
REATTACH

Wat is ReAttach?

ReAttach is een kortdurende interventie voor kinderen en volwassenen met psychische klachten.

De therapeut regelt uw alertheidsniveau, concentratie en emotiebeleving. Er komt een

informatieverwerkingsproces op gang.

Dit gebeurt door middel van stemgebruik, denkopdrachten en  lichte ritmische aanraking  op de

handen.

Het zorgt ervoor dat je zelf in staat komt om de juiste informatie op te halen, te verwerken en te

(her)plaatsen. Op nauwelijks merkbare wijze vindt er verwerking plaats. Je wordt ontspannen en

krijgt nieuwe inzichten. De dingen komen ahw op een rijtje te staan.

Door ReAttach kunt u snel uw psychische en emotionele problemen verwerken, zoals trauma’s,

angst, burn-out en (nare) gebeurtenissen.

ReAttach is een methodiek waarbij een cliënt niet hoeft te praten. Het wordt wel eens vergeleken

met EMDR, maar de aanpak is anders.

Deze methodiek is heel geschikt als u het gevoel heeft telkens tegen dezelfde problemen aan te

lopen, u geen overzicht kunt krijgen over uw problemen en/of uw hoofd “vol” zit.

Cliënten ervaren door ReAttach een “opgeruimd hoofd”, minder klachten en minder stress. Hierdoor

krijgen zij ruimte om effectief aan hun problemen en gedragsverandering te werken.

Hoe verloopt de therapie?

Voor de eerste behandeling worden vragenlijsten ingevuld. In het behandelcontact worden je

spanningsniveau, je concentratie en emotiebeleving gereguleerd. De therapeut maakt hierbij gebruik

van denkopdrachten en lichte ritmische aanrakingen van de handen.

ReAttach is een behandelvorm waarbij je zelf niet hoeft te praten. Dat is fijn als je het moeilijk vindt

om te vertellen wat je dwars zit. Daarom is deze behandelvorm ook geschikt als je niet kunt

verwoorden wat er precies aan de hand is. Zo wordt je met ReAttach geholpen om feiten, indrukken

en gebeurtenissen uit je verleden op een snelle manier te verwerken zodat je daar geen last meer

van hebt.

Op Youtube staan filmpjes met een goede uitleg hoe ReAttach werkt en wat het effect van de

behandeling kan bieden. oa: https://youtu.be/3gcQ6OyLkFk

https://youtu.be/3gcQ6OyLkFk


Voor wie is ReAttach geschikt?

ReAttach is geschikt bij diverse klachten, zowel voor volwassenen als kinderen. U kunt denken aan:

● angstige en depressieve gevoelens

● burn-out klachten

● trauma’s

● niet lekker in je vel zitten

● boos en opstandig gedrag

● gedragsproblemen bij kinderen (Hierbij worden zowel de ouders als kinderen betrokken bij

de sessies)

Doordat het niet nodig is om de traumatische gebeurtenissen opnieuw te herbeleven, wordt je niet

meer blootgesteld aan de angsten en werkt ReAttach krachtig maar vriendelijk.

Hoe lang duurt ReAttach?

Gemiddeld zijn er 5 sessies, verspreid over 3 maanden tijd nodig. De methodiek is zowel geschikt

voor volwassenen als kinderen. Elke sessie duurt ongeveer 20 minuten.


