
Praten over problemen kan moeilijk zijn. Soms lukt 
het niet om gevoelens met woorden uit te drukken. 
Of is het lastig om dit gevoel te veranderen. In 
beide situaties kan dramatherapie helpen. Deze 
behandelvorm maakt gebruik van andere methoden 
dan gesprekken om gedachten en gevoelens uit te 
drukken. 

Dramatherapie
volwassenen

b e h a n d e l i n g / b e g e l e i d i n g



DV1.1

Voor wie is dramatherapie?

Bij de volgende probleemgebieden kan 

dramatherapie geïndiceerd worden:

•	 Ontwikkelings- en gedragsstoornissen

•	 Weinig zelfvertrouwen

•	 Moeite in het aangeven van grenzen of het  

 aanvoelen van grenzen

•	 Moeite in het weerbaar opstellen

•	 Negatief zelfbeeld

•	 Verdriet (rouwverwerking)

•	 Traumaverwerking 

•	 Agressie 

•	 Impulsiviteit

•	 Angsten en fobieën

•	 Faalangst

•	 Moeite met het uiten of reguleren van  

 emoties

•	 Moeite met het herkennen van emoties (bij  

 zichzelf en/of anderen)

•	 Problemen in de omgang anderen

Wat is dramatherapie?

Dramatherapie is een therapievorm waarbij 

drama- en theaterwerkvomen worden ingezet. 

Het doel is om veranderings-, ontwikkelings-, 

verwerkings- en/of acceptatieprocessen te 

bewerkstelligen. Dramatherapie heeft te maken 

met expressie,  jezelf uitdrukken, met het 

vormgeven en verwerken van gebeurtenissen. 

Er wordt binnen dramatherapie een beroep 

gedaan op de directe relatie tussen denken, 

voelen en handelen. 

Hoe werkt dramatherapie?

In het raakvlak waarin spel en werkelijkheid, rol en 

persoon elkaar ontmoeten kan de speler ervaringen 

opdoen en is er mogelijkheid tot reflectie. De 

manier waarop de cliënt met zichzelf en met de 

ander omgaat is vaak een centraal gegeven binnen 

dramatherapie.

Meer informatie over 

dramatherapie?

Ga naar fivoor.nl 

Quote: (Suzanne tijdens een sessie):    
“Ik denk dat dramatherapie helpt, 
omdat je niet alles hoeft te zeggen en 
soms ook niet weet hoe je iets moet 
zeggen en dat je door de creativiteit 
dit wel kan. Het maakt het lichter en 
minder heftig”.
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