
De spiegeltent
creatieve dans- en bewegingstherapie

psychomotorische therapie
mindfulness 

voor kinderen, jongeren en  
in het bijzonder personen met een licht  

mentale beperking

Through the movement of 
our bodies, we can learn 

to relate the innerself 
to the other world 

(Laban, 1948)

www.despiegeltent.be

Therapeutische praktijk in beweging
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Lichaamsgerichte 
therapie 
 
Veel van de huidige psychische problemen  
uiten zich op het niveau van het lichaam.  
Het lichaam liegt niet. Net dat maakt  
lichaamsgerichte therapie zo belangrijk. 

Via creatieve dans- en bewegingstherapie  
en psychomotorische therapie leren we  
de aandacht vasthouden, de spanningen  
reguleren en onze emoties beheersen.

Naast het aanleren van positieve manieren  
om spanning te ontladen, spelen ook lichaamsbesef 
en aandachtzaamheid een even belangrijke rol  
in het leren omgaan met innerlijke spanningen  
en emoties. 

Voor wie  
is de spiegeltent 
bedoeld?

Kinderen, jongeren en in het bijzonder personen  
met een licht mentale beperking die problemen  
ondervinden op vlak van:

- angst en paniekaanvallen
- hechtingsstoornis
- seksueel misbruik
- identiteitsproblemen
- zelfontplooiing
- stress en spanningen
- agressiebeheersing
- verlatingsangst
- middelenmisbruik
- posttraumatische stress / PTSS

Hoe ziet zo  
een sessie eruit?

In ‘De spiegeltent’ gaat de cliënt, samen met de  
therapeut, op zoek naar manieren om (lichamelijke)  
signalen van overspoelende emoties te leren  
(h)erkennen en er constructiever mee om te gaan. 

Impulsen die nu geuit worden in agressie,  
automutilatie, eetproblemen of middelenmisbruik, 
worden op termijn anders gekanaliseerd. 

De individuele sessies en groepsessies gaan door  
op onderstaand adres in het revalidatiecentrum.

Psychiatrisch Centrum Caritas 
Caritasstraat 76
9090 Melle 

Een initiatief van Leen Titeca,  
ervaren en gediplomeerd psychomotorisch therapeut, 
creatieve dans- en bewegingstherapeut & trainer 
mindfulness.

illustratie van Wout, °2009

De theorie van het mentaliseren en ‘the Window of Tolerance’,  
twee steunpilaren binnen mijn lichaamsgerichte therapie bij personen  

met moeilijkheden op vlak van spanning- en affectregulatie.


