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Van de redactie…..

“PsyMot”

Dit artikel van Claudia Emck is het tweede deel van een tweeluik over de 
ontwikkeling en praktische toepassing van een nieuw instrument voor
psychomotorische diagnostiek bij kinderen: de PsyMot. De afname-
procedure van het instrument wordt geïllustreerd aan de hand van een 
casus. Er wordt beschreven hoe de intake en de twee bewegingssessies 
verlopen en welke aspecten van het psychomotorisch functioneren daarbij 
naar voren kwamen. Ook wordt toegelicht hoe het psychomotorisch 
functioneren gescoord wordt en hoe dit leidt tot richtlijnen voor indicatie-
stelling en behandelingsplanning. 

“Uit de praktijk van…”

De kracht van de PMKT is het brede aanbod van materialen vindt Henny 
Böhm. Wij maken kennis met haar praktijk en zij vertelt ons wat haar
favoriete materialen zijn. Vooral groot motorisch en sensopatisch materiaal 
hebben haar voorkeur. 

“Adem(ver)halen”

Angèle Kokkelmans beschrijft hoe ze in haar praktijk ademsessies aan 
volwassenen en kinderen geeft. Na zich verdiept te hebben in de psycho-
motorische kindertherapie ziet zij dat “adem” als sleutel van leven met hart 
en ziel een aanvulling zou kunnen zijn in het werk van de PMKT-er. Ook 
vertelt zij over het ontstaan van haar prachtige prentenboek “Ademelfje”.

“Column”

Deze keer over de studenten die op hun stageplek de therapeutische 
attitude en vaardigheden in praktijk gaan brengen. Voor sommigen heel 
natuurlijk, voor anderen een periode waarin veranderingsprocessen 
plaats gaan vinden en waar ze zullen ontdekken hoe leerbaar ze zijn.

“Loopbaan”

Rubriek over de carrière die verschillende PMKT-ers maken. Deze keer 
staat Wilma Brands in de schijnwerpers. Ooit begonnen als fysiotherapeut 
en nu heel actief in een eigen praktijk. Haar motto is: hoe breder je ervaring, 
hoe beter je in de therapie kunt aansluiten bij de behoefte van het kind. 

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.

Samenvatting
Dit artikel is het tweede deel van een tweeluik over de ontwikkeling en
praktische toepassing van een nieuw instrument voor psychomotorische 
diagnostiek bij kinderen: de PsyMot. De afnameprocedure van het instru-
ment wordt geïllustreerd aan de hand van casus Terry. Er wordt beschreven 
hoe de intake en de twee bewegingssessies verlopen en welke aspecten 
van het psychomotorisch functioneren van Terry daarbij naar voren kwamen. 
Ook wordt toegelicht hoe het psychomotorisch functioneren van Terry 
gescoord wordt en hoe dit leidt tot richtlijnen voor indicatiestelling en behan-
delingsplanning voor Terry. Hiermee wordt een beeld geschetst van de prak-
tische toepassing van dit instrument. ( zie bijlage � van deel � blz. �2 van 
het tijdschrift voor PMKT en Educatie nr. �, 2007)

     
Deel 2: 
Terry in beweging 

Alle psychomotorisch therapeuten kijken naar het bewegingsgedrag van hun 
cliënten en de meesten geven daar ook woorden aan. Observatie is dan ook 
van oudsher een belangrijk aspect in de psychomotorische diagnostiek. In 
het vorige deel van dit tweeluik werd geschetst hoe een nieuw instrument 
voor psychomotorische kinderdiagnostiek, de PsyMot, tot stand kwam. In dit 
deel wordt aan de hand van een casus het instrument geïllustreerd. 

De aanmelding van Terry

Terry, tien jaar oud, wordt door huisarts en kinderpsychiater aangemeld 
voor psychomotorische diagnostiek omdat hij een aantal keren op school 
in vechtpartijtjes verzeild is geraakt en moeilijk met leeftijdgenootjes kan 
omgaan. Hij erg druk op school en kan hij zich soms moeilijk concentreren. 
De leerkracht vermoedt ADHD, maar de huisarts denkt dat Terry een 
nerveuze jongen is, die gebukt gaat onder zijn streven om alles goed te 
doen voor zijn alleenstaande moeder.

Moeder heeft thuis geen grote problemen met Terry. Ze biedt hem wel 
bewust veel rust en regelmaat. Ook maakt ze zich wel wat zorgen om zijn 
sociaal-emotionele ontwikkeling, omdat hij niet goed kan samenspelen met 
andere kinderen en eigenlijk maar één vriendje heeft. Sinds kort wil hij niet 
meer op zijn eigen kamer slapen maar bij moeder in bed. Moeder brengt 
hem dan na een kwartiertje terug en ziet dat hij slecht slaap en overdag moe 
is. Ze weet niet goed wat ze er mee aan moet en wil graag advies.
Terry heeft zijn vader nooit gekend; deze is vlak na zijn geboorte overleden 
bij een bergbeklimming. Terry’s moeder kende hem net een jaar en ze 
woonden bewust niet samen. Hij was een zeer fanatieke bergsporter die 
bekend stond om zijn risicovolle bergtochten en zich niet wilde binden. 
Terry heeft een foto van hem en idealiseert hem enorm. Moeder werkt 
vanuit huis als zelfstandig grafisch ontwerper.

Scoren en 
     erbij blijven!
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De diagnostiek in het kader van de psychomotorische therapie vindt plaats 
op een polikliniek kinderpsychiatrie, waar Terry ook gezien wordt door 
een kinderpsychiater, een neuropsycholoog en een orthopedagoge/spel-
therapeute. De vraag is of Terry een kinderpsychiatrische stoornis heeft, 
zo ja welke en welke interventies zinvol kunnen zijn in het bevorderen van 
zijn sociaal-emotionele ontwikkeling. Zoals in deel I van dit tweeluik werd 
vermeld, krijgt Terry eerst een intakegesprek met de psychomotorisch 
therapeute waarin een anamnese wordt afgenomen. Daarna volgt een 
individuele sessie en een sessie met een leeftijdgenootje, waarin de psycho-
motorisch therapeute bewegingsarrangementen aanbiedt aan de hand 
waarvan ze Terry observeert.

Intake en anamnese
Terry is een voor zijn leeftijd wat kleine, pezig-tengere jongen met een bleek 
spits gezichtje, zwart springerig haar en een nieuwsgierige blik. Hij wordt 
gebracht door zijn moeder en heeft er duidelijk zin in. Hij weet al dat ze ‘een 
soort van gym’ gaan doen en daar houdt hij van. Het valt hem dan ook een 
beetje tegen om te horen dat de therapeute eerst een gesprekje met hem 
wil. De therapeute besluit toch de intakelijst met hem door te nemen en er 
volgt een geanimeerd gesprek waarin Terry makkelijk dingen vertelt. Aldus 
krijgt de therapeute onderstaande informatie.

Terry geeft aan niet zo goed te weten waarvoor hij komt, behalve dat hij 
soms ruzie heeft met jongens op school [�,�2,�7,�9]2. Hij vertelt dat hij erg 
van gym houdt, vooral van balspelen waarbij je hard moet rennen. Hij houdt 
minder van toestellen, omdat hij dan lang moet wachten op de andere kin-
deren. Hij heeft onlangs op school aan een proefles kinderyoga meegedaan 
en dat vond hij erg leuk. Verder zit hij op tennis met zijn vriend Sjors. Ook 
tennist hij regelmatig met Sjors op het pleintje in de buurt. Sjors is echter 
veel minder fanatiek en gaat vaak tussendoor met andere kinderen praten. 
Dan tennist Terry gewoon in zijn eentje door. De moeders van Sjors en Terry 
zijn vriendinnen en ze gaan vaak met zijn vieren ergens heen, naar het bos 
of zwemmen. Dat vindt Terry erg leuk [�2,�7,�8,6�,62,6�].

Terry heeft vaak wondjes en blauwe plekken. Dat komt, zegt hij, omdat hij zo 
wild is. Hij kan alle lichaamsdelen die de therapeute noemt goed aanwijzen 
en weet ook welke organen in zijn lichaam zitten [��]. Hij is niet heel vaak 
ziek, vindt hij, maar wel heeft hij buikpijn als hij ergens zenuwachtig voor is. 
Dat kunnen ook leuke dingen zijn, zoals een verjaardag of een vakantie, en 
dan slaapt hij ook slecht [��,20,��]. Terry kan zijn uiterlijk goed beschrijven 
en is er redelijk tevreden mee. Hij zou wel wat groter en forser willen zijn, 
zoals zijn vriendje Sjors [��,�9]. 

Terry typeert zichzelf als een snelle jongen die graag haantje de voorste is 
maar ook snel bang is. Hij houdt van tennis, zwemmen, hutten bouwen en 
barbecueën (met Sjors en zijn moeder)[6�]. Hij heeft een hekel aan blokfluit-
les (“dat doet pijn aan mijn oren en dan moet ik stil zitten”) en aan de dokter 
en de tandarts. Hij kan niet zo goed met andere kinderen opschieten en dat 
vindt hij soms wel jammer maar soms ook helemaal niet [�2,�7]. Hij wordt 
boos als andere kinderen hem storen en als hij vervelende dingen moet 
doen van zijn moeder terwijl hij eigenlijk moe is. Verdrietig is hij niet vaak, 
alleen een keer toen hij ruzie had op school. Toen is hij naar huis gelopen, 
door moeder getroost en weer teruggebracht. Verder heeft hij geen nare 
dingen meegemaakt, behalve dat zijn vader niet meer leeft. Daar droomt hij 
wel eens van: dat hij samen met zijn vader in de bergen is [6�,65,66]. Vrolijk 
wordt hij van tennissen, zijn vriendje Sjors en op vakantie gaan [��,6�]. 
Trots is hij op zichzelf als hij gewonnen heeft met hardlopen op school, of 
heel goed heeft getennist [�7]. Hij zou nog beter willen kunnen tennissen en 
hardlopen en hij zou graag wat minder vaak buikpijn hebben en nooit bang 
zijn [�2,�7]. 

PsyMot!

Scoren en
erbij blijven!
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Als de therapeute tegen Terry zegt dat ze vindt dat hij alles heel goed heeft 
verteld, begint hij te glunderen. Hij vond het jammer dat ze niet gegymd 
hebben, maar komt graag weer terug. Als moeder de kamer binnenkomt, 
valt hij zichtbaar vermoeid in haar armen. 

Sessie �
In de afnameprocedure van de PsyMot staan de onderdelen van deze 
individuele sessie in detail beschreven, inclusief de thema’s die besproken 
worden naar aanleiding van de activiteiten. In het onderstaande wordt 
beschreven hoe deze sessie bij Terry verliep. Daarbij worden de bewegings-
arrangementen en de verbale interventies slechts globaal beschreven.

1.1 Verkennen van de ruimte
Als de therapeute Terry meeneemt door de ruimte wordt hij helemaal 
enthousiast: “Keigaaf!” vindt hij het. Vooral de ballen in alle soorten en 
maten boeien hem [�,�,6,2�]�. Hij pakt de één na de ander, stuitert een 
keer, en is al weer met de volgende bezig [56]. Sommige ballen bekijkt en 
betast hij meerdere malen; op navraag blijkt dat hij niet in de gaten had dat 
hij ze al gehad had [6]. Er is geen enkel toestel of materiaal dat hij niet leuk 
vindt, alleen de mat om uit te rusten vindt hij “helemaal niet nodig”. Terry 
kan goed benoemen hoe het materiaal aanvoelt [2�]. De zware, met paars 
velours beklede bal vindt hij het mooist, ook al kun je er niet mee voetballen. 
Wanneer de therapeute haar wenkbrauwen optrekt en een vragende blik op 
zet, licht hij die gedachte spontaan toe [�5]: de bal is veel te zwaar, en ook 
te zacht om hard mee op het doel te kunnen schieten. Bovendien zou de 
paarse stof kunnen scheuren, denkt hij.

