UNIE KKIND
Kinderpraktijk

Kinderen zijn net vlinders; het zijn
tere wezens, enorm nieuwsgierig en
ze vliegen en fladderen overal naar
toe. Ze zijn vrij, onbevangen en uniek.
Kinderen vormen een op zichzelf
staande groep, die men als jong
volwassenen behoort te benaderen.
Ze dienen net zo serieus te worden
genomen als iedereen. Aandacht voor
de individuele waarde van het kind is
op dit moment een grote les die wij
als volwassenen leren. Wanneer we
oprecht en oordeelloos luisteren naar
wat kinderen te vertellen hebben, zal
er ruimte ontstaan voor contact en
groei van beide kanten.

Wi
e ben ik
Ik ben Conny Klous en heb een eigen

praktijk voor Kindercounseling en Kinderen Jeugdtherapie in Hoofddorp. Tijdens
mijn opleiding heb ik op verschillende
scholen gewerkt met kinderen en
jongeren in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar.
Het contact met deze doelgroep en hun
ouders heb ik als zeer waardevol en
plezierig ervaren. Na jaren werkzaam te
zijn geweest in het bedrijfsleven ben ik
mijn hart gaan volgen en gaan werken
met kinderen in alle leeftijden. Als je met
kinderen en jongeren écht in contact
bent, dus oprecht en oordeelloos kunt
luisteren en kijken, kun je er achter

komen wat er speelt in hun innerlijke
binnenwereld.

“

kinderen zijn vrij,
		 onbevangen en uniek
Ik ben als kindertherapeut veelzijdig,
zonder oordeel en heb respect voor het
kind én de ouders. Naast mijn werk als
kindertherapeut ben ik ook werkzaam
als pedagogisch medewerkster op een
kinderdagverblijf in de leeftijd van 0 t/m
4 jaar.

Doel
De therapie stelt zich ten doel kinderen

en jongeren te helpen hun eigen
kracht te [her]ontdekken en de eigen
hulpbronnen aan te boren om zo
gebeurtenissen te kunnen verwerken,
het zelfvertrouwen te vergroten en zelf
keuzes te kunnen maken. Kinderen en
jongeren weten heel goed wat ze nodig
hebben en daarmee de oplossing voor
hun klacht, probleem of onhandige

gedrag kennen. Die kennis is op
zowel bewust als onbewust niveau
aanwezig en kan door middel van
diverse interventies naar de oppervlakte
gehaald worden. Ik maak daarbij
gebruik van diverse behandelmethodes
zoals; spel-, creatieve-, cognitieve- en
gedragstherapie. Ik werk vanuit de
oplossing, niet vanuit het probleem. De
oplossingsgerichte behandelmethode
maakt dat kinderen het proces vaak
als prettig ervaren. Er wordt hen alle
ruimte, aandacht en erkenning geboden
die nodig is om op effectieve wijze aan
de klacht of het ongewenste gedrag
te werken. Want ieder kind is uniek en
bijzonder, daarom zal de benadering
steeds opnieuw worden aangepast aan
het kind.
Als kindertherapeut begeleid ik kinderen
en jongeren bij verschillende probleemen ontwikkelingsgebieden zoals;
• Sociaal-emotionele ontwikkeling
• Cognitieve ontwikkeling
• Gedragsproblemen
• Contactproblemen tussen kinderen
onderling
• Zelfbeeldproblemen
• Angstklachten
• Fobische klachten
• Echtscheiding
• Rouw(verwerking)
• Ziekte(verwerking)
Met de juiste begeleiding en inzet
bij deze ontwikkelingen, kan het
zelfvertrouwen van het kind of de jongere
op een speelse en respectvolle wijze
vergroot worden. Op deze manier kan
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verzorgers, school duren 45 minuten.
De therapiesessies met het kind of
de jongere duren 60 minuten. Het
aantal sessies is afhankelijk van de
klacht dat het kind heeft.
De sessies zijn voor rekening van de
ouders. Na elke vijfde therapiesessie
is er een voortgangsgesprek met u
als ouders, verzorgers.
Het veranderen van een gemaakte
afspraak kan kosteloos 24 uur van
tevoren.
Mijn diensten kunnen meestal vergoed worden vanuit de aanvullende
verzekeringen bij de verschillende
zorgverzekeringsmaatschappijen en
vallen onder de alternatieve zorg.
Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.
Als Kindercounselor en Kinder- en
Jeugdtherapeut ben ik aangesloten
bij de beroepsverenigingen ABvC en
VvvK.
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Intakegesprek - 45 minuten
gratis
Therapiesessie - 60 minuten
€ 65,00

Contact
Kinderpraktijk uniekkind
Kinder- en Jeugdtherapie/Kindercounseling

Conny Klous
Bandholm 42
2133 DK Hoofddorp
Tel.
: 06-24271395
Email : info@uniekkind.nl
Website : www.uniekkind.nl
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voor actuele tarieven kunt u terecht op de website
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Zakeli
jk
• Het intakegesprek met de ouders,

Tarieven*
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het kind of de jongere, op zijn of haar
eigen niveau, ook inzicht verkrijgen in de
persoonlijke problematiek.

