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4TH EUROPEAN CONGRESS PSYCHOMOTRICITY 
“CROSSING BORDERS” AMSTERDAM 2008

 21 - 22 - 23 MEI
 WWW.EFP-AMSTERDAM2008.EU

     <
GEZOCHT:

ACTIEVE BIJDRAGE

Om het 4th European Congress of Psychomotricity tot een groot 
succes te maken zijn we op zoek naar uw actieve bijdrage.

Het congres zal in mei 2008  gehouden worden aan de 
Vrije Universiteit te Amsterdam.

Tijdens het congres staat de professionele en onderzoeksontwikkeling van 
psychomotorische interventies voor verschillende cliëntgroepen centraal. 
Dit zal tot uiting komen binnen de volgende 5 thema’s: 

    Biologische, psychologisch/sociale en culturele aspecten 
    van het psychomotorisch functioneren 

    Traumatische ervaringen en het lichaam 

    Filosofische dimensies in relatie tot psychomotorische interventies 

    Onderzoeksmethoden bij psychomotorische interventies 

    Psychomotorische interventies 

Uw bijdrage kan bestaan uit een Workshop, Posterpresentatie, Seminar 
en/of Vrije bijdrage. 

Voor meer toelichting over mogelijkheden tot een bijdrage en 
voor alle informatie over het congres kijkt u kijken op onze website 
www.efp-amsterdam2008.eu of stuur een e-mail met uw vragen of 
opmerkingen naar info@efp-amsterdam2008.nl.
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“Uit de praktijk van”
Ook deze aflevering weer een andere benadering om een verhaal uit de 
eigen praktijk met ons te delen. Elly Rozinga vertelt over een minisympo-
sium gehouden in haar praktijk waarin ze samen met een paar collega’s, 
informatie geeft aan verwijzers en andere belangstellenden over de 
behandelwijze van ‘het opstandige boze kind.’

“PsyMot”
Dit artikel van Claudia Emck is het eerste deel van een tweeluik over de 
ontwikkeling van een nieuw instrument voor psychomotorische diagnostiek 
bij kinderen: de PsyMot. Het instrument is voortgekomen uit de optimalise-
ring van het Psycho Motorisch Diagnostisch Construct (Hammink 2003), 
waarbij beoogd werd de gebruiksvriendelijkheid en de psychometrische 
eigenschappen te verbeteren. De PsyMot is gebaseerd op de International 
Classicifation of Functioning – childrens version (WHO 200�). 
Het instrument bestaat uit een intake, twee bewegingssessies, een digitale 
scorelijst, een rekenprocedure voor de bepaling van clusterscores om 
behandeldoelstellingen op te baseren, een grafische weergave en een 
format voor klinische rapportage. 

“Loopbaan”
Rubriek over de carrière die verschillende PMKT-ers maken. Deze keer 
staat Jacqueline Besseling in de schijnwerpers. Haar uitspraak “als thera-
peut moet je er zijn voor het kind” illustreert zij aan de hand van aan-
sprekende voorbeelden uit haar eigen praktijk. Zeer aan te bevelen: 
een therapeut met kwaliteit!

“Internet”
Ademhaling en lichaamstaal.
Jacqueline heeft deze keer op het net gezocht naar het belang van een 
goede ademhaling en naar het werken met kinderen aan lichaamtaal.

“Column”
Joke van Pel stelt zichzelf de vraag: “waar houdt het leren op en start de 
therapie”. Ze vertelt over de overeenkomsten in de verschillende settings 
waarin geleerd wordt en welke aandachtpunten daarbij van belang zijn.

“Nog steeds op zoek”
Wie heeft zin om ons redactieteam te komen versterken. Het is leuk en 
boeiend werk en daarbij komt dat we een heel enthousiast stel mensen zijn. 
Stuur gerust een mailtje om wat meer 
informatie te vragen aan Annerieke:

annerieke.seisveld@xs4all.nl

Van de
redactie ...
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PsyMot!
Auteur Claudia Emck	is	
psycholoog	en	psychomotorisch	
therapeut.	
Ze	is	als	docent	en	onderzoeker	
verbonden	aan	de	Vrije	Univer-
siteit	Amsterdam	[Faculteit	der	
bewegingswetenschappen]	en	
de	Hogeschool	Windesheim	
[lectoraat	Bewegen	&	Gedrags-
beïnvloeding	en	masteropleiding	
Psychomotorische	Therapie].	
Ze	is	tevens	supervisor	van	de	
NVPMT	en	voorzitter	van	de	
werkveldgroep	kinder-	en	
jeugdpsychiatrie	NVPMT.

Deel 1: 
De ontwikkeling van de PsyMot als diagnostisch 
instrument 

Alle psychomotorisch therapeuten kijken naar het bewegingsgedrag van hun 
cliënten en de meesten geven daar ook woorden aan. Bij kinderen wordt 
het PsychoMotorisch Diagnostisch Construct (Hammink 2003) gebruikt voor 
observatie en diagnostiek. Maar het lijkt beter en sneller te kunnen met de 
nieuwe PsyMot! 

Inleiding
Dit artikel is het eerste deel van een tweeluik over een nieuw instrument 
voor psychomotorische diagnostiek bij kinderen: de PsyMot. De PsyMot is 
voortgekomen uit een onderzoeksproject dat werd uitgevoerd vanuit het 
lectoraat Bewegen en Gedragsbeïnvloeding, Windesheim Zwolle. 
In dit artikel wordt geschetst hoe het instrument tot stand kwam en welke 
onderdelen het heeft. In het tweede artikel wordt de PsyMot aan de hand 
van een casus nader geïllustreerd. 

Psychomotorische diagnostiek
Een belangrijk taakgebied van de psychomotorisch kindertherapeut is het 
uitvoeren van diagnostiek om een behandelingsplan voor de cliënt op te stel-
len. Daarbij zijn twee aspecten te benoemen die in elkaars verlengde liggen: 

1. Vakspecifieke diagnostiek betreffende het psychomotorisch 
 functioneren
Het psychomotorisch functioneren van kinderen, opgevat als het bewegings-
gedrag en de lichaamsbeleving, is per definitie gerelateerd aan de proble-
matiek en de hulpvraag. Het betreft aspecten van het bewegingsgedrag of 
de lichaamsbeleving die afwijkend en problematisch zijn, die geassocieerd 
zijn met psychosociale problemen en waarvoor mogelijk interventies ge-
boden kunnen worden. Zo kan het zijn dat een kind sociaal fobisch is en dat 
dit samen gaat met, of mede veroorzaakt wordt door, het negatief waarderen 
en beleven van het eigen lichaam (“ik ben lelijk”). Of een kind beweegt zich 
zo onhandig dat hij daardoor opvalt in de klas, een negatief zelfbeeld ontwik-
kelt, geen aansluiting vindt bij leeftijdsgenootjes en depressieve kenmerken 
gaat vertonen. 

2. Algemene diagnostiek betreffende de psychische problematiek
Algemene en vakspecifieke diagnostiek zijn niet strikt te scheiden. Je zou 
kunnen stellen dat bij vakspecifieke diagnostiek de psychomotoriek op een 
concreet niveau in relatie tot de algemene problematiek wordt beschreven, 
met het oog op de de vakspecifieke interventies zoals het positief beïnvloe-
den van de lichaamsbeleving, de motorische ontwikkeling of het competen-
tiegevoel. In de algemene diagnostiek gaat het er meer om het ziektebeeld 
of de problematiek in algemene zin vast te stellen, met het oog op het 
bepalen van een algemene behandellijn waar psychomotorische therapie 
een onderdeel van kan zijn.

Scoren en 
     erbij blijven!
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Instrumenten voor diagnostiek
De methodiek van psychomotorische diagnostiek is nog niet sterk ontwik-
keld. Veel psychomotorisch therapeuten geven er vorm aan op grond van 
hun specifieke klinische ervaring en soms gebruiken ze observatie- en/of 
vragenlijsten voor de intake en diagnostiek in een specifieke setting. 
In de kinderbehandeling zijn de sociaal-emotionele en motorische ontwikke-
ling belangrijke deelgebieden van de psychomotorische diagnostiek. Daar 
is veel behoefte aan systematische diagnostiek ten behoeve van indicatie-
stelling, behandelplanning, evaluatie en onderzoek voor psychomotorische 
therapie en daarvoor zijn al systematische procedures ontwikkeld (Hammink 
2003, Emck �997). In de geestelijke gezondheidszorg wordt bovendien toe-
nemend van therapeuten gevraagd om hun handelen te onderbouwen. Men 
moet ‘evidence based’ handelen; er moet wetenschappelijk bewijs komen 
voor de werkzaamheid van interventies. Valide en betrouwbare meetinstru-
menten voor onderzoek en diagnostiek zijn hierbij essentieel, zeker ook als 
we psychomotorische therapie een plaats willen geven in multidisciplinaire 
richtlijnen (zie www.ggzrichtlijnen.nl).  

Het PMDC 

In 2003 is door Hammink het PsychoMotorisch Diagnostisch Construct 
(PMDC) ontwikkeld. Het is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het 
algemene kinder- en jeugdpsychiatrisch onderzoek en kan tevens handvat-
ten bieden voor indicatiestelling en het formuleren van behandeldoelen. Bij 
gebruik van het instrument in onderzoek in een klinische setting (Emck e.a. 
2003, 2004), bleek echter dat de gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid 
niet optimaal waren (De Baat & de Bijl, 2004). Dit was de aanleiding voor 
een project met als doel het PMDC zodanig te optimaliseren dat het in de 
praktijk goed hanteerbaar is en de psychometrische kwaliteiten tevens bin-
nen aanvaardbare grenzen komen te liggen. 

Een beter PMDC?
Om het PMDC te optimaliseren werd een diversiteit aan werkwijzen geko-
zen, die deels parallel aan elkaar zijn uitgevoerd en deels na elkaar. Het 
betrof daarbij kwalitatieve methoden, zoals literatuuronderzoek, interviews, 
enquêtes en expert-panels in combinatie met kwantitatieve methoden naar 
de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en het scoresysteem (Emck, 2006). 
Gedurende het onderzoek bleek dat de aanpassingen die gemaakt moesten 
worden zo ingrijpend waren, dat er geen sprake meer was van een geopti-
maliseerd PMDC, maar van een nieuw instrument. In de volgende paragraaf 
wordt dit instrument, de PsyMot, beschreven. Daarbij is ook aangegeven 
welke veranderingen er werden aangebracht ten opzichte van het PMDC.

