
PSYCHOMOTORISCHE
BEGELEIDING

Kinderkinesitherapie



Psychomotorische
begeleiding

Psychomotorische begeleiding vertrekt vanuit een
hollistische visie die lichaam en geest als onlosmakelijk
aan elkaar verbonden ziet. Het motorische probleem/
bezorgdheid vormt het aangrijpingspunt van de therapie
maar wordt in zijn geheel bekeken waarbij ook het
psychische, cognitie en sociale context in rekening
worden gebracht.

ONZEWERKING
Er zal steeds vertrokken worden vanuit de hulpvraag om
gericht psychomotorisch onderzoek uit te voeren en een
individueel behandelingsplan op te stellen. Samen gaan
we op zoek naar de aanpak die het beste bij het kind past
en die tot de beste resultaten leiden. Daarnaast wordt de
omgeving van het kind bekeken en worden adviezen en
informatie gegeven. Door deze aanpak streven we naar
het maximaal niveau van participatie op alle vlakken van
de leefwereld van het kind (school, gezin, hobby’s,…)

HET AANBOD
Je kan bij ons terecht voor
begeleiding bij fijn motorische
vaardigheden, grof motorische
vaardigheden (evenwicht,
coördinatie, balvaardigheid,
lichaamsbewustzijn,…) ,
schrijfmotoriek, visuomotorische
integratie, lateralisatie, planning
en organisatie, typtien.

Binnenkort ook sherborne en
relaxatie.



Typ10 lessen
WAT IS TYP10?
Typ10 is een speelse en theoretisch onderbouwde methode om blind te
leren te leren typen in 10 lessen. Met een online oefenplatform kan er
ook thuis geoefend worden.

VOORWIE
Voor élk kind vanaf 9 jaar. Ook kinderen met leer- en
ontwikkelingsproblemen kunnen deelnemen gezien er rekening wordt
gehouden met het eigen tempo en individueel leervermogen van het
kind.

HET SLAAGPERCENTAGE = 92%. HOE?

• bij Typ10 ligt de focus op cognitieve vaardigheden i.p.v. repetitieve
handelingen

• gebruik van verschillende leerkanalen tegelijkertijd

• de automatisering verloopt via online spelletjes om (wissel)bekers te
verzamelen

• geen tijdsdruk en opbouwende niveaus nemen faalangst weg

• speciale aandacht voor leerproblemen (bv. Dyslexie, DCD, ADHD,
ASS)

TYP10 ONLINE = AANVULLEND

• verhaaltjes in verschillende moeilijkheidsgraden

• ritmische oefeningen op muziek

• motivatie door het winnen van bekers

• spelletjes, spelletjes en nog meer spelletjes



Over Taboe
Bij Taboe kom je als cliënt terecht in een huiselijke praktijk waar alles

bespreekbaar is. Zowel kinderen als volwassenen zijn bij ons welkom. Taboe
is een plek waar je 100% jezelf kan zijn, een plaats waar je kan groeien en
ontwikkelen. Wij focussen steeds op het positieve en begeleiden jou in het

worden van de beste versie van jezelf.

De grootste sterkte van Taboe is het multidisciplinaire team waarbij iedere
therapeut beschikt over eigen kennis en expertise, hierdoor kunnen wij
steeds op de best mogelijke manier inspelen op jouw hulpvraag.

Samenwerking tussen onze therapeuten en met de omgeving van de cliënt is
bij Taboe uiterst belangrijk.


