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Inleiding
Als speltherapeut werk ik met kinderen 
met communicatieve beperkingen en 
een (gedwongen) migratieachtergrond. 
Werken via verbale ingangen is bij deze 
doelgroepen beperkt, wat maakt dat 
de waarde en werking van spel des 
te meer zichtbaar wordt. Dit heeft mij 
geïnspireerd om een artikel te schrijven 
over speltherapie en in het bijzonder 
speldiagnostiek. Mijn motivatie komt 
ook voort uit persoonlijke drijfveren als 
moeder van een kind dat een aantal 
jaren geleden in de knel is geraakt. In 
de diagnostiekfase werden voornamelijk 
verbale en cognitieve onderzoeken bij 
mijn zoon afgenomen. Met het inzetten 
van spel zou meer informatie aan het 
licht zijn gekomen over onder andere 
zijn fysiek functioneren en zijn omgaan 
met emoties en herinneringen rondom 
verlies- en angstervaringen. Dit had 
meer richting kunnen geven aan een 
effectieve behandeling. Met dit artikel 
wil ik een beschrijving geven van de 
start van een behandeltraject met 
speltherapie, welke spelvormen gebruikt 
kunnen worden in de diagnostiek - die ik 
kwaliteitsdiagnostiek zou willen noemen 
- en hoe spel hierin een waardevolle en 
unieke bijdrage zou kunnen leveren. 

Start behandeltraject 
Speltherapie valt onder vaktherapie. 
Het is een vorm van psychotherapie 
voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 
14 jaar en kan ook ingezet worden bij 
volwassenen met een verstandelijke 
beperking. 
Een behandeltraject met speltherapie 
start met een intake. Op basis van be-
staande gegevens wordt een dossier- 
analyse gemaakt. Daarnaast wordt 
een ontwikkelingsamnese afgenomen 
waarbij ook gebruikgemaakt kan wor-
den van gedragsvragenlijsten. Het sys-
teem van de cliënt wordt hierbij be-
trokken, denk aan (pleeg)ouders, gezin, 
school, instelling. Op basis van de ver-
zamelde informatie en hulpvraag wor-
den onderzoeksvragen opgesteld. Het 
doel van speldiagnostiek is antwoor-
den vinden op onderzoeksvragen, een 
aanvullend beeld van de cliënt vormen 
en onderzoeken of speltherapie een 
passende hulpvorm kan zijn. De ob-
servatiegegevens worden geanalyseerd 
en vervolgens verwerkt in een speldi-
agnostiekverslag. Hulpvragen die met 
speltherapie behandeld kunnen wor-
den, kunnen problemen zijn ten aanzien 
van het uiten en reguleren van emoties, 
te weinig zelfvertrouwen, last van nare 
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gebeurtenissen, trauma’s, hechtingspro-
blemen en moeilijkheden in de omgang 
met leeftijdsgenootjes en volwassenen.  

Spelvormen 
Spel is vaak al zichtbaar vanaf de ge-
boorte. Het spel ontwikkelt zich en ver-
dwijnt niet bij het volwassen worden, al 
krijgt het dan vaak een andere vorm. 
Vermeer (1955) heeft een indeling ge-
maakt van spel in vier categorieën. 

• Het lichamelijke of sensopathische 
spel. Bij dit spel gaat het om het voe-
len en beleven van vormloos materiaal 
zoals zand, water, klei, verf en slijm. 
Het voelen en aanraken van het ma-
teriaal roept altijd iets op: een prettig 
gevoel wat stimuleert om door te gaan 
of afschuw wat maakt dat het spel 
stopt. Door het voelen en aanraken 
van het materiaal wordt iemand zich 
meer bewust van zichzelf en zijn eigen 
lichamelijkheid. Dit spel kan een ont-
spannend, bevrijdend en losmakend 
effect hebben op de gevoelswereld. 

• Het hanterende spel. Hierbij draait 
het om de gebruikseigenschappen van 

het spelmateriaal, om oefenen, ex-
perimenteren, behendig worden, bij-
voorbeeld zand verplaatsen met een 
shovel; er vindt (nog) geen verbeelding 
plaats. 