1.2 De renproef
Terry gaat op topsnelheid van start en weet van geen ophouden [�,7,8,22,2�
,2�,26,�0,��,�8,67]. De therapeute besluit hem te vragen te stoppen, omdat 
hij wit wegtrekt en onvoldoende adem lijkt te krijgen. Terry ploft op de mat 
neer en vertelt hijgend dat hij rennen nu eenmaal het aller-leukste vindt 
omdat hij er zo goed in is [9,�7,�8]. Hij voelt dat zijn hart bonst, dat hij het 
warm heeft en zweet en een droge keel heeft [��]. Hij weet niet hoeveel 
rondjes hij gerend heeft maar hij denkt dat hij het wel goed heeft gedaan 
[�7,�8,�9].

1.3 De basketproef
Het inschieten op de basket gaat goed [�,6,7,8,25,26,29,�7,56]. Terry kiest 
één van de vijf hoepels uit die op de grond liggen om het spel te beginnen: 
degene die het verst van de basket is. Hij denkt dat hij wel zeven, misschien 
acht, van de tien pogingen kan raakschieten. Het worden er zes en de thera-
peute geeft hem op neutrale wijze feedback. De tweede ronde, vanuit een 
hoepel schuin voor de basket stelt hij zijn verwachtingen bij en raakt hij er 
zeven. Hij juicht! [�,9,29,�5].  
Hij heeft niet gemerkt dat de therapeute gedurende het spel op verschil-
lende afstanden van hem is gaan staan en hij zegt dat hem dat ook niks 
uitmaakt [�7,60].  

1.4 Samenspelen
Terry ziet het meteen als de therapeute hem de bal wil toespelen en beant-
woordt de speelse acties spontaan en met veel plezier [�5,�6]. Ze spelen 
de bal met allerlei variaties over naar elkaar, waarbij zowel de therapeute 
als Terry initiatief nemen. Terry geniet duidelijk het meest van hard naar 
elkaar stuiten en werpen over een grote afstand. 

De getallen tussen de vierkante haakjes verwijzen naar de items die volgens 
de richtlijn gescoord en/of omschreven moeten worden [zie ook deel 1 van 
dit tweeluik].
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Bij zachtjes overspelen op kleine afstand wordt hij wat ongeduldig [�,5,7,8,
25,26,28,�2,�5,�6,�7,�6,�9,5�,56,57,60]. Hij reageert adequaat op de ver-
bale reacties van de therapeute (“deze was een beetje hard voor mij”) 
en stemt zijn gedrag goed af [�5,�6].

1.5 Keuze
Als Terry tot slot mag kiezen wat hij nog wil doen twijfelt hij tussen tennis en 
de grote trampoline. De therapeute stelt voor de trampoline te nemen, tennis 
kan eventueel de volgende keer ook. Terry helpt gretig klaarzetten, maar 
wordt wel onrustig in zijn motoriek. De therapeute laat het initiatief zo veel 
mogelijk bij hem, maar is wel op haar hoede gezien het oplopende span-
ningsniveau [�2,�8,�9,2�,��,�8,59,67].
Terry probeert meteen zo hoog mogelijk te springen en raakt daarbij al snel 
uit balans. Zijn spierspanning is hoog en hij dreigt alle kanten op te stuiteren 
[29,�0,�2]. De therapeute zegt hem te stoppen en vangt hem op voor hij de 
trampoline af kan vallen. Terry geeft aan het “keigaaf” te vinden maar ook 
wel eng. De therapeute stelt voor de “rem” te leren, zodat hij zelf kan zorgen 
niet “uit de bocht” te vliegen. Dat wil hij wel. De therapeute doet voor hoe 
hij door zijn knieën op het juiste moment te buigen en wat te ontspannen in 
één keer stil kan staan. Na een paar keer oefenen heeft hij het letterlijk en 
figuurlijk ‘onder de knie’ en wordt de activiteit met zichtbare trots beëindigd 
[�,5,6,7,8,9,�0,��,22,25,26,27,29,�0,�8,�2,50,56,67].

1.6 Afronding
In het afrondende gesprekje vertelt Terry dat hij alles leuk vond en wel een 
beetje moe geworden is “in zijn benen en in zijn ademhaling” [��]. Hij wil 
graag de volgende keer terugkomen, maar liever niet met een onbekende 
jongen. Hij is bang om ruzie te krijgen [�7,�8,�2,65,66]. Omdat de thera-
peute momenteel ook geen geschikte kandidaat heeft, maar toch enig zicht 
wil krijgen op de interactie met leeftijdgenootjes vraagt ze of Terry samen 
met zijn vriendje Sjors zou willen komen. Dat wil hij heel graag. De moeder 
van Terry zal dit bespreken met Sjors en zijn moeder. In de kleedkamer 
valt op dat Terry moeite heeft zijn schoenveters te strikken en dat moeder 
hem helpt om de volgorde te bepalen van de kledingsstukken die hij moet 
aantrekken: eerst hemd, dan trui … [�0,��]. Terry verlaat vrolijk het pand 
onder een luid “tot volgende week met Sjors!”.

Sessie 2
Deze sessie wordt bij voorkeur met twee of drie kinderen tegelijk afge-
nomen, om ook een beeld te krijgen hoe de kinderen in bewegingssituaties 
met leeftijdgenootjes omgaan. Doorgaans worden voor beide deelnemers 
de observatie-items beschreven. Omdat het hier alleen om Terry gaat, 
wordt de informatie zo veel mogelijk tot hem beperkt.

2.1 Kennismaking 
Terry is inderdaad met zijn vriendje Sjors [6�] gekomen en hij is zeer op-
gewekt. De therapeute en begint met een klein kennismakingsgesprekje 
[�,2,9,�0,��,�2,��,�7,�8,20,�0,��]. Ook legt ze de regels uit: rekening houden 
met elkaar, zorg dragen voor het materiaal en de stopregel [59,6�]. Terry 
en Sjors knikken instemmend. 

2.2 Bewegingsbaan
Terry en Sjors begrijpen meteen de bedoeling van het bouwen van een 
bewegingsbaan [�,2,�,�2]. Terry zegt dat ze geen hoge of enge dingen 
gaan neerzetten, want daar houdt Sjors niet van [��,�6]. Samen sjouwen 
ze met banken, kasten, matten, ze zetten een karretje neer en ze han-
gen een touw uit [29,�8,56,6�]. Ze willen een stoere baan bouwen. Terry 
controleert alles tot in de puntjes – en Sjors mag niks meer verschuiven 
[5,28,��,�5,65,66,67]. Ze spreken af dat Terry op de dikke mat een “super-

PsyMot!
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rol met aanloop” doet en Sjors een “judo-rol” [��,��,�6,59]. 
Na een kort gesprekje mogen ze om de beurt drie maal de baan doen [�9]. 
Terry is zeer behendig en maakt er een echte race van [�,6,7,8,29,�0,��, 
�2,��,�8,�9,�2]. Hij moedigt Sjors aan als deze aan de beurt is [��,52]. 
Voor de tweede ronde maakt Terry er nog een extra hoge hindernis bij voor 
hem zelf (stok op pionnen) en een alternatieve route met hoepels voor Sjors 
[2�,22,2�,25,26]. Als Sjors niet zo’n zin meer heeft gaat Terry gretig een 
keer extra [�,6,7]! In de nabespreking toont Terry zich trots, ontspannen en 
opgewekt [9,�0,��,�7,�8,�9].

2.3 Schat veroveren
De therapeute legt aan de jongens uit dat ze nu een stoeispel gaan doen 
[�,2]. Terry wordt zichtbaar gespannen en drukker. Als de therapeute de 
stopregel nog eens herhaalt wordt hij weer rustiger. Terry kiest de rol van 
rover en gaat de gouden bal van de schatbewaarder Sjors proberen af te 
pakken [5�,55,57]. Dat lukt de eerste ronde niet [�,7,22,2�,2�,25,26,28,29,�
0,58]. Sjors benut zijn gewicht en kracht en Terry kan er met al zijn vlugheid  
niet bijkomen, maar lijkt zijn verlies goed te dragen. Als ze van rol mogen 
wisselen wordt hij nerveus [65,66]. Zodra Sjors zijn arm pakt en de bal uit 
zijn bezit dreigt te raken, roept hij heel hard “stop” [5,�5,�6,58]. Enigszins 
overstuur zegt hij dat het niet eerlijk is: Sjors is immers veel groter en sterker 
dan hij [�2,��]. Sjors beaamt dat en blijft kalm, en het voorstel van de 
therapeute om een handicap te verzinnen voor Sjors vinden ze allebei oké. 
Ze spreken af dat Sjors alleen zijn linkerarm mag gebruiken en ze beginnen 
opnieuw [59]. De strijd duurt nu iets langer, en Terry wordt erg druk en wild 
[�2,��,��,�6]. Sjors doet duidelijk niet meer zijn uiterste best en laat Terry 
winnen [6�]. In de nabespreking vertelt Terry dat hij eigenlijk bang wordt bij 
spelletjes waar hij wordt aangevallen [�6,�7,�8,�7,60,6�,65,66]. Soms gaat 
hij dan vanzelf slaan en schoppen - en dan krijgt hij ruzie [�2,�2,��]. 
Daarom is hij liever de aanvaller in stoeispelletjes. Het valt op dat Terry dit 
wat bedroefd doch adequaat verwoordt en ontspant wanneer de therapeut 
empathisch reageert [9,�0,��,�2,�9].

2.4 Houten Klaas en Slappe Pop
De therapeute vertelt de jongens dat ze nu een rustige oefening gaan doen. 
Beiden pakken een mat, en Terry legt de zijne vlak naast die van Sjors [5�].
Ze gaan beiden op hun rug liggen, maar Terry kijkt regelmatig even opzij 
naar Sjors. Als de therapeute vraagt of ze al hun spieren kunnen aans-
pannen, als een Houten Klaas, is Terry binnen no-time van top tot teen 
gespannen. Hij doet zo zijn best dat hij rood aanloopt [��,22,5�]. Hij steekt 
zijn benen recht in de lucht en maakt een prachtige kaars als dat gevraagd 
wordt. Wanneer de therapeute de jongens vraagt zich weer te ontspannen, 
uit te ademen en als een Slappe Pop te gaan liggen, ploft Terry neer en 
ontspant even, maar neemt als snel weer de licht gespannen, waakzame 
houding aan. Bij het lichtjes schudden en rollen van de ledenmaten door de 
therapeut, herhaalt zich dit patroon: even kan Terry de spanning loslaten, 
maar al snel keert deze terug en lijkt hij de controle te willen hernemen 
[22,26,��]. 
Als Sjors voorzichtig de pittenzakjes op Terry’s rug legt, zoals de therapeute 
instrueert, kan Terry niet ontspannen blijven. Wel kan hij goed voelen waar 
de zakjes liggen en hoeveel het er zijn. Wanneer de rollen omgedraaid wor-
den, valt op hoe voorzichtig Terry de zakjes plaatst [�,2,��,�9,2�,22,��,��,
�6,�7,60,6�]. In de nabespreking vertelt Terry dat hij vindt dat hij te klein en 
te dun is en dat hij graag wat steviger en sterker zou zijn, net als Sjors. Dan 
zou hij ook niet meer zo bang hoeven zijn voor andere jongens die hem wel 
eens pesten. Hij vindt zichzelf nu te tenger, “bijna zoals een meisje”, en dat 
vindt hij vervelend [��,�5,�6,6�,65,66].