Het referentiekader 
Het PMDC werd op basis van literatuur en veldonderzoek ontwikkeld.
Het referentiekader is gebaseerd op twee pijlers. Ten eerste het biopsycho-
sociale ontwikkelingsdenken. Daarin gaat men er van uit dat de biologische 
kern de basis is van waaruit lichamelijke, cognitieve en sociaal-emotionele 
ontwikkelingen starten. Ten tweede de International Classification of Impair-
ments, Disabilities and Handicaps (ICIDH-II, WHO �998). Dit is een systeem 
dat door de World Health Organisation ontwikkeld is om gezondheidsproble-
men te classificeren en zowel medische als psychosociale aspecten in kaart 
te brengen. 

PsyMot!

Scoren en
erbij blijven!
 

Van PMDC naar PsyMot



5Tijdschrift voor PMKT - Jaargang 2007, nummer 3

De ICIDH is inmiddels vervangen door de ICF: International Classification 
of Functioning - en kent nu ook een kinderversie die psychosociale ontwik-
kelingsaspecten omvat. Omdat doelstellingen voor PMT bij kinderen veelal 
tot dit gebied behoren, vormt de ICF-kinderversie (K-ICF) een goed kader 
en vervangt daarmee zowel het ICIDH als het biopsychosociaal ontwikke-
lingsmodel. In tabel � zijn de definities weergegeven van de meest relevante 
domeinen uit de ICF.

Deze domeinen staan niet los van elkaar maar vormen een dynamisch 
geheel dat de gezondheidstoestand van iemand beschrijft. De domeinen zijn 
onderverdeeld in categorieën, subcategorieën, items en subitems. Zo heeft 
het domein “functions” een hoofdcategorie “mental functions”, met een sub-
categorie “specific mental functions”, met een item “psychomotor functions” 
en een subitem “control”. En: het domein “activities and participation” bevat 
een categorie “major life areas”, met een item “play” en een subitem “shared 
cooperative play”. Het ICF model biedt als zodanig de mogelijkheid om voor 
psychomotorische therapie belangrijke gebieden gedetailleerd op te nemen 
in een itemlijst - en de iets minder vakspecifieke gebieden alleen globaal te 
beoordelen. 

De itemlijst
Uit de enquête en de paneldiscussie bleek dat de itemlijst van het PMDC 
te lang was. Niet alle items waren relevant, de structuur was in de praktijk 
onhandig en sommige definiëringen waren niet duidelijk genoeg. Vakspeci-
fieke items, zoals spelgedrag en lichaamsbeleving, waren juist te summier 
opgenomen. Ook werden lage waarden voor de interbeoordelaars-betrouw-
baarheid gevonden (Aarts & Van Hoogmoed, 2004; de Baat & de Bijl, 2004). 
Dit alles vormde het uitgangspunt voor de verbetering van de itemlijst, waar-
bij de ICF als uitgangspunt diende. 

Lichaamsbeleving en spelgedrag
Er zijn twee gebieden waarbij fundamentele veranderingen werden aan-
gebracht, te weten lichaamsbeleving en spelgedrag. Het item “ervaren 
van zelf en tijd” uit de K-ICF bleek bij uitstek geschikt om de items over 
lichaamsbeleving onder te brengen. 

Tabel 1: 
Termen en definities volgens de ICF (RIVM/WHO, 2002; 
http://www3who.int/icf)

Domein Definitie

Functies Fysiologische en mentale eigenschappen   
  van het menselijke organisme. Dit betreft 
  ook de functies van de hersenen.

Activiteiten Onderdelen van iemands handelen. Daar-
  bij kan onderscheid gemaakt worden 
  tussen uitvoering (wat iemand doet) en
  vermogen (wat iemand kan). 

Participatie Iemands deelname aan het maatschappe-
  lijke leven. 

Externe factoren Iemands fysieke en sociale omgeving. 

Persoonlijke factoren  Iemands individuele achtergrond (zoals 
  leeftijd, geslacht, opleiding, sociale achter-
  grond e.d.).
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De ICF omschrijft dit item als specifieke mentale functies gerelateerd aan 
het zich bewust zijn van de eigen identiteit, het eigen lichaam, de eigen 
positie in de realiteit van de eigen omgeving en van de tijd. De definiëring-
van de specifieke items werd aangepast aan de leeftijdsfase van de doel-
groep.
De K-ICF volgt de ontwikkelingspsychologische benadering van sociaal 
spel van Parten (�932, �933; zie ook Robinson, Anderson, Porter, Hart & 
Wouden-Miller 2003). Voor de psychomotorische therapie bleek dit beperkt; 
de indeling werd uitgebreid met de items “fantasiespel” en “tegen elkaar 
spelen”. Daarnaast werden vakspecifieke aspecten van spelgedrag op-
genomen, deels afkomstig uit het PMDC en deels afkomstig uit de diagnos-
tische procedure van Emck (�997). Spelgedrag bleek een sterke overlap te 
vertonen met subitems van “complexe tussenmenselijke interacties” uit de 
ICF. Daarom zijn deze twee gebieden samengevoegd tot “spel en interactie”.

Algemene aanpassingen
Omdat de itemlijst naast vakspecifieke ook meer algemene items bevat 
(zoals bewustzijn of doorzettingsvermogen), zijn toelichtingen geformuleerd 
die aansluiten bij de context van de psychomotorische therapie. Het is niet 
mogelijk deze hier voor elk item weer te geven, maar als voorbeeld volgt 
hier de omschrijving van item 3: exploratie:
De dispositie om actief een brede range aan onderwerpen te onderzoeken 
in nieuwe situaties om informatie te kunnen verwerven en tot passende 
acties te kunnen komen. Voor psychomotorische therapie betreft het de 
mate waarin het kind actief de ruimte en de materialen onderzoekt, door er 
bijvoorbeeld naar toe te lopen, ze aan te raken, objecten te manipuleren en 
materiaal uit te proberen.

Ook zijn twee externe factoren (beschermende factoren en externe span-
ningsbronnen) en twee persoonlijke factoren (interne spanningsbronnen en 
behoefte aan structuur) opgenomen. Deze items lenen zich niet voor cijfer-
matige scoring, maar worden in woorden omschreven. De itemlijst van de 
PsyMot komt hiermee op drieënzestig scoringsitems en vier beschrijvende 
items (zie bijlage).

Scoring
Voor de scoring van de items wordt in de PsyMot een vijfpuntsschaal 
gebruikt. Dit sluit aan de ICF en het gebruik hiervan in de paramedische 
beroepen (zie ook Van Ravensberg, van Riet, Visser & van Berkel, 2004). 
Bovendien biedt een vijfpuntsschaal goede mogelijkheden voor evaluatie 
en effectmetingen; ze is gevoeliger voor kleine verschuivingen in het 
functioneren dan de in het PMDC gehanteerde driepuntsschaal. 

De scoring van de items gebeurt in de PsyMot op basis van gesprek en/of 
observatie. Een score 0 staat voor “geen probleem”. Een score � duidt op 
“lichte problemen” die geen punt van aandacht in de behandeling hoeven 
te zijn. Ze behoren naar verwachting bij de normale ontwikkeling. Bij een 
score 2 ligt dat anders: er zijn problemen op dit gebied, hoewel ze niet sterk 
bepalend zijn voor het algehele gedrag of de beleving. Mogelijk is het wel 
zinvol er in de behanding aandacht aan te besteden. Een score 3 wordt 
toegekend als er duidelijk problemen zijn die lastgevend zijn voor het kind. 
In de behandeling zou hier aandacht aan moeten worden besteed. Bij score 
4 zijn de problemen zo groot dat zij het functioneren van het kind volledig 
bepalen. In de behandeling moeten zij punt van aandacht zijn, waarbij zeer 
ook bekeken moet worden of aanpassing aan eventuele beperkingen van 
het kind noodzakelijk is. 

PsyMot!

Scoren en
erbij blijven!
 



De therapeut kan in de scores alleen weergeven of er sprake is van een 
stoornis of beperking op het betreffende item. Wanneer een kind op een 
bepaald item uitzonderlijk goed functioneert (bijvoorbeeld motorisch heel 
goed en beschikt over uitzonderlijke souplesse of balvaardigheid), wordt 
een score 0 toegekend, met daarbij een notitie achter het item over de 
specifieke kwaliteiten van het kind.  

Indicatiestelling en behandelingsstrategie
In het PMDC waren, op basis van literatuuronderzoek, clusters van behan-
delingsdoelen voor psychomotorische therapie omschreven. De bepaling 
van het behandelcluster werd aan de clinicus overgelaten, wat leidde tot in-
dividuele verschillen in interpretatie en besluitvorming. Voor de PsyMot werd 
daarom een systeem ontwikkeld, waarbij de itemscores leiden tot scores op 
domeinen en specifieke clusters van behandelingsdoelen. Dit is gedaan op 
basis van inhoudsanalyse, het opstellen van wegingsfactoren voor de items 
en het proefdraaien met het rekenmodel (zie Emck, 2006). Ook is een richt-
lijn voor de interpretatie van de clusterscores opgesteld.

Domeinscores
De somscores van de items behorende bij de domeinen “functies” en 
“activiteiten en participatie” vormen de domeinscores. Een kind dat hoog 
scoort op “functies” vertoont stoornissen op het niveau van (mentale) eigen-
schappen. Een kind dat hoog scoort op “activiteiten en participatie” vertoont 
moeilijkheden in het uitvoeren van activiteiten en/of bij deelname aan het 
maatschappelijke leven (zie verder Emck, Hammink & Bosscher, 2007). 
De domeinscores zijn van belang voor de te bepalen behandelingsstrategie: 
bij een lage score op functieniveau in combinatie met een hoge score op 
het niveau van activiteiten en participatie is een ontwikkelings- en veran-
deringsproces op sociaal-emotioneel en gedragsmatig vlak goed mogelijk. 
Hoge scores op functieniveau wijzen mogelijk op beperkingen van het 
kind waarmee het moet leren omgaan (zie verder handleiding PsyMot,
Emck e.a. 2007). 