• Het esthetische spel. Dit spel gaat 
om het creëren van iets ‘moois’ met 
orde, posities, kleursamenstelling of 
een variatie aan vormen. Esthetisch 
spel kan een voorstadium zijn van 
verbeeldend spel. Het kan een 
stabiliserende functie hebben en als 
rustpauze dienen bij verbeeldend spel 
wanneer er te veel spanning ontstaat 
bij een cliënt. 

• Het illusieve of verbeeldende spel. 
Er wordt een spelwereld gecreëerd 
waarbij de speler zich bewust is van 
het ‘alsof’-karakter. Met spelmateriaal 
worden spelscènes neergezet met een 
spelverloop. Het rollenspel behoort 
ook tot deze categorie. Verbeeldend 
spel biedt ingangen om ervaringen 
te verwerken, nieuwe betekenissen 
te geven aan materiaal en situaties 
waardoor een ander perspectief kan 
ontstaan en te experimenteren met 
gevoelens en nieuw gedrag. 

Naast de vier spelvormen van  
Vermeer zijn er ook andere spelvormen 
te onderscheiden:

• Bewegingsspel: dit kan bijvoorbeeld 
spel met een bal of een zelfgemaakte 
hindernisbaan zijn wat in de spelka-
mer of buiten plaatsvindt. Bewegings-
spel beantwoordt aan de behoefte 
om te bewegen, te experimenteren, 
grenzen van kunnen te verkennen 
en te ontspannen. Er komt bewust-
zijn van fysieke gewaarwordingen en 
gevoelens. 

• Regelspel: dit betreft spel dat met 
spelregels gespeeld wordt, zoals 
mens erger je niet, schaken en uno. 
Er kan sprake zijn van een win-ver-
lies-element. Regelspel heeft een 
duidelijk begin en een eind. Regelspel 
kan ego-versterkend werken. 

• Constructiespel: hieronder valt 
het vervormen, samenvoegen of 
hergroeperen met materiaal, zoals 
lego, blokken en ongevormde 
materialen zoals klei en zand. Dit 
spel biedt inzicht in ruimtelijke 
verhoudingen. 

TABEL 1
Spelanalyse: wat gebeurt er in het spel?

Spelvorm Spelinhoud Spelverloopt/spelproces

Welke spelvormen: bijv. sensopathisch 
spel, constructiespel, verbeeldend 
spel, bewegingsspel

Wat vertelt het spelverhaal, welke 
personen, welke spelscènes, 
spelbeelden

Spelverloop: verhaallijn of  
opeenvolgende los van elkaar 
staande spelfragmenten, een begin/
einde, samenhangend of chaotisch

Wisselingen in spelvormen. Zo ja, op 
welke momenten

Welke belangrijke objecten komen 
voor in het spel

Uitbouw thema: samenhangend of 
associatief

Vermogen onderscheid te maken 
tussen fantasie/alsof en realiteit

Welke thema’s in spel, is er een 
centraal thema

Zijn er spelonderbrekingen

Keuze spelmateriaal, voorkeuren, 
vermijding

Is er een relatie met de 
levensgeschiedenis en actuele 
leefsituatie cliënt

Mate van emotionele betrokkenheid

Inrichting van spelruimte
Omgang spelmateriaal

Staan de thema’s in verband met de 
doelstelling van de behandeling

Speltempo
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Handelwijze therapeut 
De houding van de therapeut bij spelthe-
rapie is cliënt-centered, wat betekent 
dat de therapeut non-directief werkt. De 
therapeut observeert en benoemt zo no-
dig de spelinhoud. Op uitnodiging van de 
cliënt speelt de therapeut mee en sluit 
aan bij het spel van de cliënt. De thera-
peut kan op passende momenten vragen 
stellen en spelinterventies inzetten om 
meer inzicht te krijgen in de gevoels- en 
belevingswereld. 

Speldiagnostiek 
Speldiagnostiek bestaat meestal uit drie 
tot vijf spelobservatiesessies en vindt 
plaats in een spelkamer. Uitgangspunt is 
werken met vrij spel. Daarnaast kunnen 
spelopdrachten ingezet worden wanneer 
bijvoorbeeld blijkt dat een cliënt meer 
houvast en structuur nodig heeft, veel 
eenzijdig spel speelt of gezocht wordt 

naar specifieke informatie. Bij de be-
schrijving van spelopdrachten is geko-
zen voor Regelspel, Spelgenogram en 
de Gestructureerde Orthopedagogische 
Spelobservatie, geïllustreerd met een 
aantal casussen. 