2.5 Keuze
Als de jongens zelf nog een activiteit mogen kiezen pakken ze allebei een 
tennisracket. Terry gaat blij naast Sjors staan, die al bezig is een bal tegen 
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de muur te slaan, en doet hetzelfde [�,7,9,�0,��,29,�0,�2,50,5�,56,67]. 
Wanneer de therapeute dat vraagt laten ze om de beurt zien wat ze doen 
en kijken naar elkaar. Bij Terry neemt de spanning toe als hij zich bekeken 
weet: hij gaat harder slaan en mist meer ballen [�8,�9,52]. De therapeute 
geeft de jongens een tip om hun slag te verbeteren en tekent een hori-
zontaal vlak op de muur om de ballen op te richten. Terry pakt zowel de 
lichaamsgerichte als de omgevingsgerichte aanwijzing snel op en speelt 
meteen een stuk beter [27,�5]. Vervolgens mogen de jongens overspelen 
via het vlak op de muur: eerst in een vorm waarbij samenspelen het doel is, 
daarna een spelletje tegen elkaar en om punten [28,29,��,��,�7,5�,55,56,
57,58,59,6�]. Het samenspelen gaat goed; de jongens houden de bal lang 
in het spel. Bij het tegen elkaar spelen krijgt Terry het moeilijk: hij is snel 
van slag als hij ballen mist, raakt gespannen als hij achter komt te staan 
en wordt prikkelbaar [65,66]. Dan zegt hij boos: “Sjors heeft een veel beter 
racket!” [�2,��]. Sjors drijft de zaak niet op de spits en geeft hem de zijne 
[6�]. Wanneer ze verder spelen laat Sjors Terry winnen en deze ontspant 
dan weer. In de nabespreking vertelt Terry beteuterd dat hij niet zo goed 
tegen zijn verlies kan en dat hij daarom ook vaak ruzie krijgt [�2].

2.6 Afronding
Bij het afrondende gesprekje vertelt Terry dat hij het erg leuk vond bij de 
psychomotorische therapie. Hij is er wel moe van geworden en soms vond 
hij dingen ook moeilijk en spannend. Dan voelt het alsof er een knoop in 
zijn buik zit [�2,��,�7,�8,20,67]. Samenspelen vond hij leuk omdat het met 
Sjors was. Hij zou willen dat hij met andere kinderen ook beter kon spelen. 
Hij denkt wel dat hij dat zou kunnen leren, als de therapeute er bij zou zijn 
[�2,6�,62,6�,6�,65,66]. Het idee om in een groepje te komen oefenen 
spreekt hem wel aan. De therapeute vertelt hem dat hij en zijn moeder nog 
een gesprek krijgen over wat er verder gaat gebeuren en neemt in de kleed-
kamer afscheid van de jongens [�0,��].

Van diagnostiek naar behandelplan
De intake en de twee bewegingssessies zijn doorlopen. Het is nu de taak 
van de therapeut om de observaties met behulp van een scoreformulier te 
kwantificeren en om te zetten in een behandelingsplan. In de beschrij-
ving van de intake en de twee bewegingssessies werd duidelijk dat Terry 
in zijn bewegingsgedrag en lichaamsbeleving diverse leeftijdsadequate 
kenmerken vertoont en ook over sterke kanten beschikt. Denk bijvoorbeeld 
aan zijn plezier in balspelen en het snel oppakken van aanwijzingen op 
bewegingsniveau. Maar er zijn ook diverse aspecten naar voren gekomen 
die problematisch zijn, dat wil zeggen die hem last bezorgen. Bijvoorbeeld 
de snel oplopende spanning, de gevoelens van angst en de wijze waarop 
Terry hiermee omgaat. De PsyMot bevat een itemlijst om de gegevens 
systematisch te registreren. Daarbij wordt een scoresysteem gehanteerd 
zoals in deel � van dit drieluik is beschreven. In bijlage � is de itemslijst van 
Terry opgenomen. Zoals in bijlage � te zien is, tellen de itemscores nul, één 
of twee maal voor de diverse clusters. Zo telt bij Terry de score bij item 6 
(aandacht) tweemaal mee voor het cluster ‘zelfcontrole’ en eenmaal voor het 
cluster ‘samenspel en interactievaardigheden’. In deel � van dit drieluik is 
toegelicht hoe deze wegingsfactoren tot stand kwamen en in de handleiding 
van de PsyMot (Emck e.a. 2007) zijn ze compleet weergegeven. In deel � 
van dit tweeluik is eveneens beschreven hoe met behulp van het computer-
programma de itemscores omgezet worden in domein en clusterscores. In 
de onderstaande tabel zijn deze voor Terry weergegeven. Hierbij is ook te 
zien is in welke categorie de scores vallen volgens het rekenmodel van 
de PsyMot.

PsyMot!

Scoren en
erbij blijven!
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Toelichting tabel 1: 
A= aanvaarden lichaam; B = plezier bewegen; C = competentiebeleving; 
D = motorische achterstand; E = zelfcontrole; F = zelfvertrouwen en 
expressie; G = samenspel en interactie. FUN = functies; AP = activiteiten 
en participatie. Categorieën 0: geen problemen, I: geringe problemen; 
II: matige problemen; III: ernstige problemen; IV: zeer ernstige problemen. 

Uit de tabel wordt duidelijk dat er een indicatie is voor cluster E (behan-
deldoelstellingen met betrekking tot zelfcontrole), omdat de score voor dit 
cluster in categorie III valt. In tweede instantie zijn behandeldoelstellingen 
met betrekking tot cluster A (aanvaarden van het eigen lichaam), C (compe-
tentiebeleving) en G (samenspel en interactie) te overwegen. Ook is te zien 
dat de domeinscore op functieniveau in categorie I valt en die op het niveau 
van activiteiten en participatie in categorie II. Dat betekent dat de behan-
delingsdoelen vooral op het domein van activiteiten en participatie moeten 
komen te liggen. Bij de precieze formulering van de behandeldoelstellingen 
moeten de itemscores betrokken worden.

Terry in een oogopslag
De PsyMot kent in het computerprogramma ook een optie om de scores 
grafisch weer te geven. Voor Terry is hier de grafiek op basis van procent-
scores weergegeven (zie deel � en de handleiding van de PsyMot voor 
details). Daarin valt direct op dat clusterscore E (zelfcontrole) het hoogst 
is en clusterscore G (samenspel en interactie) daarop volgt. De scores 
van cluster A (aanvaarden eigen lichaam), C (competentiebeleving) liggen 
slechts net boven de grenslijn van categorie II, en lijken dus iets minder 
van belang voor de bepaling van de doelen dan cluster E en G. 

Grafiek 1: de procentscores van Terry op de PsyMot. 

Toelichting grafiek 1: 
A = aanvaarden lichaam; B = plezier bewegen; C = competentie; 
D = motorische achterstand; E = zelfcontrole; F = zelfvertrouwen en ex-
pressie; G = samenspel en interactie; FUN = functies; AP = activiteiten 
en participatie.

2.6 Afronding

Bij het afrondende gesprekje vertelt Terry dat hij het erg leuk vond bij de psychomotorische therapie. 

Hij is er wel moe van geworden en soms vond hij dingen ook moeilijk en spannend. Dan voelt het alsof 

er een knoop in zijn buik zit [12,13,17,18,20,67]. Samenspelen vond hij leuk omdat het met Sjors was. 

Hij zou willen dat hij met andere kinderen ook beter kon spelen. Hij denkt wel dat hij dat zou kunnen 

leren, als de therapeute er bij zou zijn [12,61,62,63,64,65,66]. Het idee om in een groepje te komen 

oefenen spreekt hem wel aan. De therapeute vertelt hem dat hij en zijn moeder nog een gesprek 

krijgen over wat er verder gaat gebeuren en neemt in de kleedkamer afscheid van de jongens [40,41].

Van diagnostiek naar behandelplan

De intake en de twee bewegingssessies zijn doorlopen. Het is nu de taak van de therapeut om de 

observaties met behulp van een scoreformulier te kwantificeren en om te zetten in een 

behandelingsplan. In de beschrijving van de intake en de twee bewegingssessies werd duidelijk dat 

Terry in zijn bewegingsgedrag en lichaamsbeleving diverse leeftijdsadequate kenmerken vertoont en 

ook over sterke kanten beschikt. Denk bijvoorbeeld aan zijn plezier in balspelen en het snel oppakken 

van aanwijzingen op bewegingsniveau. Maar er zijn ook diverse aspecten naar voren gekomen die 

problematisch zijn, dat wil zeggen die hem last bezorgen. Bijvoorbeeld de snel oplopende spanning, 

de gevoelens van angst en de wijze waarop Terry hiermee omgaat. De PsyMot bevat een itemlijst om 

de gegevens systematisch te registreren. Daarbij wordt een scoresysteem gehanteerd zoals in deel 1 

van dit drieluik is beschreven. In bijlage 1 is de itemslijst van Terry opgenomen. Zoals in bijlage 1 te 

zien is, tellen de itemscores nul, één of twee maal voor de diverse clusters. Zo telt bij Terry de score 

bij item 6 (aandacht) tweemaal mee voor het cluster ‘zelfcontrole’ en eenmaal voor het cluster 

‘samenspel en interactievaardigheden’. In deel 1 een van dit drieluik is toegelicht hoe deze 

wegingsfactoren tot stand kwamen en in de handleiding van de PsyMot (Emck e.a. 2007) zijn ze 

compleet weergegeven. In deel 1 van dit tweeluik is eveneens beschreven hoe met behulp van het 

computerprogramma de itemscores omgezet worden in domein en clusterscores. In de onderstaande 

tabel zijn deze voor Terry weergegeven. Hierbij is ook te zien is in welke categorie de scores vallen 

volgens het rekenmodel van de PsyMot.

Tabel 1: de cluster en domeinscores van Terry

A B C D E F G FUN AP

Somscores 16 10 16 4 56 15 42 24 42

Categorie II I II I III I II I II

Toelichting tabel 1: A= aanvaarden lichaam; B = plezier bewegen; C = competentiebeleving; D = motorische 
achterstand; E = zelfcontrole; F = zelfvertrouwen en expressie; G = samenspel en interactie. FUN = functies; AP 
= activiteiten en participatie. Categorieën 0: geen problemen, I: geringe problemen; II: matige problemen; III: 
ernstige problemen; IV: zeer ernstige problemen. 
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Toelichting grafiek 1: A = aanvaarden lichaam; B = plezier bewegen; C = competentie; D = motorische 
achterstand; E = zelfcontrole; F = zelfvertrouwen en expressie; G = samenspel en interactie; FUN = functies; AP 
= activiteiten en participatie.

Een behandelingsplan voor Terry

Het behandelingsplan voor Terry werd opgesteld volgens het digitale format van de PsyMot. De 

bevindingen zijn daarbij samengevat in één A4 (weergegeven in tabel 2). Relevante gegevens op 

itemniveau zijn benut voor de woordelijke verslaglegging over het verloop van het onderzoek, de 

sterke en zwakke kanten van Terry op functie- en activiteitenniveau en overige bijzonderheden en de 
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Een behandelingsplan voor Terry

Het behandelingsplan voor Terry werd opgesteld volgens het digitale format 
van de PsyMot. De bevindingen zijn daarbij samengevat in één A� (weerge-
geven in tabel 2). Relevante gegevens op itemniveau zijn benut voor de 
woordelijke verslaglegging over het verloop van het onderzoek, de sterke 
en zwakke kanten van Terry op functie- en activiteitenniveau en overige 
bijzonderheden en de uiteindelijke conclusie. Voor de bepaling van de 
clusters behandelingsdoelen zijn de cluster- en domeinscores gebruikt, voor 
de specificering van de behandeldoelen zijn de itemscores in ogenschouw 
genomen. Hoewel de PsyMot dus een cijfermatige scoring kent, is voor 
interpretatie van de scores om tot een behandelingsplan te komen klinische 
scholing vereist. Dit geldt overigens ook voor de meeste psychologische 
tests die voor individuele diagnostiek worden gebruikt.