Clusterscores
De itemscores wegen ook mee voor de zogeheten clusterscore: de score 
op een cluster van behandelingsdoelstellingen voor psychomotorische 
therapie. In tabel 2 is een korte omschrijving weergegeven van deze clus-
ters. Voor de clusters zijn categorieën en grenswaarden bepaald die indica-
tief zijn voor het al dan niet opstellen van een specifieke doelstelling voor 
het kind binnen het cluster. Bijvoorbeeld: als een kind een ruwe score van 
28 of hoger heeft op cluster A, is een doelstelling op het gebied van “aan-
vaarden van het eigen lichaam” aan de orde. En: wanneer een kind een 
ruwe score van boven de 54 vertoont op cluster E is een doelstelling gericht 
op het “verbeteren van de zelfcontrole” geïndiceerd. Het is aan de therapeut 
om de deze doelstelling nog specifieker te formuleren, omdat de itemscores 
en de persoonlijke en externe factoren hierbij mede betrokken moeten 
worden (Emck e.a. 2007). 
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Omdat het PMDC als te tijdrovend werd beoordeeld (Aarts & Van Hoog-
moed, 2004) en er een nieuwe itemlijst was ontstaan, werd er een nieuwe 
afnameprocedure ontwikkeld. Hiervoor zijn items voor de intake en obser-
vatieopdrachten bij opleiders en in het werkveld geïnventariseerd. Deze 
werden zodanig geselecteerd dat in één gespreksbijeenkomst (de intake)
en twee bewegingssessies alle items minimaal twee maal beoordeeld 
konden worden en het geheel logisch uitvoerbaar was. De aldus ontstane 
afname procedure bestaat uit:

1.een intakesessie, waarbij de therapeut op semi-gestructureerde wijze 
kennis maakt met het kind, informatie verschaft over wat er gaat gebeuren, 
klachten en problemen inventariseert en bewegings- en lichaamservaring 
uitvraagt;

2.een individuele bewegingssessie, waarin individuele bewegingsop-
drachten worden uitgevoerd, samenspel en interactie wordt uitgelokt door 
de therapeut en het kind zelf een activiteit mag kiezen;

3.een sessie in een tweetal of een klein groepje, waarin het kind bewe-
gingsopdrachten samen met een ander kind uitvoert en waarin de kinderen 
wederom zelf een activiteit mogen kiezen.

A Aanvaarden van het eigen lichaam:
 Het ontwikkelen van een positieve lichaamsbeleving, het bevor-
 deren van contact met het eigen lichaam, het versterken van 
 lichaamsgevoel en –bewustzijn, het tegengaan van somatisering.

B Ontwikkelen van plezier in bewegen:
 Het motiveren tot actieve deelname, het verminderen van angst-
 gevoelens, het stimuleren van het gevoel van veiligheid en ontspan-
 ning

C Ontwikkelen van een realistische motorische competentiebeleving:
 Het ontdekken van de eigen motorische mogelijkheden en het 
 verbeteren van de kennis hiervan. 

D Verminderen van een motorische achterstand:
 Het verbeteren van de grof-motorische vaardigheid, het ontwikkelen 
 van ruimtelijke en lichaamsoriëntatie en het stimuleren van de 
 sensomotorische ontwikkeling.

E Verbeteren van zelfcontrole:
 Grip krijgen op impulsiviteit, reguleren van energie, verbeteren van 
 zelfbeheersing, bevorderen van concentratievermogen, versterken 
 van frustratietolerantie en zelfstandigheid.

F Stimuleren van zelfvertrouwen en expressiviteit:
 Aanleren van assertiviteit, stimuleren van expressiviteit en spon-
 taniteit en het leren uiten van emoties.

G Ontwikkelen van samenspel en interactievaardigheden:
 Stimuleren van sociaal gedrag, leren aangaan en onderhouden van  
 interacties met leeftijdgenootjes en volwassenen. 

Tabel 2: Korte omschrijving van de clusters behandelingsdoelen 

De afnameprocedure

PsyMot!

Scoren en
erbij blijven!
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De bewegingssessies zijn strikt geprotocolleerd en bestaan elk uit een 
zestal onderdelen: een introductie, drie voorgeschreven opdrachten, een 
keuzeonderdeel, en een afronding. Naast de beschrijving van wat er door 
de therapeut gevraagd en gedaan dient te worden, worden ook instructies 
opgenomen over de wijze waarop de therapeut tijdens de bewegingssessies 
de interactie met het kind vormgeeft. Het gaat daarbij zowel om verbale als 
non-verbale aspecten van de interventies en de attitude. 
Bij elk onderdeel van de afnameprocedure staat met nummertjes aange-
geven welke corresponderende items uit de itemlijst gescoord moeten 
worden. De therapeut scoort deze items meteen na afloop van de sessie. 

 

Met de keuze voor itemscores, wegingsfactoren, cluster- en domeinscores 
en bijbehorende categorieën werd het interessant een digitale versie van 
het instrument te ontwikkelen. Het omrekenen van itemscores zou de 
gebruikers veel tijd en inspanning kunnen gaan kosten. Bij de handleiding 
van de PsyMot wordt daarom een cd geleverd met een Excel-programma, 
waarin na invoering van de itemscores automatisch de domein- en cluster-
scores berekend worden. 

In de kinder- en jeugdpsychiatrie wordt bij diverse diagnostische instru-
menten ook gebruik gemaakt van grafische weergave van scores om een 
overzichtelijke representatie van de sterke en zwakke kanten van een kind 
te geven3. Ook voor de PsyMot is een dergelijke mogelijkheid ontwikkeld. 
Na invoering van de itemscores worden deze door het Excel-programma 
omgezet in een grafiek voor domein- en clusterscores, zodat de therapeut 
in één oogopslag kan zien welke clusters aandacht verdienen bij de behan-
deling. Omdat de maximale scores bij de clusters verschillen en de grafiek 
op basis van ruwe scores niet zo overzichtelijk is, wordt ook een grafiek op 
basis van procentscores weergegeven. 

Tot slot is een tabblad “Klinische rapportage” toegevoegd aan de digitale 
versie van het instrument. Dit bevat een format voor de opstelling van het 
behandelingsplan. Hierop staan enkele algemene gegevens van het kind 
vermeld evenals de reden van aanmelding vanuit de verwijzer. Er is ruimte 
om het verloop van het onderzoek, de sterke en zwakke kanten op het 
niveau van functies en activiteiten en participatie, overige bijzonderheden 
en een samenvatting en conclusie te beschrijven. Ook wordt vermeld of er 
al dan geen indicatie voor psychomotorische therapie is en welke clusters 
van behandeldoelen aan de orde zijn. Voorts kunnen er drie doelen concreet 
omschreven worden, met de bijbehorende vorm (individuele, groeps, gezins-
therapie), duur en frequentie. 

De digitale versie van de PsyMot sluit aan op de ontwikkeling van digitale 
dossiers, waar diverse therapeuten in hun instelling mee te maken hebben. 
Omdat het systeem van digitale dossiers niet uniform is, zal men per instel-
ling moeten kijken hoe de PsyMot hier het beste op aan kan sluiten. 
Soms kan men de klinische rapportage, de scorelijsten of de grafieken direct 
invoeren. Mogelijk dat in de toekomst een nog meer geavanceerde automa-
tische verwerking vorm kan krijgen.

 
De PsyMot wordt uitgegeven door het publicatiefonds van ’t Web en is in 
maart 2007 op de markt gekomen. Maar daarmee zijn we er nog lang niet. 
De komende twee jaar staat de implementatie van de PsyMot centraal. 
Er is een (bij- en na-)scholingsaanbod in ontwikkeling en worden in 

3	Zie	bijvoorbeeld	de	Child	
Behavior	Checklist	(Achenbach	&	
Rescorla,	2001)	en	de	Competen-
tiebelevingsschaal	voor	Kinderen	
(Veerman	e.a.	1997).

Een digitale versie

En verder ....
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samenwerking met het Ambulatorium van Windesheim videobanden ge-
maakt die de instructie voor afname en scoring ondersteunen. Wanneer 
therapeuten goed geschoold zijn in de afname van het instrument, zal dit 
namelijk de betrouwbaarheid ten goede komen. De psychometrische eigen-
schappen van het instrument krijgen de komende jaren veel aandacht. In 
eerste instantie gaan we weer opnieuw naar de interbeoordelaarsbetrouw-
baarheid kijken. Maar ook de interne consistentie van de lijst wordt verder 
onder de loep genomen. Daarvoor is de medewerking van een groot aantal 
vakgenoten essentieel; we moeten namelijk veel gegevens verzamelen met 
dit instrument. In het volgende deel van dit tweeluik wordt de praktische 
toepas-sing aan de hand van een casus in beeld gebracht. Daarmee zal 
duidelijk worden dat gebruik van het instrument in de praktijk veel kan op-
leveren. Lees dus vooral ook het vervolg: blijf erbij en scoor mee! 
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BIJLAGE: de itemlijst van de PsyMot

Toelichting: 
Item	1	t/m	63	
worden	gescoord	
op	een	vijfpunts-
schaal;	item	64	t/m	
67	worden	in	woor-
den	omschreven.	
Alle	items	zijn	in	
de	PsyMot	voorz-
ien	van	een	defini-
tie	en	een	toelicht-
ing	voor	observatie	
in	een	specifieke	
PMT-context.