Vrij spel 
Bij vrij spel krijgt de cliënt ruimte om 
spelmateriaal te kiezen en zijn/haar spel 
vorm te geven. De keuze en het spel-
verloop kan informatie geven over de 
ontwikkeling, belevingen, behoeften en 
noden van de cliënt. 
Cliënt A. (zevenjarige jongen) laat in ge-
sprekjes over emoties afweer zien bij 
niet-fijne emoties, met name bij angst. 
In de vierde spelobservatiesessie wil A. 
zwaardvechten. Hij verbeeldt dat hij een 
Ninja is die vecht tegen een vijand (the-
rapeut). A. slaat op een ritmische manier 
met veel kracht op het zwaard van de 

therapeut en ontdekt hiermee zijn kracht. 
De betekenis van zijn spel verandert: A. 
geniet van zijn kracht en overmacht, voelt 
zich sterk en lijkt zich te willen ontladen. 
De therapeut sluit aan bij het ritme van 
het slaan en benoemt fysieke aspecten bij 
A., zoals het warm krijgen en vermoeid 
raken. De therapeut verbeeldt dat ze bang 
is voor het zwaard van A. De therapeut 
bespreekt hoe A. ervoor kan zorgen dat hij 
niet per ongeluk op de hand van de the-
rapeut slaat. Als dit toch gebeurt, moet A. 
lachen. De therapeut zet het spel een mo-
ment stil om haar pijn te benoemen en te 
bespreken wat een passender reactie kan 
zijn. Kan A. ook ‘sorry’ zeggen?

   Spel is vaak al zichtbaar 
vanaf de geboorte en 
verdwijnt niet bij het 
volwassen worden

TABEL 2
 Wat laat de client zien in spel en gedrag?

Lichamelijk-zintuiglijke functies Emoties Cognitief en sociaal functioneren

Activiteitsniveau: rust-
actief/ traag-snel/ verhouding  
spanning- inspanning- ontspanning
(bij wisselingen: is er een relatie tot 
spel/thema/activiteit)

Emotionele grondstemming in het 
algemeen, tijdens en na afloop 
van spel: overeenkomsten met de 
spelinhoud

Zelfvertrouwen, zelfbeeld, 
zelfwaardering

Bewustzijn bij cliënt van fysieke 
sensaties

Kunnen uiten van basisemoties,   
gedifferentieerde emoties

Vermogen tot zelfreflectie en vermo-
gen tot afstemming en empathie

Impulscontrole Wijze van uiten: verbaal, mimiek, 
lichaamstaal

Frustratietolerantie

Hoe neemt cliënt ‘ bezit van de 
ruimte’: zelfverzekerd, aarzelend, 
overzien van de ruimte

Kunnen verdragen van niet-fijne 
emoties

Executieve functies en schoolse 
vaardigheden

Bijzonderheden motoriek, 
bewegingen, zintuigelijke aspecten, 
prikkelgevoeligheid, mate van alertheid

Gewetensfunctie
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TABEL 3
Therapeutische relatie: wat gebeurt er in het contact tussen de client en de therapeut?

Communicatie en interactie Relatie en contact Interventies

Interactie in spel, gesprekjes, andere 
manieren

Verloop contact bij start/ophalen en 
afscheid
Contactinitiatieven cliënt

Welke aspecten stonden centraal in 
de houding therapeut (bijv. houvast 
biedend, grenzen stellend)

Communicatiemogelijkheden/
belemmeringen

Aard relatie: persoonlijk, open, af-
standelijk, vooral op spelniveau

Interventies: bijv. spiegelen, 
structureren, begrenzen, exploreren

Spreekt cliënt veel/weinig Relatiepatronen: bijv. vragen om 
hulp / samenwerking / bescherming 
/ veiligheid, goedkeuring / 
bevestiging, oppositioneel gedrag

Welke interventies op gevoel / 
houding /gedrag cliënt, reactie cliënt

Sprake van vermijding - Waar kan die 
uit voortkomen

Reactie cliënt op uitstel behoeften, 
op grenzen e.d. 

