inventief, net als uw kind
Vergoeding
Behandeling door een fysiotherapeut en ergotherapeut
wordt (deels) vergoed vanuit de zorgverzekeraar. Als
het gaat om een jeugdzorghulpvraag, zoals bij een
gedragsprobleem, vindt de vergoeding plaats vanuit de
gemeente. Informeer daarom bij Kinderpraktijk Theone
hoe de behandeling wordt vergoed.

Aanmelden
Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op onze
website www.kinderpraktijktheone.nl.
U kunt ook aanmelden via
info@kinderpraktijktheone.nl of 0229-840581.
Voor ergotherapie- of fysiotherapiebehandeling vanuit
de sensorische informatieverwerking is een verwijsbrief
van een huisarts, kinderarts of professional van een
gebiedsteam van een van de 7 Westfriese gemeenten
nodig.

Tel. 0229-840581
info@kinderpraktijktheone.nl
www.kinderpraktijktheone.nl
Nieuwe Steen 25, Hoorn

Multidisciplinair team
Kinderpraktijk Theone bestaat uit de volgende
disciplines: (ortho)pedagogiek, GZ-psychologie,
ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, kindertherapie
en ouderbegeleiding. Als het nodig is kan vanuit
verschillende disciplines gewerkt worden aan een
hulpvraag, waardoor een optimale begeleiding ontstaat.

Like ons op facebook!

Therapie gericht
op de sensorische
informatieverwerking

www.kinderpraktijktheone.nl

Sensorische informatieverwerking

Het overgevoelige kind

Behandeling

Sensorisch betekent zintuiglijk. Zintuigen die iedereen
kent zijn de ogen, de oren, de neus, de mond en de
huid. Maar we hebben ook ‘verborgen zintuigen’, zoals
het evenwichtsorgaan en het gevoel uit de spieren en
gewrichten. Via deze zintuigen krijgen we informatie,
van zowel buiten als binnenin ons lichaam. De informatie
vanuit onze zintuigen wordt verwerkt in onze hersenen.
Zo weten we wat er gebeurt en hoe we daar adequaat op
moeten reageren. Deze informatie hebben we nodig om
goed te kunnen functioneren in het dagelijkse leven.

Dit kind reageert overgevoelig op een of meerdere
zintuiglijke prikkels. De problemen die worden ervaren
kunnen heel divers zijn. Zo raakt de één snel afgeleid
door geluiden, een ander vindt verschillende
Fkledingstukken vervelend en weer een ander houdt niet
van klimmen. Het ene kind vermijdt de prikkels, terwijl
een ander kind emotioneel heftig reageert op prikkels.
Het overgevoelige kind wil graag de controle hebben en
is vaak bepalend in het spel met andere kinderen.

Behandeling vanuit de sensorische
informatieverwerking wordt gegeven door de
fysiotherapeuten en ergotherapeuten van Kinderpraktijk
Theone. In het gesprek met de ouder(s) en soms ook
met het kind wordt een beeld gekregen hoe het kind de
zintuiglijke prikkels mogelijk verwerkt. Vervolgens vindt
een observatie plaats in de praktijk of thuis of op school.
Het kind wordt behandeld in de praktijk en adviezen
worden gegeven aan de ouders en/of de leerkrachten.

Problemen

Het stille kind

Bij kinderen met een probleem in de sensorische
informatieverwerking wordt de informatie
vanuit de zintuigen niet op een juiste manier verwerkt.
Het kind reageert gevoelig, extreem of anders op de
zintuiglijke prikkels. Dit heeft invloed op het gedrag.
Anderen kunnen dat gedrag misschien als vreemd of
onaangepast ervaren. Problemen in de sensorische
informatieverwerking komen in allerlei gradaties voor,
van heel licht tot zwaar, en zijn per kind verschillend.
Ook kunnen deze problemen voorkomen naast bv.
ADHD, stoornis in het autisme spectrum stoornis en
taal- en spraakproblemen. Hierna staan vier voorbeelden
van kinderen die een probleem hebben in de sensorische
informatieverwerking.

Dit kind is dromerig en reageert vertraagd. Activiteiten
als eten, aankleden en werken in de klas gaan langzaam.
Dit kind toont weinig initiatief tot spel.

Vanuit Kinderpraktijk Theone worden cursussen en
lezingen gegeven over dit onderwerp voor opvoeders,
leerkrachten en andere professionals.
Kijk voor het actuele aanbod onder Educatie op
www.kinderpraktijktheone.nl.

Het prikkelzoekende kind
Dit kind zit te wiebelen en te friemelen. Het kan op
kleding of andere spullen kauwen. Het is voortdurend
in beweging, door bijv. allerlei houdingen aan te nemen
op de stoel of gevaarlijke bewegingen uit te voeren.
Daarnaast kan dit kind geluiden maken met de mond,
tikken met een potlood op de tafel of trappelen met de
voeten.

Het onhandige kind
Dit kind valt vaak, stoot zich of beweegt zich houterig.
Het heeft vaak moeite om een nieuwe activiteit eigen
te maken, zoals een koprol maken, zwemmen, touwtje
springen of skeeleren. Dit kind heeft eveneens moeite
om netjes te kunnen tekenen, schrijven, knippen en
knutselen.

‘‘Ik speel nu niet meer de baas,
maar juist samen’’

‘‘Ik ben niet meer storend in de klas’’