 
 

I. Verloop van het onderzoek
De afname van de PsyMot verliep voorspoedig. Terry was gretig, toonde 
inzet, was goed in contact en bleek in staat tot zelfreflectie.

II. Psychomotorisch functioneren op functieniveau: 
sterke en zwakke kanten
Terry is motorisch begaafd, heeft veel inzet en toont inzicht in zichzelf en 
zijn problematiek. Zijn tenger postuur ervaart hij als nadelig, hij voelt zich 
mede hierdoor snel bang en bedreigd, raakt snel gespannen en geagiteerd. 

IV. Psychomotorisch functioneren op het niveau van activiteiten: 
sterke en zwakke kanten
Geniet van bewegen, leert snel, stemt motorisch goed af op de ander. 
Moeite met hanteren van activiteit, lichaamssignalen, emoties, stress. 
Moeite met spel tegen leeftijdgenootjes; gevoelens van angst worden 
uitgeageerd waardoor ruzie dreigt. 

V. Overige bijzonderheden
Lijkt vaderfiguur te missen; heeft één boezemvriendje dat zich vaderlijk 
opstelt naar hem. Moeders aanpak van steun en structuur lijkt passend. 
Lijkt goed te reageren op psychomotorische interventies. 

VI. Samenvatting bevindingen en conclusie
Tienjarige jongen met sociaal-emotionele problematiek, die moeilijk met 
zijn gevoelens van angst en kwetsbaarheid om kan gaan. Op gedragsniveau 
wordt dit zichtbaar in fysieke spanning, onrust en uitageren. Hierdoor vindt 
hij moeilijk aansluiting bij leeftijdsgenootjes, dit beïnvloedt zijn sociaal-
emotionele ontwikkeling wederom negatief. Zo dreigt een negatieve spiraal 
te ontstaan. 

PsyMot!
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uiteindelijke conclusie. Voor de bepaling van de clusters behandelingsdoelen zijn de cluster- en 

domeinscores gebruikt, voor de specificering van de behandeldoelen zijn de itemscores in 

ogenschouw genomen. Hoewel de PsyMot dus een cijfermatige scoring kent, is voor interpretatie van 

de scores om tot een behandelingsplan te komen klinische scholing vereist. Dit geldt overigens ook 

voor de meeste psychologische tests die voor individuele diagnostiek worden gebruikt.

Tabel 2: behandelingsplan voor Terry

PsyMot    

Naam kind Terry Nr: CPD007

Geboortedatum 2-jun-96 Sekse: jongen

Reden voor 
onderzoek en/of 
hulpvraag

Moeite met leeftijdgenootjes, vechtpartijtjes, slaapt slecht. ADHD of 
nervositeit? Sociaal emotionele ontwikkeling?

Data onderzoek januari 2007

Datum eindverslag januari 2007

Naam onderzoeker C.Emck

Naam instelling Centrum voor psychomotorische diagnostiek en indicatiestelling

I. Verloop van het onderzoek
De afname van de PsyMot verliep voorspoedig. Terry was gretig, toonde inzet, was goed in 
contact en bleek in staat tot zelfreflectie.

II. Psychomotorisch functioneren op functieniveau: sterke en zwakke kanten
Terry is motorisch begaafd, heeft veel inzet en toont inzicht in zichzelf en zijn problematiek. Zijn 
tenger postuur ervaart hij als nadelig, hij voelt zich mede hierdoor snel bang en bedreigd, raakt  
snel gespannen en geagiteerd. 

IV. Psychomotorisch functioneren op het niveau van activiteiten: sterke en zwakke kanten
Geniet van bewegen, leert snel, stemt motorisch goed af op de ander. Moeite met hanteren van 
activiteit, lichaamssignalen, emoties, stress. Moeite met spel tegen leeftijdgenootjes; gevoelens 
van angst worden uitgeageerd waardoor ruzie dreigt. 

V. Overige bijzonderheden
Lijkt vaderfiguur te missen; heeft één boezemvriendje dat zich vaderlijk opstelt naar hem. 
Moeders aanpak van steun en structuur lijkt passend. Lijkt goed te reageren op 
psychomotorische interventies. 

VI. Samenvatting bevindingen en conclusie
Tienjarige jongen met sociaal-emotionele problematiek, die moeilijk met zijn gevoelens van angst 
en kwetsbaarheid om kan gaan. Op gedragsniveau wordt dit zichtbaar in fysieke spanning, onrust 
en uitageren. Hierdoor vindt hij moeilijk aansluiting bij leeftijdsgenootjes, dit beïnvloedt zijn  
sociaal-emotionele ontwikkeling wederom negatief. Zo dreigt een negatieve spiraal te ontstaan. 

Indicatie PMT ja, ambulant   Categorie / cluster

 II A lichaamsacceptatie

Doel 1 Verbeteren zelfcontrole door I B bewegingsplezier
herkennen van lichaamssignalen, spanning, angst II C competentie

Doel 2 Verbeteren zelfcontrole door I D motoriek
hanteren lichaamssignalen, spanning, angst III E zelfcontrole

Doel 3 Verbeteren spel en interactie I F zelfvertrouwen
uitbreiden coping / gedragsrepertoire II G spel & interactie

 H anderszins, nl:

Vorm Ind. (1+2), daarna groep (2+3)

Geplande duur Ind. 4 weken, groep, 3 mnd

Frequentie 1 maal per week

Positief advies voor deelname 
kinderyoga op school
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Tot Slot

Psychomotorische diagnostiek is klinisch relevant: het draagt bij aan het 
instellen van een goede behandeling voor kinderen met psychosociale en 
psychiatrische problemen. Bij een goede scholing en enig talent zijn thera-
peuten vaak ook in staat om met de ‘klinische’ blik tot goede indicatiestelling 
en behandelingsplanning te komen. Echter, in de huidige tijd waarin be-
handelingen systematisch onderbouwd moeten worden, zijn diagnostische 
instrumenten onontbeerlijk. 
In dit tweeluik stond de ontwikkeling van de PsyMot als diagnostisch instru-
ment en de praktische toepassing daarvan centraal. Scoren en er bij blijven 
was het motto. We moeten nu eenmaal als vakgebied scoren om er in de 
GGZ bij te mogen blijven. Maar laten we er vooral ook bij het scoren van 
de kinderen letterlijk en figuurlijk bijblijven. In beide gevallen kan de PsyMot 
ons daarbij van dienst zijn. 

Dit tweeluik is overgenomen uit het Tijdschrift voor Vaktherapie, 2007 (2), 
41-46)
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Hét psychomotorisch hoogtepunt van 2008!

Voor therapeuten en Door therapeuten!

Meer dan 60 enthousiaste workshopleiders uit binnen- en buitenland zijn 
begonnen met hun voorbereidingen, de VU in Amsterdam is er klaar voor, het 
draaiboek is in de maak, de band voor het eindfeest is druk aan het repeteren...

en ze wachten op uw enthousiaste deelname!

Schrijf in via www.efp-amsterdam2008.nl
Voor meer info: info@efp-amsterdam2008.nl

U komt toch ook?

4th European Congress of Psychomotricity

“CROSSING BORDERS”
Amsterdam 21, 22 and 23 May 2008
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Op een snikhete dag in juni 1994 studeerde ik af aan de Opleiding 
voor Psychomotorische Kindertherapie in Breda.
Als ik nu terug kijk op de ontwikkelingen vanaf deze periode zie ik aan 
de ene kant veranderingen, aan de andere kant zijn er dingen die niet 
aan verandering onderhevig waren.
Wat sterk veranderde? De naamsbekendheid P.M.K.T. volgens de 
principes van Le Bon Départ in Roosendaal en omgeving. Daar had 
niemand ooit van gehoord. Cliëntjes werden aangemeld via mond tot 
mondreclame en al snel via scholen. Dit zijn nog steeds belangrijke 
bronnen, maar tevens worden nu kinderen aangemeld via (huis)arts 
of instanties zoals MEE, SDW, OCB, Stichting Jeugdzorg etc.
De kosten voor de ouders veranderden. Zeker 90 % van de ouders 
moest lang alles zelf betalen. Nu krijgen, in mijn praktijk, ongeveer 
75 % van de ouders de kosten vergoed (meestal via PGB).
En mijn deskundigheid op therapiegebied veranderde. 
Door het werken met vele, vele cliënten en hun ouders heb ik zoveel 
ervaren, zoveel geleerd en tevens besef je steeds beter hoe weinig 
je nog weet…..

Wat bleef was de basis die ik meekreeg tijdens de opleiding en die nog 
steeds het uitgangspunt is voor mijn therapeutisch handelen. Deze bestaat 
uit drie fundamenten:

Kennis
Kennis is belangrijk en moet gevoed blijven worden d.m.v. studiedagen, 
literatuur, intervisie. 
Kennis, gekoppeld aan intuïtie. 

Attitude
Een tweede belangrijk fundament is je attitude zowel naar ouders als kind. 
Jezelf openstellen, je empatisch vermogen waardoor je tot die noodzakelijke 
vertrouwensrelatie kunt komen.

Conclusie
Een derde fundament is om d.m.v. onderzoek en observaties te kunnen 
komen tot een conclusie (eventueel de conclusie: nadere diagnose door
een specialist is noodzakelijk). Het antropologisch interactie model van 
dhr. Kugel dat we leerden hanteren geeft hierbij handvatten. Op grond 
hiervan kom je tot je behandelingsplan, de basis van je therapie.

Favoriete materialen
Kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling, om wat voor reden dan ook, 
laten dat zien in hun gedrag.
De kracht van de P.M.K.T. is het brede aanbod van middelen dat we kunnen 
gebruiken om deze vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen. 
Middelen die zo gewoon zijn, het kind aanspreken en daardoor werken. 
Mijn favoriete materialen blijven de vele grootmotorische spelvormen. Ik 
zou niet zonder mijn ruime zaal kunnen waarin zowel afstand als nabijheid 
gecreëerd kan worden en waarbij het kind volop ruimte heeft om groot 
motorisch te bewegen. Voetbal, (tafel)tennis, badminton, hockey, pionnen-
trefbal, de vele spelvormen die kinderen zelf op den duur gaan verzinnen, 
hindernisbanen / circuits en, met groteren, conditietraining. Maar ook om te 
dansen en om te spelen met muziek / muziekinstrumenten heb ik ruimte 
nodig. Negatieve ervaringen worden verwerkt, een schat aan nieuwe 
ervaringen wordt opgedaan en aan alle aspecten van het gedrag wordt 
spelenderwijs gewerkt. Het is jouw houding en het zijn jouw interventies 
die ervoor zorgen dat het spel zo verloopt dat je van therapie kunt spreken, 
van een veranderingsproces waardoor het kind weer gaat geloven in en in 
balans komt met zichzelf. 

Uit de
praktijk
van ...

