vaak slagen mensen erin
om hun problemen zelf, of met behulp van vrienden en familie op te
lossen. Soms zijn de moeilijkheden echter zo groot dat men de hulp
inroept van een relatietherapeut.
De therapieruimte is een neutrale plaats waar moeilijk bespreekbare
onderwerpen in een serene sfeer aan bod kunnen komen. Hier kunnen
irritaties of verwachtingen uitgesproken worden, zonder de relatie nog
meer onder druk te zetten.
In relatietherapie wordt niet enkel aandacht besteed aan de
individuen, maar ook aan de dynamiek van de relatie. Relatietherapie
betekent dat je met twee aan het werk wordt gezet onder begeleiding
van de therapeut. De therapeut biedt geen pasklare oplossingen aan,
maar geeft het koppel de kans om in de veilige omgeving van de
therapieruimte weer tot een opbouwende communicatie te komen.
Hoewel er tijdens relatietherapie ook individueel kan gewerkt worden,
ligt de klemtoon dus op het koppel.

Eerste contact

Verloop

Het eerste contact zal meestal telefonisch,
via email of via de website verlopen.

De duur van de therapie
kan sterk verschillend zijn
en hangt samen met de
aard van de problemen,
de oorzaken, de inzet en
motivatie,… Soms kunnen
een paar gesprekken
voldoende zijn, soms is er
nood aan een langdurige
begeleiding. Het beëindigen
van een therapie gebeurt
steeds in onderling overleg.

Een aantal administratieve gegevens en de
hulpvraag worden zo zorgvuldig mogelijk
genoteerd. Tijdens een intern overlegmoment
wordt bekeken welke therapeut meest
aangewezen is voor welke cliënt. Nadat we
dit bepaald hebben, neemt de therapeut in
kwestie zo snel mogelijk terug contact op om
een eerste afspraak te plannen.

Eerste afspraak
Tijdens het eerste, verkennende gesprek, is er ruimte voor kennismaking.
We luisteren naar uw verhaal en proberen de hulpvraag in kaart te
brengen. Ook wordt afgetoetst of onze werking aansluit op uw vragen en
noden.
Blijkt uit deze eerste kennismaking dat u samen met ons op weg wil gaan,
dan kunnen we wekelijks, tweewekelijks,… een afspraak maken.
Als blijkt dat wij niet de geschikte personen zijn om u te helpen, kunnen we
samen zoeken naar een andere oplossing, zoals een doorverwijzing naar
een collega.
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