BIJLAGE: de itemlijst van de PsyMot

FUNCTIES 34 Maken van overgangen

1 Bewustzijn 35 Begrijpen van lichaamstaal

2 Oriëntatie in plaats 36 Gebruiken van lichaamstaal

3 Exploratie 37 Objectcontrole

4 Doorzettingsvermogen 38 Locomotie

5 Driftbeheersing 39 Zich verplaatsen met middelen

6 Aandacht 40 Zelfzorg

7 Bewegingsbeeld 41 Zich kleden

8 Bewegingscoördinatie 42 Omgaan met gevaar

9 Adequaatheid stemming 43 Respect en warmte 

10 Regulering stemming 44 Tolerantie

11 Bereik van de stemming 45 Omgaan met kritiek

12 Inzicht 46 Afstemmen op de ander

13 Lichaamsbewustzijn 47 Lichaamsattitude / fysiek contact

14 Lichaamsbeeld 48 Omgaan met hulp en vertrouwen

15 Lichaamswaardering 49 Beurt nemen en afwachten

16 Genderidentiteit 50 Alleen spelen

17 Zelfbeeld 51 Fantasiespel

18 Motorische competentiebeleving 52 Toekijken bij spel

19 Realiteitstoetsing 53 Naast elkaar spelen

20 Pijngewaarwording 54 Met elkaar samenspelen

21 Prikkelverwerking 55 Tegen elkaar spelen

22 Ademhaling 56 Omgaan met materiaal 

23 Inspanningstolerantie 57 Variabiliteit in spelgedrag

24 Handhaving lichaamsgewicht 58 Omgaan met winnen en verliezen

25 Kracht 59 Omgaan met (spel)regels

26 Souplesse 60 Omgaan met afstand en nabijheid

ACTIVITEITEN & PARTICIPATIE 61 Omgaan met groeps / spelgenoten

27 Bewegingstaak leren 63 Bewegingservaring vrije tijd

28 Bewegingsprobleem oplossen EXTERNE FACTOREN 

29 Bewegingsstaak ondernemen 64 Beschermende factoren

30 Hanteren eigen mate van activiteit 65 Externe spanningsbronnen

31 Hanteren van lichaamssignalen PERSOONLIJKE FACTOREN

10

32 Hanteren van emoties 66 Interne spanningsbronnen

33 Omgaan met stress 67 Behoefte aan structuur

Toelichting: Item 1 t/m 63 worden gescoord op een vijfpuntsschaal; item 64 t/m 67 worden in woorden 

omschreven. Alle items zijn in de PsyMot voorzien van een definitie en een toelichting voor observatie in 

een specifieke PMT-context.
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BIJLAGE 1

De scores van Terry op de PsyMot 

N Item S A B C D E F G Opmerkingen

Niveau van functies

1 Bewustzijn 0 0 0 0 0 0 0 0 Is er goed bij

2 Oriëntatie 0 0 0 0 0 0 0 0 Geen bijzonderheden 

3 Exploratie 0 0 0 0 0 0 0 0 Zeer exploratief, geniet

4 Doorzettingsvermogen 0 0 0 0 0 0 0 0 Zeer veel inzet bij alle 
onderdelen

5 Driftbeheersing 3 0 0 0 0 6 0 0 Geagiteerd (slaat en schopt) 
bij gevoelens van bedreiging

6 Aandacht 2 0 0 0 0 4 0 2 Vluchtig maar bij uitdaging 
goed

7 Bewegingsbeeld 1 0 0 0 0 0 0 0 Soepel, energiek aar soms 
gespannen

8 Bewegingscoördinatie 0 0 0 0 0 0 0 0 Behendig, balvaardig

9 Adequatie stemming 0 0 0 0 0 0 0 0 Vrolijk / passend bij situatie

10 Regulering stemming 2 0 0 0 0 2 0 0 Snel angstig

11 Bereik stemming 0 0 0 0 0 0 0 0 Geen bijzonderheden

12 Inzicht 0 0 0 0 0 0 0 0 Beseft problematiek, wil 
anders doen en minder bang 
zijn

13 Lichaamsbewustzijn 0 0 0 0 0 0 0 0 Bewust van angstbuikpijn, 
ademhaling

14 Lichaamsbeeld 0 0 0 0 0 0 0 0 Weet dat hij klein en tenger 
is

15 Lichaamswaardering 3 3 0 3 0 0 0 0 Wil steviger zijn, als jongen

16 Genderidentiteit 0 0 0 0 0 0 1 0 Geen bijzonderheden (zie 
wel item 15)

17 Zelfbeeld 3 3 0 3 0 0 3 3 Onzeker met jongens, bang 
voor ruzie 

18 Motorische competentie
Beleving

0 0 0 0 0 0 0 0 Kan trots zijn op motorische 
prestaties 

19 Realiteitstoetsing 0 0 0 0 0 0 0 0 Geen bijzonderheden

20 Pijngewaarwording 2 2 0 0 0 0 2 0 Buikpijn bij angst / stress

21 Prikkelverwerking 2 2 2 0 0 2 0 0 Snel overprikkeld

22 Ademhaling 3 3 0 0 0 3 3 0 Bij inspanning goed, bij 
ontspanning niet 

23 Inspanningstolerantie 0 0 0 0 0 0 0 0 Goede conditie

24 Handhaving 
lichaamsgewicht

+ 0 0 0 0 0 0 0 0 n.v.t.

- 0 0 0 0 0 0 0 0 Tenger maar niet te mager

25 Kracht 0 0 0 0 0 0 0 0 Geen bijzonderheden

26 Souplesse 2 0 2 0 2 0 2 0 Lenig maar snel gespannen

BIJLAGE 1: de score van Terry op de PsyMot

Vervolg bijlage 1: de scores van Terry op de PsyMot

N Item S A B C D E F G Opmerkingen

Niveau van activiteiten & participatie

27 Bewegingstaak leren 0 0 0 0 0 0 0 0 Goed motorisch leervermogen 
(trampoline, tennis)

28 Bewegingsprobleem 
oplossen

3 0 0 0 0 3 0 3 Snel paniekerig, geagiteerd

29 Bewegingstaak 
ondernemen

2 0 0 0 0 2 0 2 Wat te afhankelijk van Sjors en 
therapeute

30 Hanteren eigen activiteit 3 0 0 0 0 6 0 0 Gaat maar door (renproef, 
trampoline)

31 Hanteren 
lichaamssignalen

3 3 0 3 0 0 0 0 Gaat voorbij aan 
lichaamssignalen

32 Hanteren emoties E 3 0 0 0 0 6 0 0 Uit emoties wel, maar snel 
geagiteerd

I 0 0 0 0 0 0 0 0

33 Omgaan met 
stress

E 3 0 0 0 0 6 0 0 Snel geagiteerd op basis van 
angst

I 1 0 0 0 0 0 2 0 Vermijdt potentiële stress 
situaties

34 Maken van overgangen 0 0 0 0 0 0 0 0 Geen bijzonderheden

35 Begrijpen lichaamstaal 0 0 0 0 0 0 0 0 Geen bijzonderheden

36 Gebruiken lichaamstaal 0 0 0 0 0 0 0 0 Geen bijzonderheden

37 Objectcontrole 0 0 0 0 0 0 0 0 Goede balvaardigheid (basket, 
tennis)

38 Locomotie 1 0 0 0 2 0 0 0 Rennen oké, trampoline 
moeilijker

39 Verplaatsen met 
middelen

0 0 0 0 0 0 0 0 Geen bijzonderheden

40 Zelfzorg 0 0 0 0 0 0 0 0

41 Zich kleden 3 0 0 0 0 3 0 0 Moeite met schoenveters en 
volgorde kledingstukken

42 Omgaan met gevaar 3 0 0 3 0 3 0 0 Te gretig en dan geen oog 
voor gevaar

43 Respect en warmte 0 0 0 0 0 0 0 0 Houdt goed rekening met Sjors

44 Tolerantie 3 0 0 0 0 0 0 3 Maakt snel ruzie vanuit angst

45 Omgaan met kritiek 1 0 0 1 0 0 0 1 Verwerkt het goed, wel 
spannend

46 Afstemmen 0 0 0 0 0 0 0 0 Goed (samenspel, 
pittenzakjes)

47 Lichaamsattitude E 3 0 0 0 0 3 0 3 Voelt zich snel fysiek bedreigt 
en ageert dan uit

I 0 0 0 0 0 0 0 0

48 Hulp en vertrouwen 0 0 0 0 0 0 0 0 Geen bijzonderheden

49 Beurt nemen / 
afwachten 

3 0 0 0 0 3 0 3 Kost op school veel moeite

50 Alleen spelen 0 0 0 0 0 0 0 0 Kan zichzelf goed vermaken

51 Fantasiespel 0 0 0 0 0 0 0 0 Kan zich inleven, fantasierijk 
en creatief (bewegingsbaan, 
Hk&Sp, schat) 

52 Toekijken bij spel 2 0 0 0 0 0 0 2 Geïnteresseerd maar 
ongeduldig

PsyMot!

Scoren en
erbij blijven!
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Vervolg bijlage 1: de scores van Terry op de PsyMot