Welke interventies op spel cliënt, re-
actie cliënt

Oogcontact, beurtgedrag (Ontwikkeling) autonomie bij cliënt Reactie cliënt op becommentariëren 
van spel door therapeut

Becommentarieert cliënt, interactie 
tussen spelfiguren, geluiden, gebaren

Behoefte aan samenspel en mate 
van wederkerigheid

Welke ingangen op welk niveau 
bieden mogelijkheden voor 
beïnvloeding

Maakt cliënt therapeut deelgenoot van 
zijn spel/ervaringen

Nabijheid-afstand, kwaliteit hechting

Gesprekjes over spel(samenhang) 
mogelijk 

Welke spontane gevoelens wekt 
cliënt op bij therapeut. Overdracht 
en tegenoverdracht

Regelspel
Regelspelen kunnen ingezet worden bij 
cliënten waarbij praten en verbeeldend 
spel nog te moeilijk of (nog) niet pas-
send zijn. Het biedt houvast en struc-
tuur door een duidelijk begin en eind en 
door de spelregels. Jenga en Kleurento-
rentjes zijn voorbeelden van regelspelen 
die mogelijkheden bieden voor (gezins)
observaties.
In Jenga halen de spelers om de beurt 
een blok uit de toren en leggen die bo-
venop, waardoor in de loop van het spel 
een steeds hogere en instabielere toren 
ontstaat. Het spelverloop doet een ap-
pèl op gevoelens, gedachten, cognities 
en motorische vaardigheden. Er kun-
nen vele aspecten geobserveerd worden, 

zoals de verbale en non-verbale com-
municatie, het vermogen om ervaringen 
te delen, emoties te uiten en te regu-
leren. Er kan geobserveerd worden of 
de cliënt een competitie aangaat of wil 
samenwerken met de therapeut om de 
toren zo lang mogelijk te laten staan. Bij 
Kleurentorentjes gaat het er om welke 
speler als eerste zijn torentje compleet 
heeft met zes kralen in verschillende 
kleuren. Bij dit spel spelen de geluks-
factor en het competitie-element een 
grote rol. Naast mogelijkheden voor het 
observeren van frustratietolerantie en 
het uiten van gevoelens, kan er ook ge-
keken worden naar cognitieve vaardig-
heden zoals kleuren benoemen, tellen 
en getalbegrip. 

Spelgenogram
Met een spelgenogram kan een beeld 
verkregen worden van het gezin en mo-
gelijk ook van (een deel van) de familie 
van de cliënt. De cliënt mag met dieren 
of ander spelmateriaal gezins- en fami-
lieleden neerzetten. De manier waar-
op de cliënt deze opdracht uitvoert, de 
materiaalkeuze, de positie van zichzelf 
ten opzichte van de andere figuren geeft 
informatie over belevingen van de cliënt 
over zijn plek en relaties binnen het ge-
zin en de familie. 
Cliënt M. (tienjarig meisje) krijgt de op-
dracht om met behulp van dieren haar 
gezin neer te zetten. Haar ouders zijn 
gescheiden en de laatste jaren is er geen 
contact met vader. Wel is er veel contact 
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met de ouders van moeder. Na lang zoe-
ken, kiest M. voor zichzelf een schaap, 
voor haar broer een zebra en voor haar 
moeder een koe. De dieren zijn van ge-
lijke grootte en staan op gelijke afstand 
evenwijdig naast elkaar met de koppen in 
dezelfde richting. M. zet opa en oma aan 
weerszijden neer met twee grote dinosau-
russen. Als de therapeut vraagt of ze ook 
haar vader neer wil zetten, kiest M. een 
stier en zet die aan één van de zijkanten. 
Meteen haalt ze hem weer weg en zegt 
dat er geen plek meer is voor de stier. De 
dieren zijn verschillend, wat mogelijk sym-
bool staat voor eigenheid en individualiteit 
bij de gezinsleden. De positie van de die-
ren kan wijzen op evenwicht en stabiliteit 
in het gezin. De twee grote dinosaurussen 
aan weerszijden staan mogelijk symbool 
voor een steunende rol van de grootou-
ders. De handeling van M. bij het meteen 
weghalen van de stier kan duiden op emo-
tionele lading, pijn en verdriet en moge-
lijk op het moeilijk kunnen verdragen van 
deze nare gevoelens. 

