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in therapie

Tekst Tanja Dierckx - Foto’s Maryse Kuypers

Isabelle komt voor het eerst bij 
Katrien Cassiers op sessie. Ze 
heeft er moeite mee om een 
concrete hulpvraag te formu-
leren. Ze voelt zich niet goed, 
er speelt van alles in haar leven 

en dat maakt haar moe en verdrietig. 
Isabelle: ‘Ik heb het gevoel dat ik mijn 
leven anders moet aanpakken, maar 
ik weet niet hoe.’ Katrien gaat nu niet 
concreter in op dit verhaal, maar stelt 
voor om met de zandbak te werken. 
Isabelle stemt toe. 

Katrien Cassiers: ‘Maak eerst even 
contact met je handen in het zand.’
Isabelle: ‘Zalig ... Zand voelen vind 

ik altijd fijn, ik hou van de zee en het 
strand.’ (Ze zit op de grond voor de bak 
en woelt met haar twee handen enkele 
minuten door het zand)
K.C.: ‘Ik heb hier water. Je kunt, als je 
wilt, ook waterpartijen in je bak creëren.’
Isabelle: ‘Ja, dat wil ik wel.’ (Ze maakt 
in het midden een rond eiland met een 
gracht errond. Katrien giet water in de 
grachten, zodat de blauwe bodem van de 
bak zichtbaar wordt)
K.C.: ‘Ik zie dat je klaar bent met je zand-
bak. Ga maar naar de kast en voel, neem 
je tijd. Welke figuur wil in jouw zandbak 
komen? Welke figuren roepen jou?’
(Isabelle gaat naar de kast en neemt er 
een aantal figuren uit: een zeepaardje, 

een zeemeermin, een vogeltje, een baby-
panda, een brandblusser en enkele strui-
ken. Ze twijfelt aan een figuurtje, maar 
neemt het niet. Dan kiest ze nog twee 
witte schelpen)
K.C.: ‘Ik zag je twijfelen aan een figuur. 
Welke was dat?’
Isabelle: ‘De zwaan met gespreide 
vleugels. Ik wilde die nemen, maar 
dacht meteen: nee, dat is omdat hier 
een poster van een zwaan aan de muur 
hangt en omdat ik die net heb gezien.’
K.C.: ‘Er hangen zes posters met figu-
ren aan de muur, maar je hebt wel de 
zwaan gezien. Neem ze maar.’ (Isabelle 
neemt de zwaan erbij) ‘Dan mag je nu de 
figuurtjes in je bak plaatsen.’

‘Ik kan het zeepaardje niet in het  
water leggen. Nee, het moet rechtop  

blijven staan’

THERAPEUT: 
KATRIEN CASSIERS
CLIËNT:
ISABELLE (42)
HULPVRAAG:
ALGEMEEN GEVOEL  
VAN ONBEHAGEN

In deze rubriek stellen we 
telkens een therapiestroming 
of -methode voor onder de 
vorm van een sessie.  
Deze keer hebben we het over 
zandspeltherapie.
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(Isabelle plaatst de zeemeermin op 
het eiland, samen met het vogeltje, de 
panda, de struiken en de schelpen. Het 
zeepaardje plaatst ze in de rechterboven-
hoek in het zand en de brandblusser in de 
rechteronderhoek)
K.C.: ‘Er is veel te zien in je zand-
bak. Waar wil je graag beginnen? Wie 
vraagt het eerst je aandacht?’
Isabelle: ‘Die zeemeermin, dat ben ik. 
Ik ben graag in het water. En ik zorg 
graag voor dieren, daarom heb ik dat 
vogeltje zo geplaatst dat het uit mijn 
hand kan drinken. Naast mij ligt een 
babypanda, die staat voor mijn kat, 
die ook veel zorg nodig heeft. Daarom 
leunt ze tegen mij. Rondom ons staan 
struiken en liggen schelpen, omdat ik 
van de natuur hou. Dat geeft me rust.’
K.C.: ‘Wat staat daar?’
Isabelle: ‘Ja, dat zeepaardje. Wat staat 
dat daar nu eigenlijk te doen, hè? Ik heb 
het gekozen voor de kleur, oranje. Dat 
staat daar zo rechtop in het zand ...’

