
Helende verhalen als therapie
Therapie met behulp van Helende Verhalen blijkt goede resultaten op te leveren. Therapeuten vertellen 
kinderen op maat gemaakte verhalen met als doel het opheffen van lichamelijke problemen, en ook het geen 
of minder last hebben van nare gebeurtenissen.
Ze spreken met het verhaal het onbewuste van het kind aan en doen het kind open staan voor nieuwe 
gedachten en oplossingen. In zo’n therapeutisch verhaal maakt men gebruik van metaforen. Met het 
luisteren naar een metafoor lijkt het kind over te schakelen naar een andere vorm van bewustzijn, waarin 
oude blokkades in de weg lijken te staan. Op deze manier kunnen verhalen overtuigingen en cognities 
veranderen. Het kind begrijpt niet altijd direct de boodschap. Dat maakt niets uit. De vertaling van het 
verhaal naar de realiteit kan onbewust blijven en toch zijn uitwerking hebben. De metafoor uitleggen heeft 
juist het tegenovergestelde effect. He kind bepaalt zelf wat het met het verhaal doet. Het kind moet de 
vrijheid voelen om de boodschap in het verhaal naast zich neer te leggen. Overigens is het van belang dat 
het verhaal in een speciale sfeer wordt verteld of voorlezen.   

Literatuur:
1. Bosch, A., Faas, P. & Kopmels, T. (2006). De kracht van verhalen. Handboek bij de prinsenschool. 

Amsterdam:SWP.
2. Bosch, A. & Heuvel, W. van den (2006). De prinsenschool. Een reis door het leven in zeven verhalen. 

Amsterdam: SWP.
3. Buijs, O. & Poel, L. van der (2001). Spel werkt, vertel het door! Amsterdam: SWP.
4. Ericson, M.H. (2005). Mijn stem gaat met je mee… Amsterdam: Karnak
5. Frinsel, J.J. (2002). Met dank aan de juf. Houten: Den Hertog.
6. Harst, A. van der, Berg, B. van den & Fortuin C. (2007). Verhalen verbinden. Ruimte voor vertellen op 

school. Amersfoort: CPS.
7. Hulst, W.G. van der (1974). Het vertellen. Nijkerk: Callenbach.
8. Kerseboom, R. (2004). Vertel mij wat. Kinderen helpen met verhalen. Houten: Bohn Stafleu Van 

Loghum.
9. Liekens, P. & Delnoy, A. (2003). Helende verhalen, metaforen voor kinderen met allergische reacties, 

overgevoeligheden of angsten. Deventer: Ankh Hermes.
10. Meer, A, van der (2004). Verbeeldingskracht als heelmeester. Den Haag: Synthese.
11. Meer, A. van der (2005). Geef je woorden vleugels. Haarlem: Altamira-Becht.
12. Olthof, J. & Vermetten, E. (1994). De mens als verhaal - narratieve strategieën in psychotherapie voor 

kinderen en volwassenen. Utrecht: SWP.
13. Poortvliet, E., Verhoeks, M. & Baadra, B. (2005). De leesdokter. De bibliotherapeutische invloed van 

kinderboeken. Amsterdam: SWP.
14. Spangenberg, B. (1979). De koning trok uit om de draak te doden. Verhalen voor kinderen van 

gescheiden ouders. Zeist: Indigo.
15. Spangenberg, B. (2006). Ridder Tim verjaagt de spoken. Verhalen voor kinderen die het moeilijk 

hebben. Zeist: Christofoor.
16. Stone, R. (1997). Genezende vertelkunst. Amsterdam: Bres.
17. Swagerman, J. (2003). Vertel op! Een handleiding voor verhalenvertellers. Amsterdam: SWP.
18. Veenbaas, W. (1994). Op verhaal komen. Werken met verhalen en metaforen in opleiding, training en 

therapie. Nieuwe wegen met neuro-linguistisch programmeren. Utrecht: Scheffers.


