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Vanaf 2005 ben ik werkzaam in een eigen praktijk voor individuele therapie 

voor kinderen, jongeren en volwassenen.  
Ik ben gediplomeerd psychodramatherapeut (deze werkvorm komt voort uit 

de psychotherapie) en heb daardoor uitgebreidere mogelijkheden om dieper 

op leervragen in te kunnen gaan. 

In 2007 heb ik de bijscholing Faalangst gevolgd bij het Rino te Utrecht. 

Vanaf 2019 heb ik een contract met de Achterhoekse gemeenten. 

 
Ingeschreven bij beroepsverenigingen: 
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  “CHILLKUUR"    
 

      Een traject voor faalangst en sociale vaardigheden 
 

 

  

 

Ben je gespannen voor een toets?  

 

Voel je je angstig ? 

 

Voel je je onrustig als je een proefwerk maakt 

en raak je soms in verwarring? 

 

Heb je gedachten zoals: Ik zal het toch wel niet  

goed doen?  

 

Wil je dit veranderen? 

 

Wil je meer zelfvertrouwen ontwikkelen? 

 

Voel je je gespannen bij je klasgenoten en  

vraag je je af wat ze over je denken?  

 

Denk je negatief over jezelf?  

 

Wil graag contacten leren leggen?                    
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De Chillkuur is een individueel traject  voor jongeren die willen leren 
omgaan met hun sociale en/of faalangst. Door de deze individuele 

training leren zij anders naar hun eigen angst kijken en leren 
hiermee omgaan waardoor een ander beeld en beleving van angst 
ontstaat met het doel angst te verminderen en de baas te worden.  

 
 
 
Faalangst is denkangst: 
Faalangst en sociale angst, is de angst om te mislukken in situaties waarin je 

wordt beoordeeld of denkt dat je wordt beoordeeld. Iedereen heeft ervaring 

met lichte vormen van deze angst wat op zich geen probleem hoeft te zijn. 

Faalangst herken je aan: terugkerende negatieve gedachten (ik kan het niet), 

blokkades in de waarneming van het geheugen (black-outs) en lichamelijke 

spanningsreacties, zoals trillen, zweten, verlamd voelen in de ledematen, 

nervositeit, druk zijn, prikkelbaarheid. 

Tijdens deze training leer je omgaan met faalangst en sociale vaardigheden. 

Je werkt aan persoonlijke doelen. Er wordt gewerkt met de werkvormen 

vanuit de cognitieve gedragstherapie. 

Sociale angst is ook een vorm van faalangst omdat je op het sociale vlak 

bang bent het niet goed te doen. 

 
 

  
 
 
 
 
  

 Wat leer je precies: 
 
 - Je leert moeilijkheden herkennen en in kaart brengen 

 - Je leert gedachten ombuigen van negatief naar positief 

 - Je leert om te gaan met spanning 

 - Je leert je te ontspannen in lastige situaties 

 - Je leert positief naar jezelf te kijken 

 - Je leert contact maken met anderen 

 

 Werkwijze: 

Individueel werk je aan je persoonlijke leerdoelen. We bespreken 

lastige situaties en gaan hiermee aan het werk. Je krijgt je tips en 

handvatten om aan je doelen te werken. 

  

  
Kosten: 
Individuele Therapie, een sessie van 1 uur €100,00 

 

Vergoeding: 
Ik ben ingeschreven bij de beroepsvereniging 

NVPA 100616, RBCZ, SKJ, KIWA 

Door een aantal zorgverzekeringen wordt deze therapie  

vergoed. Dit kunt u navragen.  

De vergoeding valt onder de Alternatieve Zorg.  

Er is geen verwijzing nodig. 