K.C.: ‘Het zeepaardje staat in het 
zand? Het kijkt naar het water.’
Isabelle: ‘Eigenlijk is dat sneu, een 
zeepaardje hoort eigenlijk in het water, 
anders gaat het dood.’
K.C.: ‘Is dat zo? Zou dit zeepaardje 
graag bij het water zijn?’
Isabelle: ‘Ik wil het wel naar het water 
brengen, maar dan moet ik het neer-
leggen en dat mag niet. Het zeepaardje 
moet rechtop blijven, het moet blijven 
staan. Nee, het mag niet gaan liggen, 
dat is zwak.’
K.C.: ‘Het lijkt een flink zeepaardje, 
kan het bewegen?’
Isabelle: ‘Ja, natuurlijk, ik heb het al 
door. Dat zeepaardje ben ik, ik blijf 
altijd rechtop staan, no matter what, op 
mij kan altijd iedereen rekenen. Ik blijf 
voor iedereen zorgen en alles dragen, 
thuis en op het werk.’
K.C.: ‘Ook als het zeepaardje water 
nodig heeft.’
Isabelle: ‘Ik kan het precies niet in het 
water leggen, nee, het moet rechtop 
blijven staan.’
K.C.: ‘Wat is dat hier?’ (wijst naar de 
brandblusser)
Isabelle: ‘Tja, een brandblusser ... Dat 
figuurtje riep me. Omdat het zo mooi 
rood is. Ik wilde het vooral voor de 

kleur. Ik zie nu pas dat het een brand-
blusser is. Misschien omdat ik altijd 
brandjes moet blussen op het werk? Ik 
moet altijd paraat staan. Dit figuurtje 
staat daar om het zeepaardje in het oog 
te houden, zodat het zeker blijft staan ... 
(Isabelle wordt verdrietig) Ik voel me 
nu ineens zo eenzaam, daar zo alleen 
in het zand. Hoe triestig is dat, zeg. Dat 
zeepaardje mag niet in de zee van die 
brandblusser.’
K.C.: ‘Er zit veel zorg in die figuren, ze 
werken hard. Is het vol te houden om 
daar te blijven?’
Isabelle: ‘Het lukt gewoon niet om 
naar het water te gaan. Het zeepaardje 
moet blijven staan!’
K.C.: ‘In het midden van de bak ligt de 
zeemeermin met de kleine diertjes. Ze 
ligt op het zand en zorgt voor de dier-
tjes, zeg je. Ik zie het zeepaardje ernaar 
kijken. Wat ziet het daar?’
Isabelle: ‘Het lijkt daar zo rustig, 
gezellig ook, maar eigenlijk zorgt de 
zeemeermin ook voor iedereen.’
K.C.: ‘Je hebt daar nog een zwaan 
met gespreide vleugels die je nog geen 
plaats hebt gegeven.’
Isabelle: ‘Ja, wat moet ik daar nu mee, 
hè?’ (Ze probeert een paar dingen uit en 
zet de zwaan uiteindelijk tegenover de 

‘Die zwaan met haar gespreide vleugels, 
dat voelt veilig. Alsof ze me komt zeggen 

dat ik mezelf beter moet beschermen’
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zeemeermin, het vogeltje en de panda, aan 
de andere kant van het water) ‘Zo staat ze 
goed. Het is een beschermer, de zwaan 
spreidt haar vleugels om ons te bescher-
men. Dat voelt goed ... Ja, ik kan mezelf 
niet beschermen, eigenlijk. Ik zou niet 
weten hoe. Deze week nog liep ik tijdens 
de storm naar buiten om een boom van 
de weg te halen, zodat de auto’s zouden 
kunnen doorrijden. Terwijl alle chauf-
feurs in hun auto bleven zitten. Ja, die 
zouden wel gek zijn om eruit te komen, 
de takken vlogen in het rond! Maar ik 
doe dat, ik loop van de eerste verdieping 
naar beneden, de straat op, om die boom 
weg te sleuren. Niet echt verstandig ... 
Maar die zwaan met haar gespreide 
vleugels, dat voelt goed, dat voelt veilig. 
Alsof ze me komt zeggen dat ik mezelf 
beter moet beschermen.’
K.C.: ‘Hoe gaat het nu met het zee-
paardje, wanneer hij dat allemaal zo 
ziet?’
Isabelle: ‘Tja, daar moet iets mee 
gebeuren, hè. Dit is echt te erg. Ik ga 
die brandblusser alvast wat dieper in 
het zand drukken, zodat die niet meer 
zoveel macht heeft.’ (drukt het figuurtje 
in het zand) ‘Voilà, hij komt nu alleen 
nog maar wat piepen.’
K.C.: ‘En het zeepaardje?’
Isabelle: ‘Ik zou het wel willen helpen. 
Het mag niet in het water, dat voelt nog 
altijd niet goed, maar ik wil dat het 
minder eenzaam is en minder hard 
moet werken.’
K.C.: ‘Kun je eens kijken of er iets of 
iemand in de kast staat die wil komen 
ondersteunen?’
Isabelle: (gaat naar de kast en neemt 
een paarsblauwe vlinder van pluche) 
‘Die lijkt me wel zacht.’ (neemt een 
miniatuur strandstoel) ‘En deze, die 
heeft de ideale afmetingen, die lijkt wel 
gemaakt voor het zeepaardje.’ (plaatst 
de stoel en legt het zeepaardje er samen 
met de vlinder op) 