Henny Böhm

H.C.Böhm-Dekkers is psycho-
motorisch kindertherapeute 
met een eigen praktijk in 
Roosendaal. 
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Sensopatische ervaringen
Daarnaast maakt rollenspel bijna altijd deel uit van de therapie, evenals het 
opdoen van veel sensopatische ervaringen: tastspelletjes met of zonder 
blinddoek: lapjes of zakjes gevuld met allerlei materialen die ze moeten 
sorteren. De ‘voeldomino’ zijn �0 houten plankjes, beplakt met twee verschil-
lende materialen: schuurpapier, vilt, leer, ribbelstof, stukje hout etc. Evenals 
bij de gewone domino is het de bedoeling dat ze, maar nu op de tast, aan-
eengesloten komen te liggen. Het ligt aan de hulpvraag van het kind of het 
dit zelfstandig doet of dat je zorgt voor continue interactie: blokje voor blokje 
aangeven en praten: ”Denk je dat dit de goede is? Voel eens heel goed? 
Toch een andere?“. Voelspelletjes met letters op de rug, spelen met scheer-
schuim, aardklei en andere expressiematerialen zoals verf, houtskool, 
wasco etc. Er is zo veel op dit gebied. 

Kleutergym 
Vanaf het begin heb ik, naast de individuele therapie, met een 
kleutergymgroepje gewerkt. In het begin waren het maximaal �0 
kleuters, sinds augustus 2007 zijn het maximaal 6 kinderen. 
Het zijn kleuters waarbij individuele therapie niet nodig is maar 
waarbij extra aandacht in een kleine groep aan te raden is. Dit 
groepje kan nooit individuele therapie vervangen, het is voor 
sommige kinderen wel een aanvulling op de individuele therapie. 
Er wordt op een speelse manier gewerkt aan de grote en fijne 
motoriek en aan de sensoriek. Ze leren samenspelen, wachten 
op elkaar, rekening houden met elkaar. Ze leren dingen durven, 
doorzetten, verstarring doorbreken, waardoor het zelfvertrouwen 
wordt vergroot. Juist het zien van anderen kan daarbij helpen! 
Tevens leren ze omgaan met grenzen, gevoelens herkennen. 
Spelenderwijs ervaren ze wetmatigheden en wordt de woorden-
schat uitgebreid. Er wordt volop muziek gemaakt en veel gezon-
gen in dit groepje.

Sociale vaardigheidstraining
Na het volgen van een studiedag over sociale vaardigheids-
training voor kinderen geef ik deze soms aan groepjes van 
maximaal � kinderen.
Dit zijn nooit kinderen van buiten mijn praktijk, maar cliëntjes 
die er ‘bijna’ zijn, die gebaat zijn bij dit extra steuntje in de rug in 
groepsverband. 

ASS problematiek
Sinds augustus 2007 werk ik ook met een groepje kinderen met ASS
problematiek. 
Het zijn kinderen die na de individuele therapie SVT (sociale vaar-
digheidstraining) kregen. Na afloop van de SVT waarbij veel aan spel werd 
gedaan, kwamen de ouders met het voorstel om het groepje te continueren. 
Deze sport -en spelgroep van � kinderen is mogelijk een tussenvorm, een 
opstap naar het reguliere verenigingsleven. 
De kinderen krijgen gelegenheid om allerlei activiteiten te ondernemen. 
Samen plezier hebben staat voorop.
Tijdens het spel worden ze gestimuleerd om de sociale vaardigheden die ze 
geleerd hebben tijdens de individuele therapie en de SVT toe te passen en 
uit te breiden. Om te verwoorden wat hen dwars zit, wat er in hen omgaat, 
om inzicht te krijgen in (de impact van) het eigen gedrag en in het gedrag 
van anderen. Kortom: om via samenspel ervaringen op te doen die 
beklijven waardoor de problemen op sociaal gebied verminderen.
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Er zit een heel duidelijke structuur in het uur en er zijn 
legio spelmogelijkheden. Spel met blokken, treinen en 
constructie materiaal, tafelspelletjes, balspel en ‘con-
ditietraining’, er zijn spelvormen met tweetallen ook uit 
de bewegingspedagogiek van Sherborne, maar er wordt 
ook samen geboetseerd, geverfd en muziek gemaakt. 
Alles staat in het teken van ‘samen spelen ‘.
Een studiedag in Antwerpen gaf me de handvatten om 
dit idee goed vorm te geven.

Individuele therapie met behulp van sensorische, 
motorische en muzikale middelen is een ideale 
combinatie. 
Voor sommige kinderen en als ze er aan toe zijn, kan 
het werken en spelen in een kleine groep een mooie 
aanvulling of vervolg zijn. 

Henny Böhm. 

Sherborne-therapie, ook wel Development Movement, is een 
bewegingspedagogiek ontwikkeld door Veronica Sherborne gericht 
op het stimuleren van de ontwikkelingsmogelijkheden van een kind 
of volwassene door middel van beweging.

Doel: De Sherborne-therapie wil door middel van beweging de 
persoonlijkheidsontwikkeling stimuleren. Zelfvertrouwen, door 
basisveiligheid in het eigen lichaam, en vertrouwen, door veiligheid 
in de relatie met anderen, zijn binnen deze therapie twee basis-
behoeften die nagestreefd worden.

Doelgroep: Sherborne-therapie wordt vooral gebruikt in de begelei-
ding en behandeling van mensen met een mentale beperking. In de 
praktijk van de begeleiding en behandeling van kinderen met autisme 
wordt Sherborne ook toegepast.

Basisprincipes: De Sherborne-therapie wil vooral het bewustzijn 
van de eigen bewegingsmogelijkheden, zowel binnen zichzelf (het 
eigen lichaam) als naar anderen toe, uitbreiden. Wie zich meer be-
wust is van de eigen bewegingen kan deze ook leren controleren en 
een evenwicht bereiken wat een begin kan zijn tot meer verkennen 
van de omgeving en betere communicatie. Wat op zich weer leidt tot 
een groter zelfvertrouwen en geloof in de eigen mogelijkheden.
In de Sherborne-therapie zijn er drie soorten relaties: de ‘met-elkaar-
relaties’ (met de therapeut), de ‘tegen-elkaar-relaties’ (de kracht van 
het eigen lichaam), en de ‘samen-relaties’ (afstemmen van zichzelf in 
de samenwerking met anderen).
De Sherborne-therapie legt zich vooral toe op vertrouwen en zelfver-
trouwen ontwikkelen, en onderscheidt zich in die zin van motorische 
revalidatietherapie. 

Sherborne-therapie
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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 in-
teressant is voor ons als psychomotorisch kindertherapeuten. Interes-
sant als achtergrondinformatie, als tips en ideeën. Iedereen die een site 
weet die ook voor anderen interessant kan zijn, kan deze doorgeven 
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

Getipt 
Ik kreeg de volgende site binnen als tip. Een site over het aanleren en 
verbeteren van de schrijfvaardigheid www.schrijfpedagogischehulp.nl. 

Via het internet is ook volop materiaal te koop, al dan niet gekoppeld aan 
een bepaalde gedachte of methode.

Kijk eens op:
http://www.dekrachtvan8.nl
Van de site overgenomen:
De Kracht van 8 Dit project gaat over een manier om waarden en normen 
zichtbaar te maken. Wij denken bij waarden aan: zelfrespect, gevoel van 
eigenwaarde, verdraagzaamheid, samenwerking, respect voor de ander en 
liefde, zowel voor jezelf als voor de ander. 
De Kracht van 8 is een handvat voor leerlingen, ouders en leerkrachten (in 
het basisonderwijs) om bewust te leren respectvol om te gaan met jezelf en 
de ander. We hanteren hierbij positieve uitgangspunten. We benoemen wat 
we wél willen in plaats van wat we niet willen.

Via deze site is een CD met liedjes te bestellen, op de site zijn de teksten 
van de liedjes te bekijken.
Zelf heb ik goede ervaringen met o.a. de liedjes: 
‘Iedereen is anders en dat vind ik oké’,
‘Opnieuw beginnen’ of, ‘Mug of olifant’ zoals ik het liedje noem. 

http://www.kriebeltje.com/
Van de site overgenomen:
Kriebeltje is een programma voor scholen dat de kinderen de kans biedt 
om zich eens van hun creatieve kant te laten zien en zich te ontwikkelen. 
Soms kunnen ‘zwakke’ kinderen in de cognitieve vakken, sterk zijn in de 
creatieve vakken en dat speelt een belangrijke rol in hun zelfbeeld. 
Het creëert ook balans, goede sfeer en veel pret op school. Als je gewend 
bent je gevoelens te uiten, kom je veel duidelijker over, word je beter 
begrepen en communiceer je effectiever. 
Bij kinderen is dat van groot belang. Kriebeltje behandelt diverse gedrags-
patronen en biedt suggesties hoe daarmee om te gaan op een effectieve 
manier.

Via deze site is een CD met liedjes te bestellen. 
Zelf heb ik goede ervaringen met o.a. de liedjes: 
‘Ik blijf altijd mezelf’
‘Ik ben boos’ 
‘Mimiek’ 
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Loopbaan ...

Interview door Carla Duterloo

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

Wilma Brands-Zandvliet

Hoe breder je ervaring
hoe beter je in de therapie kunt aanslui-
ten bij de behoeften van het kind!

Naam: Wilma Brands – Zandvliet
Leeftijd: 45 jaar
Functie voor de PMKT opleiding: Fysiotherapeut in een praktijk met 
collega’s.
Huidige functie: Psychomotorische Kindertherapeut in een eigen 
praktijk en bestuurlijke functie binnen de Nederlandse Vereniging voor 
PMKT.

Je hebt de opleiding fysiotherapie gedaan en je daarbij 
gericht op kinderen, hoe is dat zo gekomen?
Eigenlijk is het allemaal begonnen met een ongelukje! Ik was de oudste 
thuis en mijn jongere zusje raakte gewond aan haar hand door een onhan-
digheid met een glazen ruit. Daardoor kreeg zij een poosje fysiotherapie 
en dat was voor mij de kennismaking met mijn latere vak
Ik wilde altijd al graag iets voor anderen betekenen. Daarom koos ik voor 
een “zorgberoep” maar arts worden dat wilde ik niet: dat trok me minder, 
omdat ik tegen de lange duur van de opleiding opzag. Fysiotherapeut 
worden, dat leek me wel een interessant vak. In �982 ben ik zodoende 
begonnen aan de opleiding in Rotterdam.

Het werken met kinderen in de fysiotherapeutische praktijk had al snel mijn 
belangstelling. Zodoende ging ik in �987/�988 naar Gent om daar een extra 
scholing te volgen die speciaal was gericht op psychomotoriek met kinderen.
Achteraf leerde ik op deze specialisatiecursus louter oefeningen voor 
kinderen. In de praktijk bleken die echter niet voldoende aan te slaan. Het 
gedrag van de kinderen die ik in fysiotherapie had, werd bovendien door de 
ouders veelal als problematisch ervaren. Middels hun gedragingen – zoals 
het niet goed in hun vel zitten, te druk of lastig zijn - lieten de kinderen zien 
dat er meer aan de hand was.
 

