Beste ouder(s)/verzorger(s),
Vanaf 1 april 2017 zal er een kinderoefentherapeut werkzaam zijn op PCB ‘De Bron’.
Deze brief is opgesteld om u te informeren over wat een kinderoefentherapeut doet en
hoe de behandeling van een kind op school in zijn werk gaat. Er wordt verteld wat voor u
als ouders de voordelen zijn van kinderoefentherapie op school en hoe het met de
vergoeding zit. Tot slot zal de kinderoefentherapeut zich kort voorstellen.
Wat is kinderoefentherapie?
Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie Cesar/Mensendieck. Een
kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een
negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren van het kind. Hierbij kan gedacht
worden aan: niet goed meekomen tijdens de gymles, het buitenspelen maar ook aan
moeite met kleuren en schrijven. De kinderoefentherapeut sluit tijdens de behandeling
aan bij de activiteiten waar het kind moeite mee heeft. Spel en plezier in bewegen staan
tijdens een kinderoefentherapeutische behandeling op de voorgrond!
Van signalering tot behandeling
Stap 1: Signalering
In de klas is er vanuit het onderwijs aandacht voor het motorisch functioneren van het
kind. Binnen de school is er een leerlijn motoriek aanwezig. De leerkracht is in staat om
een motorische hulpvraag te formuleren. Dit wordt gedaan aan de hand van een
observatie tijdens de les. De motorische hulpvraag van de leerkracht wordt door het
zorgteam van de school beoordeeld en van daaruit wordt besloten of er extra zorg door
de kinderoefentherapeut nodig is. Dit alles gebeurt in overleg met de ouders.
Stap 2: Verwijzing aanvragen
Ouders vragen een verwijzing aan bij de huisarts. De jeugd- en/of huisarts beoordeelt of
de hulp van de kinderoefentherapeut terecht is of dat er anders gehandeld dient te
worden.
Stap 3: Aanmelding en onderzoek Kinderoefentherapie
Alleen op verwijzing van de arts, en met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s), zal
de kinderoefentherapeut een motorisch diagnostisch onderzoek afnemen. Op basis van
het onderzoek en een kinderoefentherapeutische analyse wordt er beoordeeld of er een
indicatie is voor kinderoefentherapie.
Stap 4: Behandeldoel- en plan bespreken
Aan het kind en de ouders/verzorgers wordt gevraagd met welke activiteiten het kind
moeite heeft. Op basis van de hulpvraag en de resultaten uit het motorisch onderzoek
stelt de kinderoefentherapeut een behandeldoel en behandelplan op. Het verslag wordt
met de ouders besproken zodat het voor hen duidelijk is op welke manier aan de
hulpvraag gewerkt gaat worden.
Stap 5: Start behandeling
Tijdens de behandeling oefent de kinderoefentherapeut samen met het kind de
verschillende onderdelen uit het behandelplan. Dit gebeurt altijd spelenderwijs waardoor
het kind (weer) plezier heeft in bewegen. Aan ouders kan worden gevraagd om thuis
bepaalde spelactiviteiten te herhalen. Gedurende de behandelperiode wordt het
motorische functioneren van het kind regelmatig geëvalueerd met de ouders/verzorgers
en de leerkracht.

Meerwaarde kinderoefentherapie op school
Voor het kind
De kinderoefentherapeut die werkt op school is beter in staat om de geleerde motorische
vaardigheden direct in de context van het kind te oefenen. Daarnaast kan de leerkracht
gemakkelijk betrokken zijn met de behandeling van het kind. Het contact tussen
kinderoefentherapeut en leerkracht is snel en effectief zodat het kind, dat centraal staat,
zo goed mogelijk geholpen wordt.
Voor de ouders
Ouder(s)/verzorger(s) vragen een verwijzing aan bij de huisarts. Ze hoeven alleen
aanwezig te zijn tijdens de intake, tussentijdse evaluatie en out take. De rest van de
behandelingen wordt het kind voor een halfuur uit de klas gehaald, waardoor
ouder(s)/verzorger(s) niet belast worden met halen/brengen van hun kind.
Vergoeding
Behandelingen kinderoefentherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering en
aanvullende verzekering aan personen onder de 18 jaar. Neem contact op met uw
zorgverzekeraar voor meer informatie.
Even voorstellen
Ik ben Jeline Bragt- van Eck, afgestudeerd aan de Opleiding Oefentherapie Cesar in het
jaar 2014. Het werken met kinderen heeft me altijd erg aangetrokken en daarom heb ik
de opleiding tot Kinderoefentherapeut gedaan en in juni 2016 afgerond.
Sinds januari 2016 ben ik werkzaam bij ‘Praktijk Overschie’ in Rotterdam en behandel ik
volwassenen in de praktijk en kinderen op school. Vanaf februari 2017 tot juli 2017 werk
ik in Kaatsheuvel als waarnemer in een praktijk voor kinderoefentherapie ‘Speel, beweeg
en leer’.
Ik ben lid van de Vvocm, de beroepsverenging van
Oefentherapeuten Cesar/Mensendieck en aangesloten
bij het platform kinderoefentherapie. Daarnaast sta ik
geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen kunt u terecht bij de
leerkracht van uw kind of neem contact op met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Jeline Bragt- van Eck
Oefentherapeut Cesar en Kinderoefentherapeut
06-51957754
jelinevaneck@gmail.com

