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Nieuw adres Wilhelminastraat 25-I 
Door verkoop van het pand Ridderstraat 33 zijn wij snel op zoek gegaan naar gelijkwaardige 
praktijkruimte. Wij zijn daar goed in geslaagd en laten u graag de nieuwe ruimte zien! 
 
Spreekuur Bibliotheek Zuid-Kennemerland in Haarlem – C. 
Iedere maandag tussen 11.15 en 12.45 uur kunt u uw vragen over sociaal-emotionele of 
gedragsproblemen bij kinderen en vragen over stotteren stellen. Jeanette en Hedwig zijn om en om 
aanwezig, en helpen u graag verder. 
 
Nieuwe homepage website met o.a. een eerste test stotteren 
www.samenspelhaarlem.nl 
 
Fijn: Vrienden! veerkrachttraining voor kleuters  
Eind oktober start opnieuw de speelse training bestaande uit 8 bijeenkomsten voor een kleine groep 
kleuters. Deze training is zeer efficiënt gebleken (Erasmus Universiteit) en werkt preventief voor 
kinderen die een verhoogde kans hebben (faal)angstig te worden op latere leeftijd.  
Gratis kennismaking: woensdag 7 okt. om 15 uur. Neem voor meer informatie contact op per email: 
info@samenspelhaarlem.nl 
 
Week van de opvoeding open huis 6 okt / workshop 7 okt 
Van 5 t/m 11 okt. 2015 vindt de Week van de Opvoeding plaats. We willen u graag kennis laten 
maken met onze werkwijze en heten u dan ook hartelijk welkom op onze praktijk op dinsdag 6 oktober 
tussen 14 en 18 uur. 
Op woensdag 7 okt. om 15 uur kunt u met uw kleuter gratis kennismaken met de training Fijn: 
Vrienden! Graag opgeven per email: info@samenspelhaarlem.nl  
 
Aanbieding speltherapie 5 afspraken voor € 295,- tot 1 nov.  
Een intakegesprek met ouders, 3 spelobservaties in de spelkamer, een verslag en een nagesprek 
geeft inzicht: Hoe is het gedrag van het kind in een vrije min of meer ongestructureerde situatie? Het 
initiatief, contactname én contactgroei, keuzes maken, het gebruik van de ruimte, oog-hand 
coördinatie, emotieregulatie, spelontwikkeling, spelvormen enz. worden in kaart gebracht. 

 
• sociaal-emotionele problemen 
• ontwikkelingsachterstand 
• leer- en/of gedragsproblemen 
•  stotteren (alle leeftijden)	  
	  



En: wat is de belevingswereld van dit kind? Onbewust zet een kind spelbeelden neer waaruit emoties, 
zorgen, aannames en coping stijl blijkt.  
                                
Vergoeding speltherapie verzekering of gemeente  
Speltherapie wordt deels vergoed uit uw aanvullende verzekering. Er zijn helaas enkele verzekeraars 
die niet vergoeden. Kijk uw polis er op na.  
Als uw financiële draagkracht te kort schiet, kunnen wij een aanvraag doen bij de gemeente. Zij vullen 
het tekort aan en vergoeden speltherapie volledig voor ouders met een Haarlem Pas. 
 
Vervolg wetenschappelijk onderzoek stottertherapie 
naar het effect van stottertherapie op lange termijn, uitgebreid met genetisch onderzoek.  
Jeanette gaat op zoek naar alle 49 cliënten die hebben meegedaan met het eerste onderzoek (zojuist 
gepubliceerd: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/jour nal.pone.0133758) 
 
Effectiviteitsmeting speltherapie nvvs  
Hedwig doet via haar beroepsvereniging NVVS mee aan het effectiviteitsonderzoek speltherapie. 
Kijk eens op de website van de NVVS: www.speltherapie.net  
 
Wereldstotterdag 22 okt thema nazorg / stottercafé Amsterdam 
Wereldstotterdag staat in het teken van nazorg en de lancering van de nazorgsite: www.stotters.nl. 
Ook interessant als je nog volop bezig bent met therapie. Je kunt Jeanette ontmoeten in het 
stottercafé, Gerard Callenburgstraat 1 in Amsterdam om 21 uur. Zie voor meer informatie: 
www.stottercafeamsterdam.nl 
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