
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.  

U kunt ook contact met ons opnemen via  

telefoonnummer 06-41853542 (Tirtsa Swart)  

of mailen naar info@praktijktatoran.nl 

 

Bezoekadressen : 

Locatie Rijen 
 

RectorBuijsselstraat 20 

(ingang tegenover Looiersveld 6!) 

5121 JP Rijen 

Locatie Etten-Leur 
 

‘t Lambertushof 

Lambertusstraat 13 

4872 XA Etten-Leur 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychomotorische (spel)therapie  
voor kinderen en jongeren 

  

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. 

 

http://www.google.nl/imgres?q=buiten+spelen&start=105&hl=nl&sa=X&biw=1326&bih=689&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=vs_xDzDgS901_M:&imgrefurl=http://www.scoutingkerkrade.nl/bevers/&docid=RM-YaY1FwkWSpM&imgurl=http://www.scoutingkerkrade.nl/wp-content/uploads/2011/06/Stuiter.png&w=418&h=600&ei=uVWEUPqHOoKR0QXbl4HoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1101&vpy=176&dur=4907&hovh=269&hovw=187&tx=110&ty=166&sig=106765304439001302097&page=8&tbnh=201&tbnw=140&ndsp=14&ved=1t:429,r:9,s:100,i:31
http://www.praktijktatoran.nl/
mailto:info@praktijktatoran.nl


Psychomotorische therapie? 

Ieder kind beweegt. Ieder kind leert al bewegend zichzelf kennen en de wereld 

ontdekken. Het bewegen is een belangrijke basis voor de verdere ontwikkeling. 

Hoe een kind zich voelt en gedraagt hangt van een grote hoeveelheid factoren af, 

zoals de aanleg van het kind, ervaringen uit het verleden, invloeden vanuit het 

gezin en de omgeving. Wanneer het kind vastloopt in zijn ontwikkeling kan 

psychomotorische (kinder)therapie een uitkomst bieden. Dit kan bijvoorbeeld 

wanneer er sprake is van onderstaande problemen: 

 

Sociaal - emotionele problemen 

 Onzekerheid, weinig zelfvertrouwen  

 Negatief zelfbeeld 

 Agressief of juist teruggetrokken gedrag 

 Aandachts- en motivatie problematiek 

 Contactproblemen: moeilijk contact maken 

en/of onderhouden 

 Angsten 

 Gespannenheid 

 Faalangst 

 Eet- en/of slaapproblemen 

 

Bewegingsproblemen  

 Overbeweeglijkheid 

 Passiviteit 

 Negatieve lichaamsbeleving 

 Gering lichaamsbesef 

 Onhandig 

 Houterig 

  

Wat is psychomotorisch therapie? 

Psychomotorische therapie is een therapie voor kinderen en jongeren waarbij 

gebruik wordt gemaakt van sport- spel-, en lichaamsgerichte activiteiten. Niet 

het praten over, maar het doen van activiteiten, binnen een veilig 

therapieklimaat, maakt dat het kind nieuwe ervaringen kan opdoen waarbij 

nieuw, adequater gedrag wordt aangeleerd. 

 

Om zo goed mogelijk bij het kind en zijn problematiek aan te kunnen sluiten 

kan de psychomotorisch (kinder)therapeut gebruik maken van een breed 

aanbod aan therapeutische interventies. Bijvoorbeeld: 

 Sport/ bewegingsactiviteiten  

 Lichaamsgerichte- en ontspanningsactiviteiten 

 Psycho-educatie: om inzicht in eigen problematiek te vergroten 

 Creatieve middelen 

 Muzikale middelen  

 

Hoe werkt psychomotorische therapie?   

Binnen de psychomotorische therapie vormt 

bewegen het uitgangspunt. Door lichaamsgerichte 

activiteiten of bewegingsactiviteiten (sport en spel) 

in te zetten wordt er met het kind gekeken waar het 

vastloopt. Door in een veilige omgeving het kind te 

laten experimenteren en oefenen met gedrag, 

situaties en gevoelens die het moeilijk vind, leert het 

kind nieuwe vaardigheden en gedragingen aan.  

 

Psychomotorische Kinder Therapie, ook voor jongeren?! 

Psychomotorische therapie is niet alleen voor kinderen, maar juist ook geschikt 

voor jongeren. Praten over dingen die je dwars zitten is vaak moeilijk. 

Psychomotorische therapie biedt daarop een uitkomst want hierin staat het 

bewegen / het ‘doen’ centraal.   

 

Waar richt de therapie zich op?   

In de therapie wordt bewegings- en/of lichaamsgericht gewerkt aan: 

  Het veranderen of verbeteren van gedrag, belevingen, interacties 

 Opgang brengen van een acceptatieproces 

 Het opbouwen van nieuwe gedrags-, ervarings-, en omgangsvormen 