Je kreeg dus al snel belangstelling voor de psychologische 
kant van je vak: hoe ging het verder?
Ik ging verder op zoek en kwam terecht op de Open Dag van de opleiding 
PMKT en ik weet nog zo goed dat we als belangstellenden met elkaar in een 
kring zaten. Elly Rozinga ging de groep langs en stelde me heel expliciet de 
volgende vraag: “Wat wil je hier nu leren?”
Mijn antwoord aan haar was duidelijk: “Hoe kan ik kinderen helpen? 
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De fysiotherapeutische oefeningen voldoen niet. En ik wil weten waarom mij 
dat niet lukt.” Op de Open Dag kreeg ik het gevoel dat de opleiding PMKT 
een antwoord zou kunnen zijn op mijn vragen.
Zo ben ik dus gestart met de PMKT studie. En in drie jaar tijd kreeg ik ook 
mijn twee kinderen! Ik werkte toen ook nog als fysiotherapeut 2 dagen, al 
met al een erg drukke periode.
Mijn man zorgde op de zaterdagen dat ik er niet was, voor onze zonen. 
Dat heeft uiteindelijk er toe bijgedragen dat zij een bijzondere band hebben 
opgebouwd met elkaar van het begin af aan. Dat hebben we allemaal als 
heel positief ervaren.

Heeft het moeder worden invloed gehad op je 
functioneren als PMKT therapeut? 
Jazeker: ik kan bijvoorbeeld heel goed de ongerustheid van andere moe-
ders begrijpen. Ik kan me daardoor nog beter inleven hoe het voor de 
ouders voelt als er iets met hun kind aan de hand is. Je snapt hun zorgen. 

Welke momenten hebben je vooral tot PMKT therapeut 
gevormd?
Fysiotherapie is een vak waar je vooral naar de bewegingstechnische 
kant van het lichamelijk functioneren kijkt. Problemen die daarbij optreden 
worden instrumenteel - middels therapeutische oefeningen - behandeld. 
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Loopbaan ... Bij kinderen die in de problemen zitten werkte die bewegingstechnische 
aanpak niet. Ik had kinderen met bewegingsproblemen in therapie die ook 
lastig of druk gedrag vertoonden. Ze waren motorisch onhandig, zaten niet 
goed in hun vel en ze konden sociaal/emotioneel niet uit de voeten. Ik raakte 
gemotiveerd voor de PMKT omdat PMKT uitgaat van het totale kind en zijn 
ontwikkeling en de motoriek ziet als een van de te onderscheiden gedrags-
componenten. Door te leren kijken naar het totale kind in zijn ontwikkeling 
kreeg ik andere mogelijkheden dan alleen bewegingsoefeningen aangereikt 
om kinderen te helpen.

Hoe kon je tenslotte met de opleiding PMKT aan de slag?
Dat is heel vanzelf gegaan in feite. In de fysiotherapiepraktijk waar ik werkte, 
kreeg ik na mijn afstuderen als PMKT-er in �99� namelijk de gelegenheid 
om met de opgedane kennis aan het werk te gaan. Ik had, bij de “gewone” 
fysiotherapie, kinderen altijd 25 minuten in behandeling. Dat is voor een 
PMKT sessie tekort. Zodoende werd er besloten dat ik 50 minuten met mijn 
patientjes bezig kon zijn. Dat was natuurlijk erg prettig voor de betrokken 
kinderen.
Psychomotorische therapie was toch nog onbekend in die tijd, ook bij kinder-
artsen, fysiotherapeuten en leerkrachten. Men begreep slecht wat ik als 
PMKT-er probeerde te doen voor kinderen. Deze therapie werd ook door 
de verzekering niet vergoed, dat maakte alles ook complex op den duur. 
Dat was een beetje zo de sfeer in die dagen.

Welke keuzes heb je uiteindelijk gemaakt: 
je hebt nu toch een eigen praktijk?
Ik ben daar eigenlijk langzaam naar toe gegroeid. Ik merkte dat ik geen zin 
meer had in bijscholingscursussen fysiotherapie voor mijn registratie, terwijl 
dat wel van me verwacht werd. Ook was het organisatorisch moeilijk om 
binnen mijn werk als fysiotherapeut naar scholen toe te gaan.
En omdat mijn PMKT werk binnen een fysiotherapeutische setting soms op 
onbegrip stuitte en ook verwarring teweeg bracht, besloot ik uiteindelijk voor 
mezelf te gaan beginnen.
Dat kon ik doen omdat ik ook nog een dag in de week als trainer sociale 
vaardigheden op een basisschool in Rotterdam aan de slag kon. Dat was 
een pilotproject van de school. Zij wilden op hun school - waar vele culturen 
elkaar ontmoeten – graag een sociale vaardigheidstraining opzetten vol-
gens de PMKT visie. We hadden een interessant gesprek en ik werd prompt 
aangenomen.
Zo kon ik in 200� een werkperiode van vijftien jaar afsluiten en mijn eigen 
zolder gaan inrichten tot een aantrekkelijke spelkamer voor kinderen.

Hoe zien je huidige werkzaamheden er uit?
Momenteel zie ik twee dagen per week zo ongeveer 8 tot �0 kinderen in mijn 
eigen praktijk aan huis. Ik heb de praktijk opgebouwd door in eerste instantie 
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actief gebruik te maken van mijn vorige netwerk. Maar al gauw ontstond er 
een nieuw netwerk binnen de wijk waar ik mijn praktijk had. Toen het al maar 
drukker werd, is mijn collega Carlijn Dolmans erbij komen werken. Zij behan-
delt ook zo’n � tot 5 kinderen per week.
In onze regio neem ik deel aan een platform van hulpverleners (zorg�kids) 
dat regelmatig bijeen komt: twee PMKT-ers, een logopedist/orthopedagoog 
en een RT’er /orthopedagoog.
We willen graag een multidisciplinair zorgaanbod voor kinderen gaan reali-
seren. Hoe dat er ooit uit gaat zien dat is nog toekomstmuziek! 
Daarnaast doe ik bestuurlijke functies voor de Nederlandse Vereniging voor 
Psychomotorische Kindertherapie(NVPMKT). Ik ben commissie coördinator 
voor de commissie ‘Kwaliteit’ waar drie werkgroepen onder vallen. Ik ben 
betrokken bij de werkgroep ‘Vakinhoudelijk’, waar we heel actief bezig zijn 
met nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de neurowetenschap en de 
betekenis hiervan voor de PMKT.
Als commissie coördinator ben je onderdeel van het Algemeen Bestuur van 
NVPMKT.
Verder werk ik als therapeut nauw samen met Anjolan Eisinga en hebben we 
regelmatig intervisiegesprekken. 

Heb je nog tips voor aankomende therapeuten?

- Je wordt pas echt therapeut in de praktijk, nadat je je basisgereedschap 
aangereikt hebt gekregen in de opleiding. Daarom raad ik iedereen aan: blijf 
ook na je afstuderen actief op zoek naar kennis en informatie! 



22 Tijdschrift voor PMKT - Jaargang 2008, nummer �

Want hoe breder je je oriënteert des te beter kun je in de therapie aan-
sluiten bij de behoeften van het kind. Dus niet thuis blijven! Ga erop uit! 
Meng je onder je PMKT collega’s: dat blijft echt heel belangrijk voor je 
verdere ontwikkeling als therapeut ... 
	 Onderneem zelf iets wat waarde heeft voor je vak: ik ben zelf bijvoorbeeld
 penningmeester geweest bij de Vereniging. Het kost wel wat tijd, maar de 
 contacten met andere collega’s en bestuursleden leveren je ook heel veel
 op. Het bevalt me nog steeds goed samen met vakgenoten de NVPMKT 
 mee gestalte te geven
	 Bezoek ook regelmatig cursussen en workshops op je vakgebied. Er is 
 altijd iets van je gading bij, iemand waar je wat van kunt leren; goede 
 boeken of uitdagende mooie spelmaterialen die je weer op nieuwe ideeën
 brengen voor de therapie
	 Bezoek ook eens de dagen van de oudervereniging Balans: ook zij komen 
 steeds weer met iets nieuws
	 Probeer bij een intervisiegroep van PMKT-ers te komen, je leert enorm 
 veel van het uitwisselen met collega’s. Door af en toe te veranderen van 
 intervisiegroep, hoor je ook weer eens andere geluiden. 

Wil je iets vertellen over je inspiratiebronnen?
Eerlijk gezegd zijn dat voor mij de kinderen zelf! En dan denk ik vooral 
ook aan de kinderen met hechtingsproblemen. Het is met name hun wan-
trouwen naar anderen, het opstandige en depressieve in deze kinderen dat 
me zo raakt. Zij hebben vaak een gevoel ervaren van “weggedaan te zijn”. 
Als zo’n kind dan toch weer een beetje vrolijker naar huis gaat dan geeft je 
dat toch het gevoel datje een steentje bijdraagt aan hun ontwikkeling.
Het is niet gemakkelijk hoor. Zo herinner ik me een jongen van elf jaar die 
geadopteerd was. Hij had het daar erg moeilijk mee: “Niemand wil mij en ik 
ben niks”. Hij was heel oppositioneel en tergde mij hier in de spelkamer tot 
het uiterste! Hij testte op die manier of hij er op kon vertrouwen dat ik hem 
niet zou afwijzen. Ik liet hem weten dat hij mocht blijven, hoe hij zich ook 
gedroeg en dat ik beschikbaar was voor hem. Gelukkig ben ik vanuit mezelf 
rustig en gestructureerd, dat scheelt. Gaandeweg werd deze boze jongen 
wat vrolijker. 
Later ging hij pret met me maken en kon hij weer genieten.
Degene die voor mij beslist wel een rolmodel is op dit terrein dat is 
Truus Bakker. Zij is heel deskundig met kinderen met hechtingsproblemen. 
Ze adviseert mij en Anjolan in supervisie-bijeenkomsten over lastige vragen
in de therapie. We laten dan stukjes therapie op video zien. Zij kan je 
reuzengoed laten zien hoe je heel echt bij het kind kunt blijven. Zij heeft een 
geweldig vermogen om met de emoties van kinderen mee te resoneren. 
Dat vind ik heel inspirerend. 
Uiteindelijk wil je dat ieder kind het goed heeft. Je wilt bijdragen aan de 
kracht die kinderen in zich hebben om er weer bovenop te komen. 

Loopbaan ...

Wilt u Wilma Brands 
een vraag stellen?
Wilma is te bereiken 
op haar email-adres: wbrandszandvliet@cs.com
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De praktijk
Stel je hebt met goed gevolg de eerste twee jaar van de opleiding gedaan, 
je hebt een stageplaats bemachtigd en je hebt kennisgemaakt met je 
begeleider en overige betrokkenen. Sommigen lopen eerst een paar keer 
mee in de organisatie of kijken mee met een paar behandelingen maar dan 
gaat het toch echt beginnen. Het moment is aangebroken dat je alleen met 
je cliëntje in een ruimte staat. Dit is het moment waar je al die tijd naar hebt 
toegewerkt. Dit moet eigenlijk ‘de mooiste dag’ van je therapie-leven worden. 
Herinner je je deze dag nog, doorgewinterde pmkt-er?

Sommige studenten gaat het ‘therapeut zijn’ van nature af, vele anderen 
hebben moeite om los te komen van handelswijzen en denkpatronen die 
haaks staan op de therapeutische attitude en vaardigheden die we zo graag 
zien. Nu komt het erop aan of een student leerbaar is, dat wil zeggen of de 
student bereid is om een uniek veranderingsproces in zichzelf toe te laten 
met als doel: kun je jezelf (als persoon) inzetten als middel in therapie? 
Kun je je eigen persoonlijke doelen uitschakelen én authentiek blijven om 
de doelen van het kind te dienen?
Een ingewikkeld proces waarbij we gedurende dat derde studiejaar voor 
stut en steun zorgen om dat proces in goede banen te leiden. En dit 
veranderingsproces loopt synchroon aan het proces dat het te behandelen 
kind ondergaat: dubbel uniek. 
In het derde jaar schrijft en leert de student zich te pletter. Maar wat een 
juweeltjes zien we uiteindelijk uit dat leerproces te voorschijn komen! 
Beginnend therapeuten die met succes twee kinderen geholpen hebben 
om een beetje gelukkiger met zichzelf te worden.
Soms loopt het proces vast en moeten er ingrepen worden gedaan om 
de ontwikkeling weer op gang te brengen. Ook hier zien we een parallel 
met leren en therapie. Dit kan bij de student weerstand, onbegrip en 
frustratie opleveren. Wat we nooit doen is een student loslaten; we zijn 
een verbond aangegaan en dat vergt van beide kanten inspanning.