K.C.: ‘Je legde het zeepaardje eerst op 
de vlinder, nu liggen ze naast elkaar.’
Isabelle: ‘Het zeepaardje zocht iets 
zachts om uit te rusten, maar toen zag 
ik dat het een vlinder was en is het wel 
fijner om zacht én licht gezelschap te 
hebben. Nu mag het uitrusten in de 
armen van de zachte vlinder. Dat voelt 
echt goed.’
K.C.: ‘Ik zie dat het je raakt om naar 
dit beeld te kijken en jezelf het verhaal 
van de figuren te horen vertellen. Ik ben 
benieuwd wat ze je de volgende dagen en 
weken nog komen vertellen. Je kunt als 
je wilt een foto nemen van de zandbak. 
We laten het beeld hier staan zodat het 
in zijn geheel voor je verder kan werken.’

Na twee weken komt Isabelle terug bij 
Katrien.
Isabelle: ‘Ik heb me de laatste weken 
vaak betrapt op dat zeepaardje-in- 
het-zandgevoel. Dorstig, hongerig, vol 
behoeftes, maar staand volhoudend in 
het zand, terwijl ik als zeepaardje in het 
water zou moeten leven. Maar dat zee-
paardje zag dat water niet eens. Ik ben 
zo’n volhouder, ik doe mezelf tekort 
of ik moet alleszins meer aan zelfzorg 

doen. Het zeepaardje lag uiteindelijk 
goed op die stoel, bij die zachte warme 
vlinder. Dat is al iets, maar ik moet ook 
leren om mezelf te laven. En die brand-
blusser, die moet ik leren het zwijgen 
op te leggen.’
K.C.: ‘Ik hoor dat het nog heeft doorge-
werkt en dat je jezelf een taak hebt opge-
legd: de brandblusser leren zwijgen. Zijn 
er nog dingen opgevallen achteraf?’
Isabelle: ‘Als ik een week later de foto 
van de bak bekeek, werd me nog iets 
duidelijk. Ik ben alsmaar bezig met 
werken en zorgen. Maar eigenlijk heb 
ik een verlangen naar een geliefde, een 
persoon tegen wie ik ook eens kan aan-
leunen, een “vlinder” in mijn leven. 
Misschien zou ik me daar meer voor 
moeten openstellen? Hoe meer ik naar 
mijn bak kijk, hoe meer lagen er losko-
men. Dat is heel confronterend.’
K.C.: ‘Dat geloof ik. Ik hoor je ook 
heel veel “moeten” zeggen. Wat zou er 
gebeuren als er dingen niet moeten, 
maar gewoon mogen? Hoe is dat? 
Wat zou er dan gebeuren? Wanneer je 
gewoon met je handen in het zand mag 
spelen, bijvoorbeeld? Of gewoon tegen 
iemand mag aanleunen?’ •

‘Ik hoor je vaak “moeten” zeggen. Wat zou  
er gebeuren als dingen gewoon mogen?  