Gestructureerde 
Orthopedagogische 
Spelobservatie 
In de GOrS worden vier van elkaar ver-
schillende spelsituaties aangeboden om 
te observeren of en hoe een cliënt tot 
verbeeldend spel kan komen en wel-
ke spelinhouden zichtbaar worden. De 
GOrS is ontwikkeld en onderzocht door 
Pim van der Pol (www.speldiagnostiek.
nl.) Hij beschrijft in het manual van de 
GOrS dat een belangrijke functie van 
verbeeldend spel is het leren omgaan 
met de, vaak bedreigende, werkelijkheid. 
Als een cliënt spelhandelingen steeds 
op eenzelfde manier blijft herhalen, 
geen emotionele betrokkenheid laat zien 
of angstig wordt tijdens het spel, kan 
verbeeldend spel deze functie echter 
niet goed vervullen. Van der Pol is ervan 
overtuigd dat, waar een cliënt speciale 
aandacht nodig heeft voor zijn spel, de 

aandacht voor de spelvorm en het spel-
verloop een integraal onderdeel moet 
vormen van diagnostiek en behandeling. 
Wanneer een cliënt niet tot verbeeldend 
spel komt, kan het hiertoe gestimuleerd 
worden door bijvoorbeeld het benoemen 
van materiaal, het bewegen met mate-
riaal en begeleidende spelgeluiden ma-
ken tijdens bewegen van materiaal. Er 
kan geobserveerd worden of de cliënt dit 
voorbeeldgedrag imiteert waarmee een 
inschatting gemaakt kan worden van de 
leerbaarheid van de cliënt op het gebied 
van spelgedrag. 

Formeel worden de vier spelsituaties in 
één observatiesessie aangeboden in een 
vaste volgorde: Spel met wereldmate-
riaal, Neutraal Rollenspel, Individueel 
thematisch rollenspel en Spel met water 
en zand. Om de cliënt de gelegenheid te 
geven één of meerdere thematieken vol-
ledig uit te kunnen werken in zijn spel, 
kan ervoor gekozen worden de spelop-
drachten te verspreiden over meerdere 
spelobservatiesessies.  

Spel met wereldmateriaal is een spel-
situatie waarbij de cliënt aan tafel speelt 
met speciaal daartoe samengesteld we-
reldmateriaal: concreet materiaal zoals 
huisjes, auto’s, dieren en mensfiguren 
(de wereld in het klein) en meer abstract 
- meerduidig - materiaal waar meer-
dere ‘alsof’-betekenissen aan gegeven 
kunnen worden, zoals de pionnen. De 
doos met wereldmateriaal wordt geo-
pend zodat de inhoud tevoorschijn rolt 
met de mededeling dat de cliënt alles 
mag gebruiken. Er wordt geobserveerd 
wat de cliënt er spontaan mee doet. De 
therapeut observeert de ontwikkeling 
van het spel en de mogelijke spelthe-
matiek. Wanneer een cliënt een thema-
tiek heeft afgesloten of geen uitbeelding 
van thematiek heeft laten zien, worden 
twee spelscènes die in de handleiding 
beschreven zijn, voorgedaan door de 
therapeut. 
Client B. (twaalfjarige jongen) begint direct 
met verbeeldend spel. Hij laat in een 
rap tempo opeenvolgende spelbeelden 
en spelfragmenten zien. B. verbeeldt 
met uitroepen angst en verwarring bij 
mensen. Zijn spel gaat over mensen die 
op reis zijn, groepen mensen die plotseling 

elkaars tegenstander worden, soldaten die 
mensen bedreigen en afpersen, mensen 
die een dokter nodig hebben maar geen 
hulp krijgen. B. is niet bij machte zijn 
spel zelf te beëindigen. Zijn spel lijkt te 
verwijzen naar de vele gebeurtenissen 
die B. heeft meegemaakt in zijn leven, 
naar verlieservaringen en gevoelens van 
onmacht, angst, verdriet en pijn. 

