
Hoe ziet een traject bij onze praktijk er uit?  
 

 
 

Kosten & Vergoedingen 

Op onze website vindt u een overzicht met de meest actuele 

informatie. Vergoeding via de zorgverzekeraar is vaak (deels) mogelijk, 

indien u aanvullend verzekerd bent. Indien er sprake is van een PGB 

dan kan deze ingezet worden om begeleiding te bekostigen.  

 

Interesse, meer weten of aanmelden? 

Surf naar onze website www.praktijktatoran.nl, of  

neem contact op met de locatie van uw keuze.  

 

Locatie Rijen 

 

06-41853542 (T. Swart ) 

info@praktijktatoran.nl 

 

RectorBuijsselstraat 20 

(ingang tegenover Looiersveld 6!) 

5121 JP Rijen 

Locatie Etten-Leur 

 

06-24538572 (S. Handstede) 

info@praktijkdehand.nl 

 

‘t Lambertushof 

Lambertusstraat 13 

4872 XA Etten-Leur 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Behandeling en begeleiding 

voor kinderen en jongeren 

met ontwikkelingsproblematiek  

Aanmelding & Intake 

Na aanmelden een intake-gesprek 

Welke soort therapie / begeleiding past bij de (hulp)vraag? 

 

 

 

Individueel  

 Observatie / kennismaking. 

Oudergesprek & plan van aanpak. 

Behandeling / begeleiding steeds per 
cyclus van 5 sessies, aansluitend 

evaluerend oudergesprek. 

Afronding met kind. 

 

 

 

Groep 

   Groepsbijeenkomsten                               
Ouderbijeenkomsten                   

(volgens vast programma) 

 Extra oudergesprek(ken) in overleg. 

Eindevaluatie met ouders. 
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Je eigen weg inslaan? 

Onze praktijk ondersteunt en begeleidt zowel kinderen als jongeren (3-16 

jaar) met ontwikkelingsproblematiek. De omgeving ziet de eigen manier van 

doen als lastig en wil dit graag veranderen. De reacties van de omgeving zijn 

van invloed op het vertoonde gedrag en het probleem groeit. Wij willen de 

eigen (bijzondere) manier van doen niet bestrijden, maar juist inzetten om op 

positief met andere mensen en situaties om te kunnen gaan.  

We geven de ruimte om in een vertrouwde en veilige omgeving te 

experimenteren met eigen ideeën, gevoelens en gedrag. Hierdoor groeien het 

zelfvertrouwen en het vermogen om zelfstandig activiteiten te ondernemen. 

We helpen kinderen om hun eigen weg in te 

slaan! 

Voor wie? 

We bieden hulp aan kinderen  en jongeren 

(IQ>75) met : 

 Autisme, PDD-NOS, Asperger, MCDD 

 ADHD of ADD 

 NLD 

 Hechtingsstoornis  

Welke hulp? 

We werken vanuit de hulpvraag en met de eigen mogelijkheden die we samen 

ontdekken.  Met ouders en soms ook andere betrokken formuleren we 

aandachtspunten en doelen. Bijvoorbeeld stimuleren van de sociaal-

emotionele ontwikkeling, vergroten van het welbevinden  of aanleren van 

bepaalde vaardigheden. Ons aanbod bestaat uit: 

Psycho-educatie 

Kinderen en jongeren die hun diagnose weten en ervaren dat ze anders zijn, 

kunnen baat hebben bij psycho-educatie.  Door inzicht te geven in de stoornis 

leren kinderen omgaan met bepaalde aspecten van de stoornis en wordt hun 

zelfkennis vergroot. Dit helpt om de last te verminderen en beter te 

functioneren in het dagelijks leven (rekening houdend met  de eigen 

kwaliteiten) . 

Individuele therapie 
Bij therapie  worden creatieve middelen of spel- en bewegingsvormen gebruikt 

als hulpmiddel om een kind weer op weg te helpen. Praten is gezien de 

onderliggende stoornis vaak te moeilijk of te bedreigend.   De therapie sluit aan 

bij de belevingswereld van zowel kinderen als jongeren. Het is een manier om 

te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, (nare) ervaringen te 

verwerken en te experimenteren.  Opgedane ervaringen en  oplossingen die 

spelend gevonden worden neemt het kind mee naar het échte leven buiten de 

spelkamer. 

Individuele begeleiding 

Individuele begeleiding kan worden ingezet als blijkt dat een kind niet zo sterk is 

in (verbeeldend) spel en de sociaal-emotionele ontwikkeling op deze manier 

niet echt te beïnvloeden is.  Deze kinderen of jongeren hebben meer profijt van 

een begeleiding waarbij er doelgericht gewerkt wordt door samen 

‘(spel)opdrachten’ uit te voeren of  dingen te doen,  te ontdekken en te ervaren.  

Therapeutische training 

Deze training is bedoeld voor kinderen die moeite 

hebben met dagelijkse bezigheden vanwege 

(faal)angst, piekeren, somberheid, dwang, weinig 

concentratie, woede of passiviteit.  Door middel  

van een therapeutische training wordt 

spelenderwijs  aangeleerd hoe je zelf je gevoelens 

(stemming) en /of gedrag kunt beïnvloeden. Na de 

training zal het dagelijks leven soepeler verlopen 

en ben je zelfstandiger.  

Speltraining 

Speltraining is een training voor kinderen (tot  10 jaar) die een achterstand in 

hun spelontwikkeling laten zien en te weinig onderzoekend zijn om zich op 

eigen kracht spelmateriaal eigen te maken. De training stimuleert om op een 

zinvolle manier met spelmateriaal om te gaan. Al spelend worden er belangrijke 

ervaringen en vaardigheden opgedaan (bijvoorbeeld het maken van oogcontact, 

beurt nemen, imiteren van handelingen en het vasthouden van de aandacht). 