N Item S A B C D E F G Opmerkingen

Niveau van activiteiten & participatie

27 Bewegingstaak leren 0 0 0 0 0 0 0 0 Goed motorisch leervermogen 
(trampoline, tennis)

28 Bewegingsprobleem 
oplossen

3 0 0 0 0 3 0 3 Snel paniekerig, geagiteerd

29 Bewegingstaak 
ondernemen

2 0 0 0 0 2 0 2 Wat te afhankelijk van Sjors en 
therapeute

30 Hanteren eigen activiteit 3 0 0 0 0 6 0 0 Gaat maar door (renproef, 
trampoline)

31 Hanteren 
lichaamssignalen

3 3 0 3 0 0 0 0 Gaat voorbij aan 
lichaamssignalen

32 Hanteren emoties E 3 0 0 0 0 6 0 0 Uit emoties wel, maar snel 
geagiteerd

I 0 0 0 0 0 0 0 0

33 Omgaan met 
stress

E 3 0 0 0 0 6 0 0 Snel geagiteerd op basis van 
angst

I 1 0 0 0 0 0 2 0 Vermijdt potentiële stress 
situaties

34 Maken van overgangen 0 0 0 0 0 0 0 0 Geen bijzonderheden

35 Begrijpen lichaamstaal 0 0 0 0 0 0 0 0 Geen bijzonderheden

36 Gebruiken lichaamstaal 0 0 0 0 0 0 0 0 Geen bijzonderheden

37 Objectcontrole 0 0 0 0 0 0 0 0 Goede balvaardigheid (basket, 
tennis)

38 Locomotie 1 0 0 0 2 0 0 0 Rennen oké, trampoline 
moeilijker

39 Verplaatsen met 
middelen

0 0 0 0 0 0 0 0 Geen bijzonderheden

40 Zelfzorg 0 0 0 0 0 0 0 0

41 Zich kleden 3 0 0 0 0 3 0 0 Moeite met schoenveters en 
volgorde kledingstukken

42 Omgaan met gevaar 3 0 0 3 0 3 0 0 Te gretig en dan geen oog 
voor gevaar

43 Respect en warmte 0 0 0 0 0 0 0 0 Houdt goed rekening met Sjors

44 Tolerantie 3 0 0 0 0 0 0 3 Maakt snel ruzie vanuit angst

45 Omgaan met kritiek 1 0 0 1 0 0 0 1 Verwerkt het goed, wel 
spannend

46 Afstemmen 0 0 0 0 0 0 0 0 Goed (samenspel, 
pittenzakjes)

47 Lichaamsattitude E 3 0 0 0 0 3 0 3 Voelt zich snel fysiek bedreigt 
en ageert dan uit

I 0 0 0 0 0 0 0 0

48 Hulp en vertrouwen 0 0 0 0 0 0 0 0 Geen bijzonderheden

49 Beurt nemen / 
afwachten 

3 0 0 0 0 3 0 3 Kost op school veel moeite

50 Alleen spelen 0 0 0 0 0 0 0 0 Kan zichzelf goed vermaken

51 Fantasiespel 0 0 0 0 0 0 0 0 Kan zich inleven, fantasierijk 
en creatief (bewegingsbaan, 
Hk&Sp, schat) 

52 Toekijken bij spel 2 0 0 0 0 0 0 2 Geïnteresseerd maar 
ongeduldig

53 Naast elkaar spelen 1 0 0 0 0 0 0 1 Kijkt veel naar ander (Hk&Sp, 
tennis)

54 Met elkaar samenspelen 0 0 0 0 0 0 0 0 Geniet van succes

55 Tegen elkaar spelen 3 0 0 0 0 0 3 6 Levert snel angst en spanning 
op

56 Omgaan met materiaal 1 0 1 0 0 1 0 0 Soms vluchtig

57 Variabiliteit spelgedrag 2 0 2 0 0 0 0 2 Voornamelijk aanvallend, 
strijdend

58 Winnen en 
verliezen

E 3 0 3 3 0 3 0 3 Snel van slag bij dreigend verlies

I 0 0 0 0 0 0 0 0

59 Omgaan met 
(spel)regels

E 0 0 0 0 0 0 0 0 Kan zich goed aan regels 
houden

I 0 0 0 0 0 0 0 0

60 Afstand en nabijheid 1 0 0 0 0 0 0 2 Bij basketproef niet bewust, bij 
pittenzakjes oké

61 Omgaan met 
spel/groepsgenoten

3 0 0 0 0 0 0 6 Snel ruzie en overmatig 
controlerend

62 Bewegingservaring 
school

0 0 0 0 0 0 0 0 Houdt van schoolgym; wil graag 
meedoen met kinderyoga op 
school

63 Bewegingservaring vrije 
tijd

0 0 0 0 0 0 0 0 Tennist graag met Sjors

64 Beschermende factoren Moeder; vriendje Sjors; rennen/hardlopen; tennis

65 Externe 
spanningsbronnen

Vader overleden; gepest worden op school

66 Interne 
spanningsbronnen

Idealiseren van vader; angst voor grote jongens; angst het niet goed te 
doen 

67 Behoefte aan structuur Groot, heeft begrenzing van buitenaf nodig om goed te kunnen 
functioneren

Toelichting tabel 1: Item = verkorte aanduiding van het item, S = itemscore. A, B, C, D, E, F 
en G verwijzen naar de clusters van behandelingsdoelen. De [+] en [-] achter item 24 
verwijzen naar over- of ondergewicht; de [E] en [I] achter de items 32,33,47,58 en 59 
verwijzen naar externaliserend en internaliserend probleemgedrag. In de kolom 
“opmerkingen” staat er bij de meeste tems een korte toelichting. 

Toelichting 
tabel 1: 
Item	=	verkorte	
aanduiding	van	
het	item,	S	=	item-
score.	A,	B,	C,	D,	
E,	F	en	G	verwij-
zen	naar	de	clus-
ters	van	behande-
lingsdoelen.	
De	[+]	en	[-]	achter	
item	24	verwijzen	
naar	over-	of	
ondergewicht;	de	
[E]	en	[I]	achter	de	
items	32,33,47,58	
en	59	verwijzen	
naar	externaliser-
end	en	internali-
serend	probleem-
gedrag.	
In	de	kolom		
“opmerkingen”	
staat	er	bij	de	
meeste	tems	een	
korte	toelichting.

�3Tijdschrift voor PMKT - Jaargang 2007, nummer 3



�4 Tijdschrift voor PMKT - Jaargang 2007, nummer 3

Loopbaan ...

Interview	door	Carla	Duterloo

In deze rubriek vertellen 
PMKT-ers over keuzes 
in hun carrière.

Jacqueline	Besseling

Naam:	Jacqueline Besseling
Leeftijd: 47 jaar 
Functie	voor	de	PMKT	opleiding:	Manager peuter(speelzaal)werk binnen 
een kinderopvangorganisatie
Huidige	functie: PMKT-er in een vrijgevestigde praktijk.

Welke vooropleiding heb je en hoe ben je op het 
idee gekomen verder te studeren?
Mijn loopbaan ben ik begonnen als peuterspeelzaalwerker na de HBO- 
Jeugdwelzijnswerk. Ik vond dat een geweldige opleiding met veel musische 
en agogische vakken. Twee boeken uit die tijd, die ik zo nog kan noemen 
waren voor mij geweldige bronnen van inspiratie (en zijn dat nog!) : Dibs, 
van Virginia M. Axline, over hoe voor, en met een kleine jongen een eigen 
weg tot ontwikkeling gezocht wordt. En het beroemde boek van Redl en 
Wineman: “Kinderen die haten.” Dat boek gaat over affectief verwaarloosde, 
door velen opgegeven, jongens die vol liefde en moed en originaliteit 
worden opgevangen en behandeld.
Een boek over ego/ik-versterking.
Toen al hadden kinderen in een problematische situatie mijn interesse.
Na mijn opleiding ging ik aan de slag en ik kwam onverwacht bij gewone 
peuters terecht. Die minimensjes die van alles al weten en kunnen! Ik had 
een eigen speelzaalruimte die ik in overleg met de gemeente, zelf inrichtte. 
Ook nam ik de begeleiding van ouders op me als dat nodig was. Ik had om 
zo te zeggen “mijn eigen winkel”.
Na vijf en half jaar werd ik gevraagd voor een baan als coördinator in 
dit peuterwerk. Later ging ik nog verder de beleidskant op als manager 
(achttien uur). Ik hield me bezig met fusies tussen instellingen en met 
personeelszaken. Ik had dus niet meer met de kinderen zelf te maken. 
Na vijf jaar begon ik dat te missen en dacht bij mezelf: “Ik wil gewoon weer 
met de kinderen werken!”
Ik begon te solliciteren, maar wat bleek? Men wilde mij liever niet aan-
nemen want ik had als leidinggevende al een keer “aan de andere kant 
gestaan”. Gelukkig volgde ik toevalligerwijs op dat moment de Le Bon 
Départ cursus die ik heel inspirerend vond. Van de docent vernam ik dat 
er ook nog zoiets als een heuse opleiding PMKT bestond. Een studie tot 
psychomotorische kindertherapeut die je de gelegenheid bood om straks 
als zelfstandig therapeut met kinderen te gaan werken! Precies wat ik zocht! 
Zodoende ging ik heel graag de opleiding in Breda volgen. 

     "Ik zoek altijd naar 
          een weg voor het kind!"
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Overigens was mijn oudste zoon van op dat moment acht, niet blij toen hij 
begreep dat ik er zaterdags – vanwege de studie in Breda- om de week niet 
zou zijn. 
Maar tijdens die PMKT opleiding wist mijn man van die zaterdag een span-
nende klussendag te maken voor mijn twee zoons. En ‘s avonds als ik dan 
thuis kwam stond het eten al op tafel. 
Mijn managementbaan heb ik opgezegd, een half jaar voor mijn afstuderen.

Wat heeft je in de opleiding PMKT vooral 
tot therapeut gevormd?
De opleiding betekende voor mij een verdere verdieping van de theorie en 
middelen waarmee ik in de studie HBO-J kennis had gemaakt. Een goed 
voorbeeld daarvan is de Rogeriaanse grondgedachte inzake het empathisch 
werken met cliënten. Deze theorie van Rogers was dus al bij me bekend. 
In de PMKT opleiding leerde ik de toepassing ervan bij de therapiebespre-
kingen op de lesdagen. Voor ons - aankomende therapeuten – waren de 
docenten Elly Rozinga en Jaap Kugel rolmodellen en inspiratie bronnen.
Zo herinner ik me duidelijk hoe Jaap Kugel steeds benadrukte dat je vooral 
de leefwereld van het kind en zijn ouders diende te respecteren, ook of juist 
als deze ver van je eigen wereld afstaat! Dat maakte veel indruk op me en 
ik ben het nog helemaal met hem eens.
Ik hoor het hem nog zeggen: “Je moet beginnen bij wat voor het kind in zijn 
of haar leefomgeving van belang is. Als dat voetballen is, dan leer je hem 
of haar eerst voetballen. Een kind heeft er niets aan om te leren schaken 
als er in de hele omgeving niemand schaakt.”. Hij hield ons voor dat je heel 
zorgvuldig met de thuisbasis van het kind om moet gaan. Hoe het kind en 
de ouders zijn, daar moest je respect voor tonen. 
De lessen muziektherapie van Meertine Laansma gaven me aan de hand 
van voorbeelden uit haar eigen praktijk inzicht in de rol en mogelijkheden 
van de therapeut als persoon. 
Te veel willen vanuit de gestelde doelen, te snel willen, maakt dat je niet 
open genoeg staat voor de signalen van het kind. 
Met meneer Vis, die bewegingsagogiek gaf, behandelden we een keer een 
anamnese gesprek. Zijn opmerking om bij het taalgebruik en de details van 
de ouders te blijven zijn me bijgebleven. Omgaan met de ander, vanuit de 
beleving en mogelijkheden van de ander dat is wat de opleiding me met 
name heeft meegegeven ten aanzien van het therapeut worden. Met de 
diverse vakken waar binnen we vaardigheden ten behoeven van de therapie 
kregen aangereikt werd mijn rugzak met in te zetten middelen vergroot. 
Beweging als middel was nieuw, al bewegend en spelend nieuwe ervaringen 
op doen. Ritme en muziek inzetten om beweging in gang te zetten, te ver-
soepelen of ontspanning op te roepen. 