Wilt u helpen?
Het zoeken van een stageplaats valt nog niet mee, daarom roep ik iedere 
lezer van dit blad op studenten hierin te helpen: wil je als eigen praktijk-
bezitter een student begeleiden, werk je in een instelling waar een stage-
plaats geboden kan worden, heb je suggesties? 

Meld het mij: 

jokevanpel@lebondepart.nl

en lever een bijdrage aan groei!

Joke van Pel

C
O
L
U
M
N

Joke van Pel
directeur Le Bon Départ
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Als ik me boos voel 
Dan ben ik rood van binnen
Dan voel ik vuur
En dan voel ik lava
Ik voel me een vulkaan
Ik voel me knalwoedend

Als ik me boos voel
Dan ben ik donk zward
En dan voel ik me een boos hond
Ik voel me dan wil ik bijten
Ik voel me boos

Over-
peinzingen 
van jonge 
dichters

Over-
peinzingen 
van jonge 
dichters

Gedicht van 
leerlingen van de 
Mytylschool 
Ariane de Ranitz 
te Utrecht.



Ademen
“Adem” is de sleutel naar leven met hart en ziel en die sleutel zie ik mensen 
telkens weer vinden. Ook ik mocht die sleutel een aantal jaren geleden ont-
dekken. Na het zien van het boek van Paul Lenferink, “Adem en leef met 
hart en ziel” was mijn eerste gedachte: “Dat boek hoef ik niet te lezen. 
Ik leef immers al met hart en ziel”. Mijn vriendin, die mij het boek liet zien, 
vond echter dat ik het toch maar eens moest bekijken. Ik las het boek in één 
dag uit en het deed mij besluiten om een ademworkshopdag te gaan volgen. 
Daar ontdekte ik dat ik mezelf jarenlang had wijsgemaakt dat ik met hart en 
ziel leefde. Ik was al die jaren vergeten eens naar binnen te kijken. Ik was 
mezélf kwijtgeraakt. Wie ben ik? Hoe gaat het nu eigenlijk écht met mij? 
Waarom doe ik de dingen altijd zoals ik ze doe? Wat mag ik doen op deze 
wereld? Allemaal vragen die ik mezelf stelde en waarop ik met behulp van 
“ademen” in de loop der tijd meer en meer antwoorden krijg en heb 
gekregen.
“Ademen doen we allemaal elke dag”, zul je zeggen en dat is natuurlijk ook 
zo. Eten en drinken kunnen we een tijdje missen, maar enkele minuten niet 
ademen leidt onherroepelijk tot de dood.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste mensen maar 20 tot �0% van 
hun ademhalingspotentieel gebruiken. Ik moet je zeggen dat ik daar wel van 
schrok, toen ik dat voor het eerst hoorde. ”Hoe zou het zijn, wanneer ik daar 
70 tot 80% van kan maken?” dacht ik. “Wanneer ik al mijn cellen van meer 
zuurstof kan voorzien?” Ik had gelezen dat ik me dan fitter en vitaler zou 
gaan voelen. Een uitdaging! Ik ging een BB-seminarweek volgen. 
Ik voelde niet alleen op fysiek niveau effect, maar ontdekte dat ademen een 
gereedschap voor me was geworden. Een gereedschap dat ik op moeilijke 
momenten kon inzetten om weer rust, vertrouwen en balans te ervaren en 
te behouden. Ademen heeft dus effect op mentaal en emotioneel niveau, 
voelde ik. Natuurlijk had ik dat al gelezen en had mijn ademcoach me dat 
verteld, maar nadat ik het ook ervaren had, kreeg ik het verlangen er iets 
mee te gaan doen. Een heel aantal patronen dat ik ontwikkeld had en vele 
belemmerende overtuigingen die in de loop der jaren waren ontstaan, heb 
ik aangepakt en er met behulp van ademen contact mee kunnen maken en 
getransformeerd. Ik ontmoette mezélf en wist meer en meer wie ik werkelijk 
was en mocht zijn. Telkens weer gaf ik mezelf een cadeautje. Telkens weer 
dacht ik achteraf: ”Is het zó simpel?……… Dan moeten kinderen dit ook 
kunnen en leren kennen”. Omdat mijn hart bij kinderen ligt, wilde ik naar hen 
de vertaalslag maken. 

Adem (ver) 
halen ...

Angéle Kokkelmans

Ik ben Angèle Kokkelmans, 51 jaar, getrouwd en moeder van twee 
volwassen dochters.
Ik werk als Balance-Breathing-ademcoach en heb een praktijk 
waarin ik ademsessies geef aan volwassenen en kinderen. 
Een beroep waarin ik mij, na 27 jaar met veel plezier als (muziek-) 
leerkracht in het basisonderwijs te hebben gewerkt, helemaal heb 
gevonden. 
Met verwondering en vol dankbaarheid mag ik elke dag weer 
getuige zijn van de mooie processen die mensen doorlopen 
tijdens een ademsessie. 
Toen ik gevraagd werd een artikel te schrijven voor het tijdschrift 
voor Psychomotorische Kindertherapie, inspireerde mij dat 
meteen. Ik wilde me daarom iets meer verdiepen in het werk van 
een PMKT-therapeut en zag de aanvulling die “ademen” hierbij 
zou kunnen vormen.

Even voorstellen!
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Adem (ver) halen ... Kinderen
Op school en in mijn praktijk zie ik nu, dat zelfs kinderen al belemmerende 
overtuigingen ontwikkelen. Uitspraken als: “Ik doe het nooit goed”, “Dat kan 
ik toch niet”, “Dat durf ik niet”, of “Waarom wordt ik altijd zo gepest?”, hoor ik 
niet zelden. 
Een PMKT-therapeut zal dat beslist niet vreemd in de oren klinken. Ook 
ademen levert een bijdrage, om deze overtuigingen en belemmerende 
gedachten te transformeren in gevoelens van vertrouwen en veiligheid. 
Dát gun ik ieder kind!
Omdat ademen “voorbij de woorden” is, ervaar ik in de praktijk, dat het een 
makkelijke ingang voor kinderen vormt. Zelfs voor pubers blijkt het een 
mooie manier te zijn, want als er iets is wat een puber niet wil, dan is dat 
praten over zijn gevoelens. Dat is immers niet stoer! Tijdens een ademsessie 
hoeft er niet gepraat te worden.
Het blijkt vaak niet eens nodig en wenselijk te zijn om in een intakegesprek 
situaties concreet te benoemen. Het gaat meer om het patroon dat er aan 
ten grondslag ligt en dát etaleren ze meestal overduidelijk waar je bij bent.
Een belangrijke vraag die ik dan stel is: “Je doet de dingen áltijd zoals je ze 
nu doet. Is dit de manier waarop je het graag wil blijven doen?” Als adem-
coach is het van belang op zoek te gaan naar het probleem áchter het pro-
bleem dat in de hulpvraag wordt neergelegd. 
Een kind kan heel goed aangeven wat het graag zou willen en wat beslist 
niet of niet meer. Met behulp van concreet spelmateriaal zoeken we samen 
naar dingen die erbij kunnen helpen het gewenste doel te bereiken en wát 
er nu nog in de weg zit. Zo komt er een specifiek doel voor de ademsessie 
boven water. 

En toen? …Een Prentenboek!
Op zoek naar een manier waarop ik de ademmethodiek 
van Balance Breathing aan mijn jonge cliënten kon uitleg-
gen, ontsproot het verhaal van het “Ademelfje” aan mijn 
fantasie. Een metafoor, waarvoor kinderen heel ontvan-
kelijk zijn. Ik vertelde hen van de ademelfjes, die overal 
in ons lichaam wonen en die je kunt voelen wanneer je 
ademhaalt. Dáár waar je lichaam beweegt bij het ade-
men, dáár zijn je ademelfjes wakker.  Er wonen onder 
andere ademelfjes van gevoel, ademelfjes van plezier en 
ademelfjes van liefde bij iedereen.
Het verhaal sloeg enorm aan. Kinderen werden zich 
bewust van hun ademhaling en waren enthousiast. Ik 
merkte dat ze in een intakegesprek veel makkelijker over 
zichzelf praatten. Toch miste ik iets tastbaars…..
Het idee voor het prentenboek was geboren!
De kleurrijke prenten, voor mijn praktijk aangevuld met 
een ademelfje als handpop, vingerpoppetjes en zelfs 
een kostuum van het ademelfje, zorgden ervoor dat 
hun verhalen moeiteloos vloeiden. Ik had niet alleen de 
kinderen, maar ook mezelf een waardevol cadeau in 
handen gegeven. 

- Uit de praktijk! -
 
Duiveltjes
Voor Krisje van 9 voelt boosheid alsof er duiveltjes 
binnen in haar wonen en ze wil heel graag, dat die snel 
gaan verhuizen en dat er elfjes voor in de plaats komen. 
Tijdens de ademsessie laat ik haar op een gegeven 



moment een verhuiswagen visualiseren, die volgeladen wordt met ál haar 
duiveltjes die er maar te vinden zijn. Vervolgens verwelkomt zij de verhuis-
wagen vol met elfjes, die liefdevol een plekje zoeken op verschillende plaat-
sen in haar lichaam. Met een lichte glimlach ademt ze nog een poosje in een 
verbonden ademhaling en geniet er zichtbaar van. Toen ik later aan haar 
vroeg waar de duiveltjes zijn gaan wonen, antwoordde ze: “Op het duivels-
eiland, en ze kunnen allemaal niét zwemmen en als ik er tóch weer eentje 
voel, vraag ik gewoon aan de elfjes of ze hem wegsturen, want die zijn nu 
met véél meer”.   
Samen lezen we het verhaal van de “Ademelfjes”. Op de laatste bladzijde 
van het boek, waar het ademelfje zwaaiend afscheid neemt, tekent Krisje 
met uitwisbaar whiteboardstift een duiveltje. Ook van hem neemt het adem-
elfje nu afscheid.

Het rotsblok in de rivier
Joost van �2 jaar is ervan overtuigd, dat huilen niet stoer is. Dat doen alleen 
meiden. Als hij tranen voelt, gaat hij even op het toilet zitten, want daar weet 
hij zeker, dat hij alleen is en niemand hem kan zien of horen. Hij heeft een 
dikke muur om zichzelf heen gebouwd en laat niemand toe die eens wil 
“binnenkijken”. Tijdens de ademsessie zit hij volledig in zijn hoofd en blijft 
controle houden over de situatie. Hij kan zich maar heel moeilijk overgeven. 
Expressie geven aan zijn gevoelens is “not done”.
Na de sessie geeft hij aan, dat hij niet meer wil ademen. “Jij maakt mij boos 
en verdrietig en dat wil ik niet!”, zegt hij tegen mij. Ik vraag hem of ik hem 
een verhaal mag vertellen en hij stemt toe. Ik vertel het verhaal over de 
wilde rivier. In de rivier liggen dikke rotsblokken en de rivier wil het graag wat 
rustiger aan gaan doen. Hij is moe van al dat wilde stromen en kolken en 
vraagt het rotsblok te verdwijnen. Het rotsblok vertelt aan de rivier, dat hij de 
steen van boosheid is, die elke keer als de rivier boos was, weer een beetje 
dikker is geworden. Alleen door zijn aanwezigheid te voelen en de steen te 
willen zien en er voldoende water overheen te laten stromen, wordt hij kleiner 
en kan hij tot slot verdwijnen. Joost begrijpt de metafoor en wil het verhaal 
mee naar huis nemen, om te lezen hoe het gaat met de steen van verdriet, 
de steen van angst en alle andere kleine kiezeltjes uit de rivier. Twee dagen 
later belt hij zelf, met de vraag of hij mag komen ademen.

