Anders dan anders

Trauma behandelen

beeldende
therapie
met

Huiselijk geweld of seksueel misbruik zijn bekende voorbeelden van gebeurtenissen die trauma's kunnen veroorzaken. Maar wist je dat ook de ziekte van een
ouder traumatiserend kan zijn voor een kind? Trauma komt voor in vele vormen
en het is niet altijd het gevolg van extreem dramatische gebeurtenissen. Dat is
belangrijk om te weten, omdat trauma het dagelijks leven van een kind enorm
kan aantasten.
De juiste behandeling van trauma bij kinderen is dan ook
essentieel. Dit kan door hulp van een traumabehandelaar,
die de trauma behandelt in drie fases: een gevoel van
veiligheid terugbrengen, het verwerken van de traumatische gebeurtenis en herstel. Margareth van mARTherapie
biedt ondersteuning vanuit een compleet andere hoek en
kan bij iedere fase extra hulp verlenen door middel van
beeldende therapie.

Veilige plek

Er bestaat
geen goed of
fout

28 | ForYou

Zo kan Margareth een veilige plek creëren waar kinderen
kunnen ontspannen door creatief bezig te zijn. Het geeft
hun lichaam de kans tot rust te komen, doordat het een
non-verbale activiteit is. Trauma sla je namelijk op in je
hele lichaam, waardoor dagelijkse sensaties zoals geuren
of geluiden je als triggers kunnen terugbrengen in de
traumatische staat. Daarom zorgt Margareth er altijd
voor dat ze materialen gebruikt die geen associatie
hebben met het trauma. Zo kiest ze voor vormen die
veilig aanvoelen en materialen die zijn afgestemd
op het individu.

Uit het lichaam

Als je getraumatiseerd bent, proberen je lichaam en
geest je nog steeds te beschermen, terwijl dat niet
meer nodig is. Door beeldende activiteiten, zoals schilderen, kun je de gevoelens uiten die jouw lichaam tijdens
de gebeurtenis onbewust heeft opgeslagen. De gekozen
kleuren, vormen en materialen reflecteren namelijk een
bepaald gevoel. Daarnaast helpt het op afstand kijken naar
het eindproduct ook om het trauma te kunnen verwerken.

Met de reguliere aanpak van beeldende
therapie worden materialen vooral gebruikt
voor zelfexpressie. Maar Margareth werkt op
antroposofische wijze, waarbij materialen en
oefeningen ook ingezet worden om hun kwaliteiten
over te brengen op het kind. Door met specifieke
vormen te werken, kan ze een kind bijvoorbeeld
een rustig gevoel geven. Er wordt gekeken naar het
individuele karakter en de individuele situatie van
ieder kind om met de juiste oefeningen de balans
weer terug te brengen.

Wanneer ben je
getraumatiseerd?
Een heftige ervaring kan je lang bijblijven,
maar hoeft niet automatisch een traumatische
ervaring te zijn. In medische termen betekent
‘trauma’ ‘wond’, wat dus betekent dat een heftige
gebeurtenis pas een trauma is wanneer die als een
wond op je ziel/psyche is en je er last van ervaart
in je dagelijks leven. Dit kan dus voor iedereen
weer anders zijn.

Regie teruggeven

Een kind kan in het begin onzeker zijn: ‘Doe ik het wel
goed?’ Maar er is geen ‘goed’ of ‘fout’. Hierdoor heeft je
kind meer aandacht voor het proces en groeit langzaam
het vertrouwen in zichzelf. Margareth kiest er ook vaak
voor om met kinderen een eigen verhaal te maken
en deze te ondersteunen met zelfgemaakte beelden.
Via de hoofdpersoon, vaak in de vorm van een dier,
mens of fantasiefiguur, vertelt het kind eigenlijk zijn eigen
verhaal: wat het heeft ervaren of heeft gevoeld en wat het
nodig heeft. Dit kan tot verbluffende resultaten leiden,
waarbij het kind zichzelf via het verhaal heelt. Beeldende
therapie zorgt er zo voor dat je kind weer de regie in
eigen handen heeft.

Geef het de tijd

Stel je eens voor dat iemand je elke dag om twaalf uur
's middags laat schrikken. Op den duur ga je het dan
onbewust verwachten: om kwart voor twaalf begin je
zenuwachtig te worden, je krijgt klamme handen en je
lichaam spant zich aan om je te beschermen voor het
'gevaar'. Als het schrikken dan een dag stopt, zul je de
angst nog steeds voelen. Maar door herhaaldelijk niet
te schrikken, past je lichaam zich weer aan. Met trauma
geldt precies hetzelfde. Daarom zul je merken dat door de
behandeling te herhalen, het trauma met de tijd steeds
minder wordt.

Beeldende
therapie gaat
verder dan
woorden
Over mARTherapie
Margareth Krul-Schnezler van mARTherapie geeft
beeldende therapie aan kinderen en jongeren
vanaf zes jaar. Hiermee zijn problemen als (faal)
angst, stress en onzekerheid goed te behandelen. De sessies zijn gericht op het herstellen
van vertrouwen: als de basis goed staat, kan de
rest beginnen te groeien. Zo kunnen kinderen en
jongeren de balans in hun leven weer herstellen!
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