Een Neutraal Rollenspel is een 
spelsituatie waarin de cliënt en de 
therapeut gezamenlijk winkeltje spelen 
in de rol van winkelier (cliënt) en klant 
(therapeut). Er is hierbij gekozen voor 
een neutraal thema als ‘winkeltje’ 
omdat dit geen persoonlijk thema hoeft 
te zijn en gemakkelijker kan worden 
gespeeld. Er wordt gebruikgemaakt van 
speciaal geselecteerde spelmaterialen: 
concreet spelmateriaal zoals speel- 
goedfruit, een speelgoedmesje en 
wasknijpers, ‘meerduidig’ spelmateriaal 
zoals blokken van verschillende vormen 
en specifieke themamaterialen, zoals 
telefoons, een kassa en speelgoedgeld. 
Het spel verloopt volgens een 
vaststaande procedure; de therapeut 
start door de winkel te bellen met de 
mededeling dat de klant boodschappen 
wil komen doen en de vraag of de 
winkel open is. Tijdens het spel 
worden de verbeeldende kwaliteiten 
en de spelhandelingen van de cliënt 
onderzocht. De vraag of de winkel 
open is, geeft de cliënt ruimte om een 
bepaalde mate van autonomie en macht 
te ervaren en daarnaar te handelen. Dit 
biedt mogelijkheden om te observeren 
wat de cliënt hiermee doet in zijn rol en 
in de relatie met de therapeut. 

Individueel thematisch spel is 
een spelsituatie waarin cliënt en 
therapeut samen een rollenspel 
spelen gebruikmakend van de in de 
spelkamer aanwezige spelmaterialen 
en waarin de cliënt, in samenspel 
met de therapeut, meer persoonlijke 

   A. slaat ritmisch op het 
zwaard van de therapeut 
en ontdekt hiermee zijn 
kracht

   Op uitnodiging van de 
cliënt speelt de therapeut 
mee en sluit aan bij het 
spel van de cliënt
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thematiek kan vormgeven en waarbij 
de rollen zelf worden uitgebeeld. De 
enige thematiek die door de therapeut 
wordt gesuggereerd betreft het huilen 
van een pop omdat die misschien ziek 
of verdrietig is. Als de cliënt niet uit 
zichzelf kiest voor de rol van dokter, 
wordt gevraagd of de cliënt die rol op 
zich wil nemen. Het spel begint met het 
oppakken van de pop door de therapeut 
die de pop tegelijkertijd een huilgeluid 
laat maken. De therapeut speelt de 
rol van vader of moeder. Afhankelijk 
van de reactie van de cliënt kan het 
thematisch spel worden voortgezet. Bij 
de uitwerking van de thematiek wordt 
er op gelet dat het verhaal een positief 
einde krijgt om deze observatie niet 
met een problematische inhoud te laten 
eindigen. 

Cliënt T. (tienjarig meisje) speelt de dokter 
en gebruikt diverse doktersinstrumenten 
om de patiënt (pop) te onderzoeken. T. 
geeft medicijnen mee voor de patiënt 
en zegt tegen de moeder (therapeut), 
dat ze moet terugkomen als het niet 
goed gaat. T. wil dat moeder de dokter 
terugbelt. Als moeder dat doet geeft T. 
als spelaanwijzing dat het met het kind 
‘een beetje goed en ook een beetje niet 
goed gaat’. Moeder moet met het kind 
terugkomen: het kind blijkt geopereerd 

te moeten worden. T. voert in haar rol als 
dokter nauwkeurig de operatie uit met 
narcose, opensnijden en hechten. T. snijdt 
bij de pop op dezelfde plek als waar zij zelf 
op jonge leeftijd twee keer is geopereerd. 
Na het spel begint T. over haar eigen 
hartoperaties te vertellen. Het spel blijkt 
bij T. tot opening te leiden om over haar 
eigen hartoperaties te vertellen. 

