
Kunstzinnig op adem komen  door Yvonne Peschier 

 

Yvonne, vaktherapeut beeldend bij PATIO onderdeel van het Erasmus 

MC Kanker Instituut, informeert u over beeldende therapie bij kanker. 

Naast informatie gaat u ook aan de slag met een 2-tal oefeningen. Leg 

papier en tekenmateriaal klaar om achter uw eigen scherm mee te 

doen en te ervaren hoe u op adem kunt komen met beeldende 

therapie. Belangrijk om te beseffen: u hoeft niet kunstzinnig of 

creatief te zijn, het resultaat zit niet in het werkstuk, maar in de mens. 

Yvonne is sinds 2010 werkzaam als beeldend therapeut in het Erasmus MC Kanker Instituut 

(voorheen Erasmus MC Daniel den Hoed oncologisch centrum). Yvonne komt bij de 

patiënten op de kamer om samen te tekenen of te schilderen. De kunstzinnige therapie 

brengt letterlijk een stukje kleur en verlichting voor de patiënt en vaak ook voor zijn/ haar 

naasten. Als patiënten niet vitaal genoeg zijn om zelf actief aan de slag te gaan, kan Yvonne 

ook voortekenen of -schilderen, gewoon aan bed. Naast patiënten in de kliniek ziet Yvonne 

ook poliklinische patiënten in Patio.                                                                                                          

Naast haar werk als beeldend therapeut in het ziekenhuis heeft Yvonne een eigen praktijk 

voor beeldende therapie in de buurt van Rotterdam. In haar praktijk ziet Yvonne een 

diversiteit aan doelgroepen: van kleuter tot oudere; ieder met een eigen hulpvraag: van het 

versterken van zelfvertrouwen tot het leren omgaan met diverse vormen van verlies en het 

omgaan met stress. Meer weten? Kijk op www.kunstzinnigetherapie.info  

Sinds 2020 is Yvonne ook betrokken bij de Soul Search Foundation: een stichting die een 

programma aanbiedt voor jong volwassenen na kanker. Het programma bestaat uit yoga, 

coaching en beeldende therapie en richt zich op het vinden van het nieuwe normaal na 

kanker. Meer weten? Kijk op www.soulsearchfoundation.nl  

Naast therapie verzorgt Yvonne ook (in samenwerking met gemeentes) cursussen Kunst 

Kijken en (in samenwerking met Hogeschool Rotterdam) diverse ervaringsgerichte colleges 

op het gebied van kunstzinnig coaching en kunst kijken. Kunst Kijken staat vanavond op het 

menu, doet u mee?  

Geïnspireerd geraakt door deze workshop? Misschien passen de boeken ‘Voor even weer 

gezond, gedichten en verhalen geïnspireerd op ontmoeting met patiënten met kanker’ of ‘ 

Voor even weer gezond, patiënten met kanker vertellen in woord en beeld hun ervaring met 

kunstzinnige therapie’. Meer informatie over deze boeken of de boeken bestellen? Stuur een 

mailtje: patio@erasmusmc.nl 

 
4 februari 2021 
Workshop om 11.45 – 12.30 uur 
Aanmelden via patio@erasmusmc.nl  
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