Hoe ging het starten van je eigen PMKT praktijk in zijn werk?
Vanuit mijn start in het peuterwerk had ik al de ervaring hoe prettig het is om 
“een eigen winkel” te hebben! Ik vond het heel plezierig om mijn eigen koers 
uit te zetten, niet afhankelijk te zijn van een organisatie. Dus aan de slag met 
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Loopbaan ... een eigen praktijk. 
Ik huurde een gymnastieklokaal voor kleuters op een school. Dat bleek de 
ideale ruimte voor psychomotorische kindertherapie met mijn cliënten. Op 
de foto op de voorpagina zie je hoe ik daar kan werken (zou ik ook ritme 
en ordening hebben aangebracht als ik geen weet van Le Bon Départ zou 
hebben?).
Ik begon met “reclame te maken” via de school en via mijn netwerk van 
mijn vorige baan. Zodoende kwamen de cliënten. Mijn eerste cliënt was een 
jongen met het syndroom van Down, de therapie was met name gericht op 
de emotionele en sociale ontwikkeling. Zelf initiatief nemen en samen spelen 
waren de doelen waar we aan werkten.
Het opbouwen van mijn eigen praktijk ging eigenlijk heel langzaam aan. 
De onbekendheid van ouders en hulpverleners met de therapie speelde een 
rol, maar soms ook de financiële drempel. De vergoeding van de therapie 
door de verzekeraars begint op gang te komen. 
Overigens is mijn ervaring dat ouders zich soms bewust dingen ontzeggen 
om hun kind toch deze therapie te kunnen geven. Heel bijzonder.
Dat het opbouwen niet zo snel ging, vind ik wel plezierig achteraf. Je moet 
toch echt de tijd nemen om het vak te leren.Dat betekent tijd nemen om je 
te prepareren op de gesprekken met de ouders. Maar ook investeren in de 
voorbereiding van de therapie zelf. En tijd reserveren voor het overdenken 
van wat er binnen de therapie gebeurde en het maken van goede verslagen. 

Hoe ziet je huidige praktijk eruit? 
Momenteel zie ik zo’n twaalf kinderen per week. Gemiddeld ben ik een 
schooljaar met een kind bezig. Ik krijg aanmeldingen via mijn eigen netwerk, 
scholen, schoolmaatschappelijk werk, stichting MEE en daarnaast werk ik 
als consulent voor het Centrum voor Consultatie en Expertise. Daarbij gaat 
het om kinderen met een verstandelijke beperking die vastlopen in hun leef-
situatie en dit in hun gedrag laten zien. Dat zijn heel bijzondere kontakten 
want deze kinderen doen een extra beroep op je creatieve mogelijkheden 
als therapeut. Ik heb ook voor Nidos, voogdij-instelling specifiek voor alleen-
staande, minderjarige vluchtelingen en asielzoekers, gewerkt. Daarnaast 
werk ik voor de William Schrikkerstichting, een gespecialiseerde instel-
ling voor jeugdbescherming en pleegzorg.
Mijn praktijk bestaat inmiddels negen jaar en ik heb nu ongeveer 65 kin-
deren in therapie gehad. Samen met mijn collega Ank Remmerswaal heb ik 
daarnaast nog 6 keer een cursus zelfvertrouwen en sociale vaardigheid 
gegeven voor steeds zo’n 6 kinderen van 7 en 8 jaar. Een deel van de kin-
deren had eerst therapie of ging later nog even met therapie door. 
Door mijn opgebouwde ervaring kan ik momenteel beter de balans houden 
tussen mijn eigen capaciteiten en de gestelde hulpvraag. Je leert beoordelen 
wanneer een verwijzing naar een andere therapeutische setting gewenst is 
voor het kind. Ook de balans in hoeveel kinderen in de week een plek kun-
nen krijgen moet je voor jezelf zoeken. 
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Je noemde al eerder in dit gesprek: “Als therapeut moet je er 
zijn voor het kind”. Kun je deze uitspraak toelichten?
De persoonsontwikkeling is in het geding bij de kinderen die je zijn toever-
trouwd in de therapie. Ik probeer heel actief manieren te vinden om kinderen 
nieuwe ervaringen te laten op doen en/of ruimte te geven voor het uiten van 
belevingservaringen en gedachten. Ik zoek altijd naar een weg voor het kind! 
Dat bedoel ik met er zijn als therapeut, je helemaal richten op het kind en 
wat dat van je vraagt, los van eigen beslommeringen.
Voor mij geldt dat daarbij het creatieve element van de HBO-J en het muzi-
kale/bewegingsdeel van de PMKT opleiding elkaar goed aanvullen. Met die 
rugzak voel ik me heel goed toegerust om aan ontwikkeling, en/of specifiek 
aan ik-versterking met kinderen te werken. 

Je kunt bijvoorbeeld samen een spannend spel maken als het schrijven niet 
zo goed gaat en eigenlijk geoefend moet worden. De vele elementen van 
schrijfvaardigheid kunnen dan op speelse wijze worden toegepast. Of je 
zou hamer en spijkers kunnen gebruiken om een houten vlot te timmeren 
waaraan je weer allerlei bewegingen kunt koppelen die je tijdens het varen 
gaat maken. Een impulsief kind help je door het effectief te leren omgaan 
met zijn omgeving. Niet zo maar reageren maar eerst: Stoppen dan Denken 
en dan Doen. Daarbij uit ervaring lerend dat er na het “stop” altijd een rust 
moet zijn om deze methode effectief te maken. 
Dus stop, rust, adem in en rustig uit, dan denken en doen.
Soms werk je samen een gedachte uit (een niet helpende en een hel-
pende!) door er een toneelstukje over te spelen, of het in het voetbalspel in 
te voegen. Voorspiegelend: ‘Ik zal wel niet scoren... o nee, dat is mijn niet 
helpende gedachte. Weet je wat, misschien scoor ik wel, ik ga er voor, dat 
voelt veel beter! .
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Loopbaan ... En wat dacht je van een serie Wuppies die je samen in elkaar plakt die 
allemaal met een probleem kunnen helpen, dat leeft voor kinderen. (‘Spel-
regelkracht Wuppie’, ‘Ik kan samen spelen Wuppie’, ‘Ik kan luisteren Wuppie’.) 
Tenslotte is het belangrijk dat de persoon van de therapeut een constante is. 
Kinderen zijn heel gevoelig voor veranderingen. Jij moet stabiel zijn: gewoon 
dezelfde vertrouwde persoon blijven, plotseling met rood haar aankomen 
kan te heftig zijn. Dat is ook een voorbeeld van, er zijn voor het kind. 

Ben je er ook voor de ouders?
Ja zeker! Zij zijn net zo goed cliënt! Dat is het plezierige aan een eigen prak-
tijk, je kunt ook meer met ouders doen. Ouders hebben het er vaak moeilijk 
mee dat hun kind in therapie is. Kinderen ervaren dat vaak niet zo, voor hen 
voelt het meestal als spelen. Met ouders heb ik om de acht of tien weken een 
gesprek, naast het contact bij het halen en brengen van het kind, en soms 
e-mail contact. Dat proces dat je aangaat met de ouders en het kind dat vind 
ik zo boeiend: het is belangrijk dat we iets met elkaar kunnen. Ouders moeten 
bij de kennismaking het gevoel hebben dat ik iets met hun kind zal kunnen 
en dat zij met mij vertrouwen kunnen opbouwen. We gaan samen op weg: ik 
probeer hen vertrouwen te geven. Als ik met hen in gesprek ben doe ik dat 
aftastend, spiegelend en terugvragend. Vooral niet beoordelend maar juist 
inventariserend. Ik heb hen nodig als bron van informatie uiteraard. Maar dat 
is het niet alleen. Ouders moeten zich gehoord voelen. Dat er iemand luistert, 
betekent al vaak zo veel voor ze. Het mooiste is als ouders in het gesprek zelf 
op ideeën en oplossingen komen voor hun kind. 

 
Heb je nog tips voor aankomende therapeuten?
Vertrouw er op dat je al heel veel weet! In het begin ben je gewoon nog 
onzeker. Dat hoort erbij, gebruik de kennis die je hebt. Maar stop ook nooit 
met nieuwe kennis op doen.
Gebruik in het contact met de ouders en in het verslag de woorden waarin 
de ouders beschrijven hoe het met hun kind is. Dan spreek je over een 
voor hen herkenbare werkelijkheid. 
Durf ook eens buiten de gebaande paden te denken! Durf als het zinvol is 
ook af te wijken van hoe iedereen het altijd doet. Zelf ervaar ik dat er tussen 
alle kinderen en ouders die op mijn weg komen er een paar zijn waar ik nog 
langere tijd contact mee houdt. Bijvoorbeeld met het meisje dat na hechting 
in het pleeggezin toch weer los moet komen van dat gezin. 
In een nieuw gezin komt, een andere voogd krijgt en verandert van school. 
Wie weet nog hoe het was toen ze in groep 2 zat? Ik, omdat ik toen al met 
haar mocht werken. Gelukkig kon ik ook met haar verder werken op de 
nieuwe school. Maar toen dat om financiële redenen niet meer ging heb ik 
toch incidenteel contact laten voort bestaan. Nu bouwt ze weer langzaam 
nieuwe geschiedenis op en kan ik haar loslaten, maar het kaartje voor haar 
verjaardag blijft nog.

pmkt.besseling@euronet.nl
Wilt u Jacqueline Besseling 
een vraag stellen?
Jacqueline Besseling is te 
bereiken op haar mailadres: 
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Kijk eens 
op http://
www ...

door	Jacqueline	Besseling

Deze keer met het onderwerp:

Informatie is er volop 
op het internet!

In deze rubriek worden sites aangegeven die informatie bevatten die 
interessant is voor ons als psychomotorisch kindertherapeuten. 
Interessant als achtergrondinformatie, als tips en ideeën. Iedereen die 
een site weet die ook voor anderen interessant kan zijn, kan deze door-
geven voor de rubriek. Geef er even bij aan waarom de site interessant 
is, welke informatie er te vinden is. 
E- mail je informatie door aan: pmkt.besseling@euronet.nl

Per tijdschrift zal ik me richten op een thema, en een aantal sites die 
rondom dat thema te vinden is. 
Deze keer twee thema’s, het belang van een goede ademhaling en 
lichaamstaal.

Het belang van een goede ademhaling
http://www.schoollogopedie.nl   
klik op :schoollogopedie   
klik op :ouderadviezen

Hier staan adviezen gericht op het belang van een goede ademhaling bijv. 
met betrekking tot heesheid. Overgenomen van de site:
Voor een heldere stem zijn een goede houding en een goede ademhaling 
noodzakelijk. 
Als je zit, is een goede houding: Rechtop, de voeten plat naast elkaar op de 
grond en recht onder de knieën. Een foutieve houding tijdens het spreken is 
het leunen op de onderarm met de ellebogen naar voren. Een goede adem-
haling is een ademhaling door de neus. Als je niet spreekt, zijn dan de lippen 
dus gesloten. Het slijmvlies van mond- en keelholte droogt dan niet uit en 
er is geen aanleiding tot kuchen. Elke kuch veroorzaakt een hele kleine 
beschadiging aan de stembanden, die weer heesheid tot gevolg kan heb-
ben. Als de mond of keel toch droog of kriebelig is, neem dan een slokje 
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water.Een goede ademhaling is ook een ademhaling op een ontspannen 
manier, liefst met de buik. Dus nooit met hoog opgetrokken schouders.
Kijk voor meer adviezen die ook voor ons als PMKT-er van belang 
kunnen zijn op de genoemde site.

http://www.deeik.nl/massagecentrum/onlademen.htm
Overgenomen van de site:
Een goede ademhaling kan veel spanning voorkomen.
Een goede ademhaling is essentieel om ontspannen door het leven te gaan. 
Bij mensen in gespannen situaties zie je vaak een hele hoge en oppervlak-
kige ademhaling. Je vermijdt hiermee contact met je eigen gevoel. Wellicht 
is dit een goede respons in werkelijke alarmsituatie, zodat je al je aandacht 
naar buiten kan richten op naderend gevaar, niet om te ontspannen. Door 
diep vanuit je buik te ademen kom je in contact met je eigen gevoel en dus 
jezelf, van waaruit ontspanning wel mogelijk is. Wanneer je een paar goede 
diepen ademteugen haalt in angstige situaties zorg dit direct voor meer ont-
spanning. Probeer het maar. Kijk voor oefeningen en meer informatie op de 
site.

