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Om je gezicht te zien

gebruik je een spiegel

om je ziel te zien

een kunstwerk

G.B. Shaw

kunstzinnig 
(ver)werken 
na en tijdens ziekte

ImagInatIe technIeken
 
Naast het beeldend werken kan er gebruik gemaakt 
worden van imaginatie (lees authentieke verbeeldings-
kracht) wanneer daar behoefte aan is.
De actieve imaginatie kan je helpen om op een      
natuurlijke manier en in alle vrijheid te kijken naar 
beelden die in je leven.
Ons menselijk verbeeldingsvermogen speelt zich af in  
onze ziel als het gaat om wensen, verlangens, angsten 
en creatieve mogelijkheden.
Onze voorstellingen kunnen ons d.m.v. deze techniek 
helpen om vat te krijgen op iets: bijv. te besluiten wat 
er in een bepaalde situatie moet gebeuren. Omdat je 
gevoelsmatig een zekere greep krijgt op bijvoorbeeld 
een onzekere toestand.
In een imaginatieproces komen de emoties dichter-
bij. 
Echt voelen vanuit je emotie kan energie losmaken 
waardoor je een nieuwe richting in kan slaan.

Informatie:

Praktijk voor kunstzinnige vorming en Therapie - Blokker



een moment voor jezelf.......
 
Bij ziekte of vermoeidheid heb je niet altijd zin om te 
praten. Misschien heb je wel af en toe behoefte aan 
een steuntje in de rug. 
Gevoelens van hoop, angst, pijn, onzekerheid, liefde 
en verdriet kunnen en mogen er zijn. 
Soms is het nodig om de ziekte ook psychisch en 
emotioneel te verwerken naast alle lichamelijke 
ongemakken die je hebt. 
Omdat o.a. een ziekte als kanker en ook andere 
(chronische) ziektes een gevoel van machteloosheid 
en onzekerheid met zich meebrengen kun je werken 
aan een zekere mate van controle; je werkt aan je 
zelfvertrouwen en aan het her-vinden van kracht.

Bij kunstzinnige therapie kun je jezelf leren ontspannen. 

Nieuwe of niet aan bod gekomen kanten kunnen ontdekt 

en versterkt worden. Er wordt een beroep gedaan op de 

individuele creativiteit die iedereen bij zich draagt. 

Zo kun je tijdens of na een ziekteproces opnieuw 

je eigen weg vinden. Gevoelens en innerlijke 

beelden kunnen geuit worden via kleur en 

vorm ( verf / klei ) en krijgen zodoende 

ook een plaats binnen jezelf. 

Beeldend werken in een 

prettige sfeer kan dan 

iets voor je betekenen.

Er wordt individueel 

gewerkt onder persoonlijke 

begeleiding van een 

kunstzinnig therapeut.

Afhankelijk van je vraag 

wordt gekeken wat je 

wilt.  

Wil jij je uiten of juist 

naar binnen?

Kinderen
Ook kinderen reageren meestal gunstig op kunstzinnige 

therapie. Ze beschikken vaak nog niet over de vaardig-

heden om over hun problemen te praten. Maar kunnen 

er wel spelenderwijs, (schilderen, tekenen en boetseren) 

mee omgaan. 

Een persoonlijk (intake) gesprek 
gaat altijd vooraf aan het kunstzinnig werken; Hier kun 

je je vraag duidelijk maken en tegelijkertijd bekijken of 

het voor jou iets kan toevoegen aan je kwaliteit van 

leven. 

Kunstzinnige vorming kan zowel individueel als in een 

kleine groep plaatsvinden. De vraag blijft altijd persoon-

lijk of je wel of niet behoefte hebt aan contact met lot-

genoten kun je dus zelf bepalen.

** kunstzinnige therapie wordt vaak geheel of 
 gedeeltelijk vergoed door zorgverzekeraars.