Storm
Ellen van 8 jaar geeft aan, dat wanneer ze boos is, er een enorme storm 
woedt in haar hoofd en dat ze maar één wens heeft en dat is, dat deze 
storm heel snel gaat liggen, zodat ze de zon weer kan voelen schijnen.
Samen tekenen we haar persoonlijk weerbericht voor vandaag, waarbij zij 
vol overgave aan de rand van het blad de storm schildert en midden op het 
blad een grote gele zon, die zoveel stralen krijgt dat de stormwind erachter 
verdwijnt.
Tijdens de ademsessie breng ik haar bij die boosheid, laat haar deze groter 
maken en vervolgens ontladen. Dit kan door haar aan te sporen erdoor-
heen te ademen, of door er expressie aan te geven. Ze kiest ervoor om er 
doorheen te ademen. Binnen enkele ogenblikken is de rust wedergekeerd. 
Tijdens de evaluatie laat ik haar het laatste beetje boosheid in een ballon 
blazen. We doen het raam open, ze laat de ballon met het laatste restje 
boosheid naar buiten fladderen en luid lachend en giechelend gaat ze 
opgelucht naar huis.

Prikkeldraad
Angst voelt voor Sietse van �0 als prikkeldraad en hij vraagt voor zijn ver-
jaardag een speciaal tangetje om alle stekels er af te kunnen knippen.
In het intakegesprek vertelt Sietse dat het telkens weer lijkt of er ook nog 
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knopen in het prikkeldraad zitten. Ik geef hem een koord en vraag hem of 
hij een angstmoment kan omschrijven. Vervolgens mag hij een knoop in 
het koord leggen, dat dit angstmoment representeert. Hij weet nog drie van 
deze momenten te benoemen en legt vervolgens nog drie knopen in het 
koord. Ik vraag hem welke knoop hij vandaag uit het koord zou willen 
ademen. Hij kiest voor de eerste knoop en we gaan aan de slag. Na de 
ademsessie bekijken we het koord en vraag ik hem of de knoop eruit mag. 
“Ja”, zegt hij, ”en de anderen mogen er ook uit”. Voor zijn verjaardag wil hij 
nu een ander cadeau, want het tangetje heeft hij niet meer nodig. Het gaat 
immers ook met een koord en dat heeft hij nu.

(Alle namen van kinderen die genoemd worden, zijn om privacy redenen 
fictieve namen.)

Over het prentenboek “Ademelfje, ben je wakker?”
Het prentenboekboek, is bedoeld voor ouders, grootouders, leerkrachten, 
begeleiders en therapeuten, als ingang in gesprekken met kinderen, in de 
leeftijd van � tot �2 jaar, over emoties, gevoelens, wensen en verlangens. 
Het is dient als “frame” waaraan de persoonlijke belevingen van elk kind 
kunnen worden opgehangen. Verdieping vindt plaats door in te gaan op hun 
belevingswereld. Voor de elf- en twaalfjarigen is het een uitdaging om de 
diepere betekenis achter het boek te ontdekken. En dat blijken ze heel goed 
te kunnen.
Het prentenboek is van een behoorlijk formaat, 25cm x �5cm en heeft dikke 
stevige bladzijden. Het is ingebonden in een ringband, zodat het moeite-
loos kan blijven openstaan en degene die voorleest het boek helemaal kan 
omklappen. Voor het kind blijven de tekeningen zichtbaar en voor de lezer 
de tekst. Kinderen kunnen op elke bladzijde het verhaal met wihtboardstift 
aanvullen met hun eigen verhaal en er passende tekeningen bij maken, 
waardoor het boek heel persoonlijk wordt. Later kunnen de toevoegingen 
met papier weer worden weggeveegd.
Tevens is er op de website www.ademelfje.nl gratis een ondersteunende 
CD te downloaden.
Er is mij de afgelopen periode al meerdere malen gevraagd pedagogisch/
didactische handreikingen te schrijven bij het boek. Ik heb dit ook gedaan, 
maar toen ik voor de verschillende leeftijdsgroepen praktische voorbeelden 
had beschreven, heb ik ze even later in de papierversnipperaar gedaan. 
Ik vond het jammer om in te gaan vullen. 
Het blijkt, dat wanneer je je verdiept in het verhaal en samen met het kind je 
fantasie laat stromen, er een mooi en persoonlijk verhaal ontstaat.

Balance Breathing
De ademmethodiek van Balance Breathing, die ten grondslag ligt aan het 
prentenboek, is ontwikkeld door Paul Lenferink. De open en verbonden 
ademtechniek die BB hanteert is niet nieuw. Elke cultuur en vele spirituele 
stromingen geven aandacht aan het belang van ademen. Ieder op zijn 
eigen manier.Velen hanteren óók deze ademhalingstechniek. Wat Balance 
Breathing uniek maakt, is onder andere de zorgvuldige coaching, gericht 
op ieders individuele blokkades, belemmerende overtuigingen en patronen. 
Met behulp van ademen kunnen we deze transformeren en integreren. 
De professionele en aandachtige begeleiding van de ademcoach, maakt 
elke ademsessie een waardevolle stap.
Binnen de Academy for Balance Breathing is men op dit moment bezig, 
met het ontwikkelen van een programma, speciaal gericht op het onderwijs. 
Verspreid door het hele land worden er workshopdagen gegeven en gratis 
informatie-bijeenkomsten. Voor de seminarweken is een prachtige spirituele 
plek gekozen op Ibiza. Voor meer informatie kun je terecht op:
www.balancebreathing.nl

Adem (ver) halen ...
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Verhuizing!
De verhuizing van het secretariaat is achter de rug en 

Maxime Meijer, onze nieuwe secretaresse 
is met veel enthousiasme aan haar werkzaamheden begonnen.

Voor wie het nog niet heeft genoteerd, hieronder ons nieuwe 
adres en telefoonnummer:

Secretariaat Stichting Le Bon Départ
Van den Brandelerkade 27 

2313 GW  Leiden
tel. 071 – 3411703 (di. en vrij. van 10.00 – 15.00 uur)

Open dagen!
Ook dit jaar organiseren we open dagen om belangstellenden 

kennis te laten maken met de opleiding. De data zijn:

zaterdag 5 april 2008 van 10.00 – 12.30 uur 
locatie: Praktijk Ingrid Gremmen

Weisteeg �
�8�5 LH Harderwijk

zaterdag 17 mei 2008 van 10.00 – 12.30 uur
Praktijkruimte Els van der Wegen

Goirleseweg 90 (ingang zijkant huis)
5026 PD Tilburg

zaterdag 15 juni 2008 van 10.00 - 15.00 uur 
cursuslocatie ROC Midden Nederland

Pahud de Mortangesdreef �� 
�562 AB Utrecht

Zie voor meer informatie onze website: 
www.lebondepart.nl

Studiegids!
De nieuwe studiegids ligt bij de drukker.

Belangstellenden kunnen een exemplaar opvragen bij het secretariaat. 
Ook kan per e-mail een digitale versie worden verzonden.

Berichten
vanuit de
opleiding! 

Stichting Le Bon Départ



�0 Tijdschrift voor PMKT - Jaargang 2008, nummer �

Binnen-
gekomen
berichten!

@

Post-HBO workshops 
voor vaktherapeuten en -begeleiders in de GGZ en in het 
welzijnswerk die met beweging, dans, spel en/of drama 
werken (of daarvoor studeren) en voor andere therapeuten 
en begeleiders die belangstelling hebben voor dit vak-
gebied. De workshops vinden plaats op zaterdag van 10.00 
tot 16.30 uur in de Fontys Dansacademie, in het centrum 
van Tilburg. Deelname kost € 88 per workshop.

�5 maart:  I. van Wijk: Ademtherapie binnen de
 geestelijke gezondheidszorg

29 maart:  F. van de Wiel: Het belang van een coherent 
 hartritme in het therapeutisch proces.

5 april:  J. Ben Yakov: Spel als brug naar de eigen 
 wereld van de cliënt

�2 april:  J. Ben Yakov: Spelen met adem en stem in 
 dans- en bewegingsexpressie-therapie

�9 april:  G. Cleven: Interactiepatronen vanuit de 
 Roos van Leary 

�7 mei:  J. Climenko: Dance/Movement Therapy From 
 the Inside Out 

7 juni:  M. Sigling: Mindfulness in beweging

�� juni:  R. Herbig: Ademtherapie bij stress-
 gerelateerde klachten

�� september:  I. Cleff-Haüssler: Laban bewegingsanalyse in 
 de dans- en bewegingstherapeutische praktijk

20 september 
en � oktober:  I. Baardman: Lichamelijke energie - actie - 
 interactie – satisfactie 

27 september:  J. Ben Yakov: Herstel en versterking van de 
 therapeut om burnout te voorkomen

Voor informatiebrochures en inschrijfformulieren:
Telefoon 08778 78166, fax 08778 71133 of 
E-mail:  ssb-tilburg-zwijsenplein@fontys.nl 
van de studentenservicebalie van de Fontys Dansacademie.
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Symposium Chronisch Zieke Kinderen 
en Inspanning

Het Cardiopulmonale 
Systeem in Beweging

Vrijdag 20 juni 2008
Locatie: UMC Utrecht 
Tijd: 9:30-17:00 uur 

Organisatie: 
Afdeling Kinderfysiotherapie & Pediatrische Ins-

panningsfysiologie, 
Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht 

Kosten: € 120,-  /  € 60,- voor studenten

Doelgroep:
 (Kinder/sport) fysiotherapeuten, oefen-

therapeuten, artsen, bewegingswetenschappers 
en studenten

Voor meer informatie en inschrijfformulier: 
Mw S. Raaf Email: S.E.Raaff@umcutrecht.nl 

Tel: 088-755�0�0

In de volgende 
uitgave hier 
misschien 

Uw advertentie?

Neem dan contact op 
met redactie.

Zorgen voor jezelf in relatie met de ander,
met respect voor jezelf en de ander.

De methode om de psycho-sociale weerbaarheid van kinderen/jeugdigen 
en hun ouders/opvoeders te bevorderen is door Jooske Kool beschreven 

in het boek “Ho, tot hier en niet verder...!” (ISBN 90-334-4558-1).  

Ze is geschikt voor een brede doelgroep en 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 -observatie.

- Aanbod voor de kinderen én de ouders.
- Aandacht voor de loyaliteitsbanden van kinderen en ouders.

- Aandacht voor kindspecifieke factoren: psychiatrische, neuro-
psychologische en senso-motorische stoornissen.

Introductie Workshop (1 dag) op 16 mei, 3 oktober 2008
Opleiding tot gecertificeerd trainer start op 4 september 2008

Verdiepingsworkshop (2 dagen) op 30 en 31 oktober 2008

Stichting Uit eigen beweging
postbus 1001 - 6235 ZG Ulestraten - 043 - 326 18 47

www.uiteigenbeweging.nl  -  uiteigenbeweging@hetnet.nl 

“Ho, tot hier en niet verder…!”



Kijk ook eens op de websites: 
www.lebondepart.nl of
www.nvpmkt.nl
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