Lichaamstaal:
Een site met informatie over lichaamstaal die je goed met kinderen kunt 
gebruiken is de volgende:

http://www.uvt.nl/kinderuniversiteit/kUVT_lichaamstaal/

Ook de volgende site biedt een schat aan informatie over lichaamstaal, en 
daarnaast ook veel informatie over emoties die via lichaamstaal getoond 
worden. 

http://www.lichaamstaal.com/

Kijk ook eens op de eigen sites van de diverse psychomotorisch kinder-
therapie praktijken, het worden er steeds meer.

 www.kindenbeweging@hotmail.com  
         www.kindertherapiebrabant.nl 
  www.ikbeweeg.com     
   www.kindertherapie.praktijkinfo.nl
      www.centrumlebondepart.nl   
       www.annette-spijker.nl
         www.pm-therapie.nl  
         http://ourworld.compuserve.nl/
         wbrandszandvliet/homepage/index.htm

Heb je ook een eigen site,
                             geef dit dan door!

Kijk eens op 
http://www ...
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Waar houdt het leren op en start de therapie?
Ik vind dit een interessante vraag. Want als we als therapeut door middel 
van interventies een (gedrags)verandering tot stand willen brengen dan 
moet er bij onze cliënt ergens iets geleerd worden. Is daarmee therapie 
hetzelfde als leren? Dan hangt er van af hoe we leren definiëren. 

Oude en nieuwe benadering
De ‘oude’ benadering van leren is het (aan)leren van kennis, attitude en 
vaardigheden. Oftewel cognitieve, affectieve en handelingsgerichte vaar-
digheden.
Het ‘nieuwe’ leren spreekt van competenties, ontwikkelingstaken, rijke 
leeromgevingen en bekwaamheden.
Hoe je het ook wendt of keert, er wordt geleerd en daarmee verandert. 
Niet alleen weet je meer, ook je gedrag (houding, visie enz.) verandert als je 
leert. 
Leren en veranderen liggen in elkaars verlengde; zijn geen losstaande 
processen. 

Organisatieadviseur en therapeut: 
opbouwen van een echte relatie met je klant/cliënt
In onze opleiding leren we studenten om therapeut te worden, we leren 
ze om leerprocessen in kinderen en in hun omgeving op gang te brengen. 
We leren ze ook om over zichzelf te leren.
Tijdens mijn studie ‘Opleidingskunde’ werd ik getroffen door overeenkomsten 
die ik ontdekte in de verschillende settings waarin ‘geleerd’ wordt. 
Ik geef u het volgende voorbeeld: 
Als opleidingskundige word je geacht organisaties te kunnen adviseren over 
ondermeer:
- Veranderingen die door middel van leerprocessen tot stand kunnen 
 worden gebracht.
- Aan te kunnen geven waarom een opleiding of cursus juist niet de 
 gewenste verandering zal brengen.
Dus leerden we, naast een heleboel organisatiekunde, de elementaire 
grondbeginselen van adviesvaardigheden. Daarbij is het eerste punt van 
aandacht: heb je een relatie met je klant. Zonder een echte relatie is het 
onmogelijk om het probleem op tafel te krijgen, om een analyse te kunnen 
maken.

En dan gaat het om dezelfde houding en vaardigheden die je als thera-
peut in huis moet hebben. Met aandacht luisteren, observeren hoe de 
cliënt erbij zit; wanneer wordt hij onrustig, waarvan gaan zijn ogen stralen, 
lichaamstaal dus. 
Op die aanwijzingen gaan doorvragen; Ik zie dat,…begrip tonen,…. 
empathie. Eigen oordelen achterwege laten; d.w.z. het beoordelings-
mechanisme bij jezelf signaleren en neutraliseren. 
Een klant voelt haarfijn aan of je zijn probleem, de acties die hij al heeft 
ondernomen en de situatie waarin hij verkeert, of je die stom vindt. Weg 
relatie! Pas in volledig vertrouwen kan de volgende fase bereikt worden: 
samen onderzoeken wat er aan de hand is.
Het gaat in therapie niet anders, zonder relatie en vertrouwen zal de cliënt 
zich niet begrepen voelen en kan een volgende fase niet bereikt worden.

C
O
L
U
M
N

Joke van Pel
directeur Le Bon Départ
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Kindertherapie en Bedrijfstherapie: 
bij stagnatie is therapie gewenst 
Waarom is therapie niet hetzelfde als leren? Bij leren vindt een min of meer 
vloeiende ontwikkeling plaats, therapie grijpt in op iets wat stagneert. 
In de definitie van de NVPMKT wordt dat zo mooi verwoord: “Kinderen die 
vastlopen in hun ontwikkeling en dit laten zien in hun gedrag”.
Aan de hand van het voorbeeld over adviesvaardigheden kun je dit als het 
om bedrijven gaat, zo omzetten in “organisaties die slecht presteren (stag-
neren)”. En die dat als volgt laten zien: geen winst maken, personeel niet 
kunnen vasthouden, onderling wantrouwen, slechte sfeer, enz. Er zijn nogal 
wat bedrijven die daar last van hebben en de opleidingskundige- en organi-
satieadviesbureaus zeg maar “de bedrijfstherapeuten”, varen hier wel bij. 

Relatie - vooral ook met jezelf - en vertrouwen zijn wat mij betreft de olie in 
het soms weerbarstige leer- en/of therapieproces. 
En dan: deskundigheid. Maar dat kun - moet - je leren.

Joke	van	Pel.

Column ...
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Ook na 20 jaar nog promotieactiviteiten nodig?
Ja, net zoals bij het starten van een eigen praktijk is het contact met 
verwijzers een wezenlijk onderdeel van het goed blijven functioneren. 
Een aantal jaren geleden zijn wij gestart met het verzenden van nieuws-
brieven. Toen wij inmiddels verhuisd waren naar het huidige adres is er 
een nieuw plan ontstaan: een minisymposium organiseren voor belang-
stellenden. Dat blijkt aan te slaan. Veel verwijzers zijn wel nieuwsgierig 
naar wat die psychomotorische kindertherapeuten nu eigenlijk doen. 
Vorig jaar stond ‘kinderangst’ centraal, dit jaar hebben wij gekozen voor 
‘het boze opstandige kind’. 

Het boze opstandige kind
Rond dit thema komen alle activiteiten van ons centrum aan bod. Iedere 
medewerker presenteert een bijdrage, waarbij diverse therapeutische 
interventies en middelen worden getoond.
Om een indruk te geven ziet ons programma er als volgt uit:

Inleiding:
Boze, dwarse kinderen, we zien ze wekelijks langskomen op tv. Het strafmatje 
is een populaire maatregel geworden voor ouders die geen raad weten met 
hun opstandige zoon of dochter. Maar wat als straffen en belonen niet helpt? 
En… het boze gedrag kan een symptoom zijn van een onderliggend pro-
bleem! Als ouders hun kind aanmelden analyseren we eerst met de oud-
ers het wanneer, waar, wat, hoe en hoelang van dit gedrag in relatie met de 
ontwikkelingsgeschiedenis van het kind en de huidige situatie. Immers er zijn 
kinderen die op school het perfecte gedrag laten zien en thuis bij het minste 
of geringste in woede uitbarsten. Maar ook andersom komt voor: ‘brutale leer-
lingen’ op school, terwijl dat thuis heel anders wordt ervaren.

Het O – G – M model kan dan verhelderend werken
Zijn er biologisch factoren?: voedselintolerantie, suikerspiegel, pijn, ver-
moeidheid, slaaptekort, obesitas.
Zijn er sensorische factoren?: overprikkeling van geluiden, visuele prikkels 
(computeren), geuren, tast. 
Zijn er motorische factoren?: voldoende bewegingsmogelijkheden, zijn 
motorische vaardigheden voldoende ontwikkeld? 
Zijn er emotionele factoren?: is er voldoende emotionele veiligheid, spel-
ruimte, angsten, depressieve gevoelens, identiteitsontwikkeling: dominantie 
of teruggetrokken gedrag, frustratietolerantie?
Zijn er cognitieve factoren?: wordt het kind overvraagd of juist niet? 
Kan het gevoelens in taal uitdrukken, zijn er leerproblemen, hoe is de 
omgeving geordend in ruimte/tijd, kan het kind schakelen?
Zijn er sociale factoren?: wordt het kind gepest, kan het contact maken en 
vasthouden, hoe zijn de familieomstandigheden (ruzies, trauma, werkom-
standigheden, is het kind de bliksemafleider, zijn er cultuurverschillen, wordt 
dit kind wel opgevoed?)

Uit de
praktijk
van ...

Elly	Rozinga
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Soms geeft zo’n analyse al een beeld en is verder psychomotorisch onder-
zoek voldoende om de hulpvraag vast te stellen en de behandeling in 
samenwerking met ouders c.q. school te starten.
Soms zijn een aantal cruciale vragen niet direct te beantwoorden en dan 
is verder psychodiagnostisch onderzoek vereist. In het centrum wordt in 
samenwerking met een geregistreerde kinder- en jeugdpsycholoog dit 
onderzoek verricht om vast te stellen of er sprake is van een onderliggende 
ontwikkelingspathologie en welke vorm van hulpverlening het beste past bij 
ouders en kind.
Voor onze promotiedag wordt dit psychologisch onderzoek nader uitgewerkt 
zodat de verwijzers ook inzicht krijgen met betrekking tot de diverse onder-
zoeksdomeinen: intelligentie, didactische resultaten, motorische ontwikkel-
ing, competenties en emotionele ontwikkeling.

