Adresgegevens:
Praktijkadres:
Hullerweg 91c
8071 RM Nunspeet

Praktijk Bijzonder:
Psychomotorische Kindertherapie
voor kinderen en jongeren die
vastlopen in hun ontwikkeling en dit
laten zien in hun gedrag.

Postadres:
Hullerweg 81a
8071 RM Nunspeet
tel nr: 06 21891483
mail: info@bijzonder.nu
Website: www.bijzonder.nu

Lid van:
- Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie
- Nederlandse Vereniging voor Speltherapeuten
- Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
- Registertherapeut RBCZ
- Registertherapuet FVB

v.l.n.r: Marina, Joanne, Jacqueline, Anne, Greetje en Henriëtte

Kijk voor meer informatie over Bijzonder op:
www.bijzonder.nu

Is uw kind ook:
overbewegelijk - gespannen - teruggetrokken
- angstig - agressief - onzeker

Neem vrijblijvend contact

met ons op

bij z

onder

Uit evenwicht...
In de ontwikkeling van het kind speelt bewegen een
belangrijke rol. Al bewegend leert het kind zichzelf
en de wereld kennen.
Een kind dat zich gemakkelijk beweegt, bouwt een
goed zelfbeeld op, zodat het welbevinden ervaart.
Wanneer de ontwikkeling van uw kind om bepaalde
redenen vastloopt, dan is dat aan het bewegingsgedrag
van uw kind te zien:
- overbeweeglijkheid en passiviteit
- onhandig of houterig gedrag
- weinig lichaamsbesef
- coördinatieproblemen
- schrijfproblemen
Dan zult u mogelijk het volgende sociaal-emotionele
gedrag bij uw kind herkennen:
- aandachts-, motivatie-, en leerproblemen
- agressief of teruggetrokken gedrag
- moeilijk vriendjes maken
- faalangst
- gespannenheid
- negatief zelfbeeld
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Wat kunt u van de therapeut verwachten?
Psychomotorische kindertherapie (PMKT) is therapie voor
kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun
gedrag laten zien.
De therapie heeft als doel de vastgelopen ontwikkeling
weer op gang te brengen, waarna ouders en kind in staat
zijn op eigen kracht verder te gaan.
De veilige therapeutische omgeving en de deskundige
interventie van de de therapeut brengen het
veranderingsproces tot stand.
Met spel en bewegen stemt de therapeut af op het
ontwikkelingsniveau van het kind en speelt in op de
behoeften en gevoelens van het kind. Taal en ritme
spelen een belangrijke rol.
Het kind krijgt de kans om nieuwe ervaringen op te doen
en/of negatieve ervaringen te verwerken.
Al deze ervaringen maken het mogelijk dat het kind op
een steeds meer adequate manier gaat reageren.
Hierdoor wordt een positieve ontwikkeling gestimuleerd.
Uitgangspunt in de therapie is het geloof in de innerlijke
groeikracht en de acceptatie van de eigenheid van het
kind.
Samenwerking met ouders, school en anderen uit de
leefomgeving van het kind, ondersteunt het proces.

Harmonie brengen in bewegen, emoties
en sociaal gedrag.

De kindertherapeut helpt kinderen en
hun ouders
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Wat biedt onze praktijk?
Werkwijze:
Het PMKT-onderzoek vormt de basis van de therapie.
Deze omvat: 3 à 4 observaties, anamnese, contact
met school en een aantal testen.
De factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling
van het kind worden met u besproken en
vastgelegd in een behandelplan.
De duur van de therapie is sterk afhankelijk
van de hulpvraag. In het algemeen kan de therapie
binnen een schooljaar worden afgerond. Een
sessie duurt een uur en is wekelijks.
Tussentijds wordt er regelmatig overlegd met
ouders en eventuele andere belanghebbenden,
zoals school, de arts en andere behandelaars.
Is er sprake van stagnerende ontwikkeling op het
gebied van motoriek, cognitie, spraak-taal of sociaal/
emotioneel, dan kunnen wij uw kind helpen.
Expertise op het gebied van autisme, ADHD/ADD,
hechtingsproblematiek, hooggevoeligheid,
hoogbegaafdheid, EMDR en rouw- en verlies, is
binnen het team aanwezig.
Daarnaast wordt vanuit de praktijk een
weerbaarheids- en sociale vaardigheidstraining op
maat gegeven.

Samenwerken aan een
leven in evenwicht

