
KINDEROEFENTHERAPIE

Bewegen is essentieel voor de 
ontwikkeling van een kind. Maar dat 
kinderen huppelen, springen en
spelenderwijs leren is niet altijd 
vanzelfsprekend. Sommige kinderen zijn
motorisch niet zo handig als andere 
kinderen. Ook zijn er kinderen die angstig, 
geremd of gespannen zijn tijdens het 
bewegen. Kinderoefentherapie helpt 
kinderen met motorische problemen, 
waardoor bewegen makkelijker en 
plezieriger wordt. Plezier heeft een 
positieve uitwerking op de motorische 
ontwikkeling en het zelfvertrouwen van 
een kind. 

Misschien herkent u in een van 
onderstaande voorbeelden uw kind:

Hij valt zo vaak

Mijn dochter zit vaak krom en scheef

Het zwemmen wil telkens niet lukken

Het handschrift is slordig en gespannen

Mijn zoon heeft moeite met plannen van 
zijn huiswerk

Alleen de tv en computer boeien haar

Hij wil niet buiten spelen

Wilt u toelichting of heeft u vragen over de groei en/of motoriek van uw kind? Neem gerust 
contact op. Als er wordt getwijfeld over de ontwikkeling van uw kind is het raadzaam om een 
screening te laten doen. Het geeft u inzicht in wat u kind wel en niet kan en u krijgt gericht advies 
over het ondersteunen en begeleiden van uw kind.

Wat heeft
M’Praktijk

Oefentherapie
u te bieden?

KINDEROEFENTHERAPIE

Deskundige aandacht voor 
het bewegen van kinderen



CONTACT
Voor inlichtingen of het plannen van een 

afspraak, kunt u contact opnemen met 

een van onze vestigingen bij u in de buurt. 

HAARLEM
Don Boscoschool

Floris van Adrichemlaan 100

2035 VD Haarlem

06 11 18 21 21

kids@mpraktijk.nl

SPAARNDAM
De Spaarneschool

Kerklaan 37C

2063 JK CN Spaarndam

06 11 18 21 21

kids@mpraktijk.nl

www.mpraktijk.nl

VERGOEDING
De behandeling wordt vergoed 

door zorgverzekeraars vanuit de 

basisverzekering en aanvullende 

verzekering. M’Praktijk Oefentherapie 

heeft contracten met alle verzekeraars. Wij 

declareren de behandeling rechtstreeks bij 

uw zorgverzekeraar.

Behandeling
Het individuele behandelplan wordt op 
een zodanige manier aangeboden dat het 
kind plezier beleeft aan bewegen en zich 
vaardigheden op een leuke manier eigen 
maakt. Tijdens de behandeling worden 
zowel voorwaarden voor goed houding- en 
bewegingsgedrag als vaardigheden binnen 
de motoriek aangepakt. Hierbij wordt de 
aanpak aangesloten op de belevingswereld 
en interesse van het kind. Uitdagen en 
ondersteunen zijn daarbij sleutelwoorden in 
de aanpak en begeleiding. Uiteraard wordt er 
tijdens de periode van behandelen afgestemd 
met ouders, verzorgers en leerkracht over 
de vorderingen van de behandeling en over 
eventuele begeleiding thuis of in de klas.

Onderzoek
Na aanmelding wordt een houding- en 
bewegingsonderzoek afgenomen. Er 
wordt ook gekeken naar de motorische 
ontwikkeling van het kind, met als achtergrond 
de voorgeschiedenis en hulpvraag. De 
onderdelen van de motoriek die aan bod 
komen zijn evenwicht, grove motoriek, fijne 
motoriek, ooghand coördinatie, schrijven, 
lichaamsschema, ruimtelijke oriëntatie en 
houding. Tijdens dit onderzoek wordt een 
eerste indruk gekregen van het gedrag van het 
kind. Factoren als concentratie, impulsiviteit 
en faalangst worden geobserveerd. Van 
belang is ook de leerstrategie van het kind. 
Op deze manier kunnen we beoordelen 
wat de mogelijkheden van uw kind zijn en 
waar de problemen liggen. De resultaten, 
behandeldoelen en behandelplan worden 
weergegeven in een verslag en dit wordt 
besproken met ouders/ verzorgers.

K I N D E R O E F E N T H E R A P I E

Wat doet de kinderoefentherapeut?
Kinderoefentherapie is een specialisatie van oefentherapie Cesar/Mensendieck. Bij de behandeling 
van kinderen wordt, net als bij de algemene oefentherapie, aangesloten bij de dagelijkse vaardigheden, 
houdingen en bewegingen. Soms blijven kinderen zonder duidelijke reden achter in hun ontwikkeling 
op leeftijdgenoten, soms is er sprake van een afwijking. Kinderen en tieners met een achterstand of 
afwijking in hun ontwikkeling of groei, kunnen veel baat hebben bij de aanpak en begeleiding van een 
kinderoefentherapeut.