Behandelmogelijkheden
Om een indruk te geven van de diverse behandelmogelijkheden in ons 
centrum volgt dan allereerst een vorm van preventie en eerste hulpverle-
ning. Het programma ‘Peuters in beweging’ en ‘Kleuters in beweging’ wordt 
toegelicht. Het zijn groepsbenaderingen van ouders en peuters en alleen 
kleuters waarbij de sociaal-emotionele interactie centraal staat. Door middel 
van (muzikaal) spel en beweging wordt het onderlinge contact verstevigd.
Daarna presenteert één van onze pmkt-ers een individuele behandeling aan 
de hand van een casus. Een videopresentatie zal dit proces verhelderen.
In de groepstherapie op maat kunnen de deelnemers kennis maken hoe 
kinderen hiervoor gematcht worden. De specifieke hulpvragen worden op 
elkaar afgestemd. Kinderen die eerst individuele therapie hebben gehad 
kunnen in de groep het geleerde toepassen in de interactie met leeftijd-
genoten. Speciaal voor deze promotiedag wordt gedemonstreerd hoe in 
beweging en tekenend op papier, gewerkt wordt in het leren begrenzen 
van de interpersoonlijke ruimte.
Het informatieve gedeelte wordt afgesloten met de hulpverlening aan 
kinderen met een specifieke vraagstelling (autisme, adhd, obesitas).

Basisattitude
Centraal in de pmkt staat een basisattitude die gestoeld is op empathie. 
Ook bij ‘boze’ kinderen is dit een adagium: immers niet alleen de omgeving 
van het kind heeft last van dit gedrag, ook het kind zelf: het is geen onwil 
maar vaak onmacht. Greene (�956) ziet oppositioneel gedrag vooral als 
een stoornis in het frontale deel van het brein: de gebieden die het primitieve 
emotionele brein kunnen reguleren lijken niet goed te functioneren. 
Opvoeders hebben vooral de neiging om steeds meer repressief te gaan 
reageren hetgeen averechts kan werken. Negeren van het negatieve 
gedrag biedt even soelaas en is soms noodzakelijk. Een derde weg ziet 
Greene in een oplossingsgerichte aanpak, waarbij opvoeders en kind samen 
zoeken naar een verbetering van het gedrag. De belangrijkste interventies 
in de hulpverlening zijn (en deze zullen voor ons niet nieuw klinken): zeker-
heid en veiligheid bieden, vriendelijk en vooral duidelijk zijn, overzicht bieden 
(het plannen is voor deze kinderen immers ook vaak een probleem) en als 
opvoeder een voorbeeldfunctie geven als het fout gaat.
Specifiek voor de pmkt kunnen doelstellingen zijn: het leren benoemen van 
emoties, het vat krijgen op sensitieve prikkels, het leren plannen, de bewust-
wording van fysieke gewaarwordingen en het juist leren interpreteren van 
sociale signalen. 

Elly	Rozinga

Ik geef de pen door aan Henny Böhm.

Uit de praktijk van ...

R.W.Greene: ‘Het explosieve 
kind’ (�956) ISBN 90 57�2 �956
Kind en adolescent praktijk: 
september 2007: ‘Remedies 
tegen korte lontjes’. Hierin wordt 
de aanpak van Greene en de 
mindfullness-based parent 
training besproken. 

LITERATUUR   LITERATUUR   
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M’N VRIEND 
 
EEN VRIEND VAN MIJ OP HABBO 
HEEFT KANKER 
HET IS HELEMAAL UITGEZAAID 
MISSCHIEN WORD DIE INGESLAPEN 
MISSCHIEN NEEMT DIE GHEMO 
IEDEREEN IS VERDRIETIG 
VERDRIETIG 
HEEL VERDRIETIG 
HEEL VEEL VERDRIET 
LAAT ME MET RUST 
MOE 

Over-
peinzingen 
van jonge 
dichters

Over-
peinzingen 
van jonge 
dichters

Gedicht van 
Floris Plak
Mytylschool 
Ariane de Ranitz 
te Utrecht.
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Zojuist verschenen bij Van Tricht uitgeverij:

Het was een vrijdag 
door	Hanneke	van	der	Werf.	

De moeder van Mascha is ziek en wordt niet meer beter. Ze gaat dood. 
Hoe is dat voor Mascha?
‘Het is zo stom dat alles gewoon doorgaat. Dat kan toch niet. Mama is dood. 
Ze ligt onder de grond, helemaal alleen en wij doen gewoon de dingen die we 
altijd al deden!’
Fragment	uit	het	dagboek	van	Mascha,	12	jaar.
Dit boek is geschreven voor kinderen die te maken hebben met rouw, verlies 
en verdriet omdat een geliefde of iemand in hun omgeving is gestorven. 
Het is ook heel geschikt voor kinderen en tieners als praatboek. Met een lijstje 
met websites achterin het boek.
Titel  Het was een vrijdag
Auteur  Hanneke van der Werf
Illustraties Marco Faasen
Gebonden editie
ISBN  978 90 77822 2� 0
Prijs	 	 €	12,50	incl.	btw,	excl.	verzendkosten	
Te koop in de boekhandel en via de website te bestellen bij Van Tricht uitgeverij 
www.vantricht.nl.
Zie ook advertentie aan de binnenkant van de omslag.

Boek-
bespreking

Stichting Uit eigen beweging / uiteigenbeweging@hetnet.nl 

                   “Ho, tot hier en niet verder…!”
          Zorgen voor jezelf in relatie met de ander, 
                                 met respect voor jezelf en de ander.
De methode uit het boek “Ho, tot hier en niet verder...!” 
(ISBN  90-334-4558-�) om de psycho-sociale weerbaarheid van kinderen/jeug-
digen en hun ouders/opvoeders te bevorderen. De methode is geschikt voor 
een brede doelgroep en is gebaseerd op de bewegings(expressie)-therapie. 
Specifiek aan de methode is: 

 Ervaringsgericht leren, met speciale aandacht voor het methodisch 
 inzetten van het bewegen, de bewegingsexpressie en bewegingsobservatie. 
 Aandacht voor de loyaliteitsbanden van kinderen en ouders.
 Aandacht voor kindspecifieke factoren: psychiatrische, neuropsychologische
 en senso-motorische stoornissen.

TE HUUR ...

PRAKTIJKRUIMTE 
te Weesp, kijk op www.praktijkabakker.nl of tel 0294 481210.

@
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Binnen-
gekomen
berichten!

Op 21, 22 en 23 mei 2008 zal het ....

4th European Congress 
of Psychomotricity 

plaatsvinden in Amsterdam. 

De voorbereidingen zijn in volle gang. Het wordt een congres voor 
therapeuten maar vooral ook door therapeuten, waarin we iedereen opro-
epen een bijdrage te leveren in de vorm van een workshop, lezing, poster-
presentatie etc. Dit is de gelegenheid om aan collega’s uit heel Europa te 
tonen wat PMT, waaronder ook PMKT in Nederland te bieden heeft. Neem 
een kijkje op:

www.efp-amsterdam2008.eu         www.efp-amsterdam2008.eu
voor meer informatie.

Hoofdspreker	is	Frank	Röhricht	over	“Therapeutic	processes	and	
outcomes	in	body	psychotherapy	research”.	Frank	Röhricht	is	psychother-
apeut	(lichaamsgeoriënteerde	psychotherapie)	en	psychiater.		
Gepromoveerd	op	lichaamsconcept	en	-schema	in	relatie	tot	schizofrenie.	
Sinds	2000	Clinical	Director	for	Adult	Mental	Health	in	Londen	en	Senior	
Lecturer	aan	de	Queen	Mary	University	van	London.	Lid	van	de	German	
Association	for	Psychosomatic	Medicine	en	de	English	Royal	College	
of	Psychiatrists.	Voorzitter	van	de	onderzoekssectie	van	de	German	
Association	for	Body	Psychotherapy	en	van	de	Association	for	Dance	
Movement	Therapy	UK.	
Andere	sprekers	en	workshop	leiders	die	ook	bekend	zijn	in	de	dans/
bewegings-	en	bewegingsexpressie-therapie	zijn	onder	meer	Helen	
Payne,	Beatrice	Allegranti,	Malvern	Lumsden,	Johanna	Climenko,		
Rosemarie	Samarritter	en	Jocelyne	Vaysse.	Daarnaast	nog	vele	andere	
boeiende	bijdragen	uit	binnen-	en	buitenland	vanuit	diverse	disciplines	
en	stromingen	in	de	PMT.	
 
Maar er kan nog meer bij!! 
Nederland wordt als toonaangevend beschouwd voor de PMT in Europa. 
Laten we vertellen en demonstreren wat PMT voor ons betekent. 
Waartoe naast de sportieve ook de creatieve kant van het spectrum van 
psychomotorische methoden in Nederland behoort. Want er zijn in Neder-
;and veel ervaren bewegingsexpressie- en danstherapeuten die als psycho-
motorisch therapeut werken PMT werken in de GGZ, de gehandicaptenzorg 
en het speciaal onderwijs. Ook zij  kunnen hun werk in een workshop, een 
korte lezing of een postersessie presenteren op dit internationale congres! 
Iedereen kan een bijdrage leveren onder het motto: dóór therapeuten vóór 
therapeuten. Workshops (�.5 uur), korte presentaties (�5 min.) of posters. 
Taal: Engels. Laat je niet afschrikken; je hebt wat te melden.  
Reeds binnengekomen aanmeldingen voor workshops gaan bijvoorbeeld 
over: omgaan met emoties, psychomotorische diagnostiek en traumabe-
handeling, sociaal circus, trampoline springen, agressie in de psychogeriat-
rie, seksualiteit in PMT, creative dance als PMT, het meten van lichaamser-
varing, het lichaam als anker voor zelfervaring, lichaam en interactie, het 
politieke lichaam, etc. Bedenk waar jouw interesse en deskundigheid ligt 
en waag de stap. Voor eventuele vragen over je bijdrage kan je contact 
opnemen met Ruud Bosscher:   rbosscher@fbw.vu.nl 
 
Tot � maart 2008 kan je via de website voorstellen doen voor een presen-
tatie van �5 minuten of voor een poster session.   
Mail je voorstel naar:  
info@efp-amsterdam2008.eu    info@efp-amsterdam2008.eu  
Je ontvangt vervolgens bericht of je voorstel is aangenomen.

@
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