Spel aan de zandtafel In de zandtafel 
staat een aparte bak met water, een 
eenden-familie (vader, moeder en 
twee kinder-eenden), een kikker, 
een krokodil en een blote jongens- 
of meisjespop overeenkomstig het 
geslacht van de te observeren cliënt in 
verband met mogelijke problematiek 
op het gebied van zindelijkheid en/of 
seksualiteit. Dit spelonderdeel is als 

   Een belangrijke functie 
van verbeeldend spel is 
het leren omgaan met 
de, vaak bedreigende, 
werkelijkheid
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laatste geplaatst omdat het uitnodigt tot 
sensopathisch spel, hetgeen regressief 
gedrag kan oproepen (knoeien, 
onzindelijkheidsthematiek en dergelijke) 
en er bij de cliënt voldoende vertrouwen 
in de therapeutische relatie kan zijn 
opgebouwd. De therapeut start het 
spel met een voorbeeldscène waarbij 
zand wordt gevoerd aan de eenden in 
de alsof-betekenis van eten. Vervolgens 
wordt een kindereendje in het zand 
gedrukt, de therapeut laat aan de cliënt 
het zand zien dat aan de onderkant 
van het eendje kleeft en benoemt dat 
het eendje “heeft gepoept”. Vervolgens 
wordt het zand van het eendje in het 
water afgespoeld en wordt benoemd 
dat de eend “weer schoon” is. Deze 
handeling wordt herhaald met de blote 
babypop. De reactie van de cliënt op 

de aangeboden spelmaterialen en 
voorbeeldspel is van primair belang. 
Wanneer de cliënt er zelf materiaal aan 
toe wil voegen, kan dat. 

Cliënt B. (twaalfjarige jongen) gaat mee 
in de verbeelding met het voeren van de 
eenden. Na de voorbeeldscène met de 
pop wordt B. uitgenodigd om zijn eigen 
spel te spelen. B. geeft vader-eend in 
zijn verbeeldend spel een leidende rol. 
De krokodil wil de jonge eendjes opeten. 
B. laat vader- en moeder-eend de jonge 
eendjes beschermen tegen de krokodil. B. 
zet de babypop met een stevige beweging 
op de krokodil. Vervolgens laat hij de 
babypop poepen op de krokodil en zegt dat 
de krokodil niets meer kan doen. B. laat 
zien dat het gevaar is uitgeschakeld en de 
therapeut bekrachtigt de betekenis van 
dit spelfragment. De inhoud van het spel 
lijkt onder andere te verwijzen naar de 
bescherming die hij ervaart bij zijn ouders 
en dat het weer veilig genoeg is om te 
kunnen spelen.

Analyse observatiegegevens
In de tabellen wordt getoond welke 
elementen in de diagnostiekfase 
belangrijk zijn om te observeren in het 
spel (Tabel 1), bij het gedrag van de 
cliënt (Tabel 2) en in de therapeutische 
relatie (Tabel 3). Bij het opstellen van 
deze tabellen heb ik gebruikgemaakt 
van vakliteratuur (Groothoff 2010, 
Hellendoorn 1999), mijn werkervaring  
en input van speltherapeuten. 

Kwaliteitsdiagnostiek
Speldiagnostiek is een kwalitatieve 
onderzoeksmethode. De term 
‘Kwaliteitsdiagnostiek’ vind ik om 
meerdere redenen passend. Er wordt 
aangesloten bij ‘de taal van het kind’, 
die het kind in spel laat zien en horen. 
De ervaringsgerichte werkwijze en 
het benutten van de therapeutische 
relatie kan veel bruikbare informatie 
opleveren. Er wordt niet alleen gekeken 
naar het probleemgedrag maar ook 
naar onderliggende factoren die daar 
mogelijk aan ten grondslag liggen, wat 
richting kan geven aan de behandeling. 
Spel kan sterke kanten (kwaliteiten) 
en functioneel gedrag van de cliënt 
zichtbaar maken en ego-versterkend 

werken. Er kan in korte tijd een 
observatiesetting gecreëerd worden 
waarin de cliënt zich veilig voelt en 
zichzelf durft te laten zien. Observaties 
van spel kan aspecten zichtbaar maken 
die de cliënt zich (nog) niet bewust 
is en/of (nog) niet kan verwoorden. 
Dit maakt dat speldiagnostiek een 
belangrijke bijdrage kan leveren binnen 
de geestelijke gezondheidszorg.
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