
 

 

 

Nieuwsbrief zomer 2012 
 

Aan het eind van de zomer 2011 ging de website  

online en startte de pilotfase met het programma 

“Spreekt voor zich”. Nu zijn we bijna een jaar verder.  

In dit jaar is veel gebeurd is. We gingen verder met het ontwikkelen van het 

programma “Spreekt voor zich”. 

 

We laten u graag weten waaraan we zo hard gewerkt hebben en waar we in 

de komende periode mee verder gaan. En verder geven we antwoord op een 

veelgestelde “zomervraag”, namelijk:  
 

“Wat kunnen we doen tijdens de zomervakantie en hoe gaan we dan verder 

met het programma?” 

 

Mijlpalen in 2011-2012 
 

4 augustus:  lancering website en start pilot fase 

27 augustus:  goede reacties op het artikel in het volkskrant magazine 

18 november:  programma beschikbaar na presentatie op congres gedragstherapeuten 

7 februari:  opnieuw aandacht voor selectief mutisme in Telegraaf 

8 februari:  officiële presentatie programma “Spreekt voor zich”  

28 maart:  positieve recensie “Spreekt voor zich” in vakblad therapeuten 

29 maart:  de behandeling van selectief mutisme op TV 

5 juni: presentatie aan directies Centra voor Leerling Begeleiding in België 

  

Wilt u hier meer over weten, artikelen teruglezen of uitzendingen terugzien? 

www.spreektvoorzich.nl/berichten 

 

 

Nieuwe plannen 
 

We krijgen veel vragen, suggesties en reacties op de site. Vaak leiden deze reacties 

tot nieuwe plannen of verbeteringen. Als kleine non-profit stichting met uitsluitend 

vrijwilligers en beperkte financiële middelen, pakken we onze plannen in kleine 

stappen aan. Toch maken we flinke vorderingen.  

 

In het Luiderslot zijn bordjes met 

nummers aangebracht op de verdiepingen. 

Zo kunt u een favoriet spelletje makkelijk 

terugvinden. Er is een wolkje met uitleg 

toegevoegd.  

  

http://www.spreektvoorzich.nl/berichten


 

 

Om de effectiviteit van het programma goed te kunnen  

Onderzoeken, zijn de vragenlijsten binnenkort ingebouwd  

in het webportaal. Zo kunnen alle gebruikers deze snel,  

makkelijk en veilig invullen.  

 

Sommige mensen gaven aan in het begin moeilijk de weg te  

kunnen vinden in het webportaal. De veelheid aan materiaal is  

prettig, maar maakt het ook minder overzichtelijk. In de komende tijd zult u kleine 

veranderingen in de lay-out van het webportaal zien. Daarnaast ontwikkelen we een 

instructiefilmpje zodat we nieuwe gebruikers alle tips en tricks kunnen laten zien. 

 

Wilt u weten wat er nog meer op ons verlanglijstje staat? 

En wilt u ons helpen onze wensen te realiseren? 

www.spreektvoorzich.nl/over-ons/wij-hebben-u-nodig/help-ons-mee 

 
 

Zomervraag 
 

Met de zomervakantie voor de deur, krijgen we veel vragen over wat te doen in deze 

periode. Hieronder geven we antwoord op de meest gestelde vragen.  

 
 

“De vakantie breekt aan … wat doen we daarmee?” 

 

“Kunnen we nu wel beginnen met de behandeling of moeten we wachten tot na de 

vakantie?” 
 

U kunt gewoon beginnen. Fase 1 en Fase 2 kunnen juist prima worden doorlopen in 

de vakantieperiode. 

 

“We zijn halverwege het programma en mijn cliënt oefent op school. Wat kunnen we 

doen in de vakantieperiode?” 
 

In Fase 3 en 4 oefent uw cliënt met technieken die helpen bij het overwinnen van 

angst. We spelen en praten over thema’s als: helden, perfectionisme, je sterke 

kanten en trots. U leest hier meer over in het webportaal: 

Lezen&werkbladen  Fase 3 en 4   Meer leren durven   (webportaal therapeut) 

We oefenen met dapper gedrag buiten de therapiekamer en gebruiken daar natuurlijk 

de handige hulpjes bij. Zie voor spelsuggesties: 

Lezen&werkbladen  Fase 3 en 4   Spelsuggesties    (webportaal therapeut) 

 

“Wat kunnen ouders doen, thuis en op vakantie?”  
 

De vakantieperiode is bij uitstek geschikt om te oefenen met dapper gedrag. Hiermee 

helpen we een kind de onderliggende angststoornis te overwinnen. Juist in de  

  

http://www.spreektvoorzich.nl/over-ons/wij-hebben-u-nodig/help-ons-mee


 

 

vakantie is er tijd en ruimte om nieuwe dingen te  

ontdekken (naar de camping, een pretpark), om  

zelfstandig gedrag te oefenen (zelf een boodschapje doen,  

uit logeren, in een eigen tentje slapen) en om plezier te  

beleven aan spannende dingen (kanoën, in een achtbaan,  

spelen met nieuwe kinderen, bommetje maken in het zwembad,  

reizen met trein of vliegtuig).  
 

