
Herstellen door 
doen



Als u door een lastige periode gaat, 
kan het soms moeilijk zijn om 
daarover te praten. Bijvoorbeeld 
in tijden van somberheid, rouw, 
vermoeidheid of burn-out. Met het 
programma Herstellen door doen 
werkt u op een andere manier aan 
uw herstel.
 
Bij creatieve therapie staat beleven 
en ervaren centraal. Door diverse 
vormen van tekenen, schilderen of 
boetseren, beeldhouwen of foto-
grafie, bent u actief aan het werk 
met uw eigen ontwikkelings- en 
herstelproces. De creatief therapeut 
bespreekt uw ervaring met u aan de 
hand van het gemaakte werkstuk. 
U hoeft niet kunstzinnig te zijn om 
gebruik te maken van creatieve the-
rapie. Belangrijk is dat u het prettig 
vindt om creatief en met uw handen 
bezig te zijn. Veel mensen geven aan 
dat creatieve therapie hen nieuwe 
inzichten en energie geeft.

Dit mag u verwachten van 
onze creatief therapeuten
 
• Deskundigheid: onze therapeuten 

zijn vakkundig opgeleid en gere-
gistreerd. Zij zijn zowel medisch, 
psychologisch als kunstzinnig 
geschoold. Hun expertise op deze 
terreinen zetten zij in om u te 
ondersteunen bij het vinden van 
nieuw inzicht en herstelvermogen.

• Persoonlijke aandacht: samen met 
de therapeut bepaalt u waaraan u 
wilt werken en wat u wilt bereiken. 
Voor de een gaat dat om inzicht 
krijgen in verwarde gevoelens. Een 
ander wil zich beter kunnen uiten 
na een tegenslag door ziekte, op 
het werk of in de familiesfeer. Ook 
het accepteren van een verlies kan 
een thema zijn. U gaat hiermee 
aan het werk door middel van een 
behandelplan op maat.



Creatieve therapie van 
Opella is zinvol als u
 
• Rouw of verlies verwerkt.
• Te maken hebt met burn-out, 

stress, depressiviteit of vermoeid-
heid.

• Een nare ervaring of trauma wilt 
verwerken.

• Met zingevingsvragen aan de slag 
wilt.

 
Met creatieve therapie 
bereikt u
 
• Bewustwording, nieuw inzicht, 

verandering en acceptatie.
• Verdieping van gevoelsleven en 

mogelijkheden gevoelens te uiten.
• Meer evenwicht tussen denken, 

voelen en handelen.
• Actievere betrokkenheid bij uw 

ontwikkeling en herstel
• Verhoogde levensvreugde, even-

wicht en energie.

Behandelcentrum
 
Creatieve therapie maakt deel uit 
van ons Behandelcentrum, expert in 
zorg voor ouderen, chronisch zieken 
en revalidanten. Binnen het Behan-
delcentrum werken ervaren artsen, 
psychologen, paramedici, maat-
schappelijk werkenden, verpleegkun-
digen en andere deskundigen die een 
jarenlange ervaring hebben opge-
bouwd. Ouderen en chronisch zieken 
hebben vaak te maken met meerde-
re aandoeningen. Daarom hebben 
alle medewerkers van ons Behandel-
centrum een multidisciplinaire kijk 
op de benodigde behandelingen en 
schakelen zij waar nodig collega's in.
  



 
Denk ook eens aan
 
Als het uiten van uw gevoelens of het 
verwerken van vervelende situaties 
lastiger gaat, kan muziek, beweging 
of een ander eetpatroon ook zinvol 
zijn. Overweeg naast creatieve thera-
pie ook eens 'Beter bewegen' (fysio-
therapie /oefentherapie), 'Dat klinkt 
beter' (muziektherapie) en 'Optimaal 
eten en drinken' (diëtetiek). Crea-
tieve therapie kan ook prettig zijn in 
combinatie met psychologische hulp.
 
Aanmelding 
en vergoedingen
 
Creatieve therapie van Opella wordt 
door de meeste zorgverzekeraars 
grotendeels vergoed vanuit de 
aanvullende verzekering. Neemt u 
hierover contact op met uw eigen 
zorgverzekeraar.  
 

U kunt een afspraak maken voor een 
kennismaking en intake. Een verwij-
zing van de huisarts is niet nodig. De 
creatief therapeut werkt vanuit een 
praktijkruimte in het Behandelcen-
trum in Bennekom.Wanneer u niet 
mobiel bent, is creatieve therapie 
aan huis mogelijk. Als u voor vergoe-
ding is aanmerking wilt komen, is in 
die situatie een verklaring van uw 
huisarts noodzakelijk.
 
Wilt u een afspraak maken of wilt u 
meer informatie?  
Neemt u dan contact op met: 

 
Opella servicepunt
telefoon 0318 752222
servicepunt@opella.nl
 