Wanneer je gewoon in het zand mag spelen  
of tegen iemand mag aanleunen?’ 
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DE THERAPEUT

Katrien 
Cassiers

Katrien Cassiers is therapeut en super-
visor in de Interactionele Vormgeving. 
Ze heeft een eigen praktijk voor 
psychotherapie en geeft daarnaast 
opleidingen in minder verbale thera-
pievormen en traumawerk. Vanuit een 
doorleefde ervaring met lichaams-
gerichte en creatieve therapie en een 
bijzondere fascinatie voor het onbe-
wuste en het transpersoonlijke kwam 
zandspel op haar pad. Zandspel is 
voor Katrien met nieuwe, oordeelloze 
ogen kijken naar onbewuste processen. 
Dat gebeurt op een speelse manier, 
vanuit verwondering en een liefdevolle 
acceptatie van beperkingen en verlan-
gens.
Katrien is bezield door wat mogelijk 
wordt, wanneer mensen in kwetsbaar-
heid en kracht dicht bij zichzelf durven 
te komen. In september start ze voor 
de zesde keer de jaaropleiding zand-
speltherapie (acht maandagen) in de 
Educatieve Academie te Berchem. 

WAT Carl Gustav Jung, die een neerslachtige periode doormaakte, 
zat aan de rand van een Zwitsers meer met zand, schelpen en water te 
spelen. Hij voelde dat dit iets bij hem teweegbracht en begon ermee te 
werken in de therapieruimte. Zijn leerling Dora Kalff werkte het zand-
spel als methode verder uit binnen de Jungiaanse analytische benade-
ring, in de jaren 50 van de vorige eeuw. Inmiddels zijn er verschillende 
variaties, vaak onder de Engelse naam “Sandplay”, waarbij er gebruik 
wordt gemaakt van een rechthoekige houten bak die vanbinnen blauw 
is geschilderd en is gevuld met rivierzand. Daarin wordt gewerkt met 
voorwerpen, stenen, planten, dieren, mensen ... maar ook figuren met 
een archetypische lading zoals een engel, prinses, ridder, draak. Die 
laatste geven toegang tot de universele aspecten van het menszijn. 
Zandspel behoort tot de creatieve therapieën. Via de symboliek van de 
figuren wordt het innerlijke landschap zichtbaar gemaakt. Bewuste en 
onbewuste aspecten van de psyche worden verbonden, waardoor een 
proces van inzicht en heling kan plaatsvinden.

HOE  Onder begeleiding van de therapeut creëert de cliënt een 
landschap met zand en water en zet hij daarin een aantal figuren in 
scène. Door het intuïtief “kiezen” van de figuren komen inhouden uit 
het onbewuste naar boven. De therapeut observeert de bewegingen en 
brengt die observatie in dialoog. Hij vult geen betekenissen in, maar 
schept een oordeelloze transitieruimte, waarin er geen plan, geen doel, 
zelfs geen analyse is. Hij stelt ook geen waarom-vragen, zodat de cliënt 
niet uit zijn intuïtieve beleving wordt getrokken. Door concreet neer te 
zetten wat er vanbinnen leeft, ontstaat er een afstand die overzicht en 
inzicht biedt en mogelijke veranderingen zichtbaar maakt. Er ontstaat 
letterlijk bewegingsvrijheid, die ruimte schept voor iets nieuws. De 
therapeut rijkt geen oplossing aan, maar gaat mee op zoek naar waar 
verbinding nodig is om het nieuwe mogelijk te maken. Achteraf komen 
er vaak inzichten vanuit het onbewuste binnen. In deze vorm is het 
onbewuste ook de voornaamste bron van groei en ontwikkeling.

VOOR WIE Zandspeltherapie is geschikt voor kinderen, 
volwassenen, koppels, teams en gezinnen. Het laat toe om het 
woordenloze of verborgene taal en vorm te geven. De therapeut kan 
intuïtief werken (zoals hiernaast), maar kan ook starten vanuit een 
thema of vraag: “Wat is de weg die jij hebt afgelegd?”, “Hoe kijk jij 
naar de toekomst?” of “Hoe staat het met je werk of relatie?” Alle 
thema’s kunnen vormgegeven worden in de zandbak. Bij meerdere 
sessies kunnen bepaalde figuren terugkomen, om dan bijvoorbeeld 
van het toneel te verdwijnen. Dan is er iets veranderd of getransfor-
meerd. Of is er een verlangen vervuld.  • 

DE METHODE

Zandspeltherapie
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