Lees er meer over in het webportaal van ouders:  

Lezen&werkbladen  Fase 3  Samen spelen     (webportaal ouders) 

Lezen&werkbladen  Fase 4  Angst geeft een kick     (ouders) 

Geef het dappere daden bord mee voor op reis. Welke avonturen 

heeft het kind beleefd tijdens de vakantie? En wie waren er 

allemaal dapper in het gezin? 

Lezen&werkbladen  Werkbladen  Dappere daden bord     (webportaal therapeut) 

 

“Hoe kan ik, als ouder, mijn kind helpen?” 
 

Bereid uw kind op nieuwe dingen voor en help uw kind om zijn of haar eigen aandeel 

zelf te zeggen. Een voorbeeld:   
 

Uw kind mag een ijsje. U spreekt af dat u het samen gaat kopen. U vertelt uw kind wat 

het kan verwachten. Spreek af wat u zegt (“Hallo, wij willen graag een ijsje”), vertel wat 

de verkoopster waarschijnlijk gaat vragen (“zeg het maar. Welke wil je?”) en bedenk wat 

daarop het antwoord kan zijn (“Mag ik een raketje?”) .  
 

Vergeet ook de positieve gevolgen van het dappere gedrag niet. Complimentjes, een 

extra bolletje op het ijsje of een leuke activiteit als uw kind iets dappers heeft 

gedaan. Schrijf dappere daden op het dappere daden bord. Vraag ernaar bij uw 

therapeut. 

 

“Hoe groot is de kans op een terugval in de zomervakantie?” 
 

De meeste kinderen groeien tijdens de vakantie. Ze beleven nieuwe dingen en spelen 
met nieuwe kinderen. Zolang ze daarbij succes ervaren, groeit hun zelfvertrouwen. U 

kunt daarbij helpen. 

Lezen&werkbladen  Fase 4  Zelfvertrouwen     (webportaal ouders) 

Na de vakantie is het natuurlijk weer even spannend: een nieuwe leerkracht, een 
nieuw klaslokaal. Maar met het extra zelfvertrouwen kunnen bijna alle kinderen dit 

goed aan. Een goede voorbereiding helpt daarbij. De nieuwe leerkracht kan vooraf 
kennismaken en de oude leerkracht kan zorgen voor een goede overdracht. Begin zo 

nodig een stapje lager en geef het kind de kans rustig op te bouwen wat voor de 
vakantie al lukte.  
 

In de therapie kunt u met behulp van het werkblad “Grote Durfspel” (stap 3) weer  

  



 

 
even wat stappen herhalen. Herinner uw cliënt aan alle  

stappen die hij/zij al gezet heeft en bedenk bij iedere  
verdieping van het werkblad een speelse opdracht om deze  

stapjes te herhalen. Zo zie u direct wat uw cliënt nog durft  
en waar u weer even mee moet oefenen.  

 
  

De teken-trots-trofee 
 

Heeft uw kind iets dappers gedaan, iets spannends beleefd of iets nieuws 

meegemaakt? Vraag uw kind er een tekening van te maken en stuur 

deze in naar info@spreektvoorzich.nl 

Wij plaatsen hem op de website. Zo kan uw kind dubbel trots zijn en 

de bekroonde tekening aan iedereen laten zien.  

www.spreektvoorzich.nl/teken-trots-trofee 
 

 

Dank aan 
 

… alle vrijwilligers die helpen bij de administratie, verbeteringen en vernieuwing! 

… de professionals van Bureau BOK, KamerBlauwLicht gamestudio, Eljakim IT en 

PRachtPraat voor hun creativiteit en snelle reacties op al onze vragen. 

… kinderen, ouders, therapeuten en leerkrachten voor hun reacties op het programma  

www.spreektvoorzich.nl/over-ons/pers/reacties-van-gebruikers-spreekt-voor-zich 

… onze donateurs, de fondsen en de vrienden van de stichting die de ontwikkeling 

mogelijk hebben gemaakt en ons blijven steunen bij onze nieuwe plannen. 

 

Word ook vriend van de stichting behandeling selectief mutisme 

www.spreektvoorzich.nl/over-ons/wij-hebben-u-nodig/help-ons-mee 

 

 

Wij wensen u een fijne zomervakantie 

 

Bestuur en vrijwilligers stichting behandeling selectief mutisme 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wilt u niet langer een nieuwsbrief van ons ontvangen? Meld u af bij info@spreektvoorzich.nl 

mailto:info@spreektvoorzich.nl
http://www.spreektvoorzich.nl/over-ons/wij-hebben-u-nodig/help-ons-mee

