TREF!

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?
Mail of bel gerust!
•
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7442 BE Nijverdal
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Voor wie is Tref! bedoeld?

Casuïstiek/praktijkvoorbeelden

Tref! is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12
jaar, die moeite hebben met het vinden van aansluiting
in spelsituaties en die gebaat zijn bij een insteek die niet
zozeer talig is, maar meer handelend.

• L. wil graag meedoen met de klas tijdens een spel
maar durft dit niet.
• T. snapt andere kinderen niet zo goed en krijgt
hierdoor vaak ruzie.

Doel van de Tref!-bijeenkomsten:

• M. loopt vast in de klas tijdens spelsituaties

Het optimaliseren van de sociaal-emotionele ontwikkeling
door het inzetten en stimuleren van de motorische
vaardigheden binnen een groepsbehandeling.

• K. gaat altijd mee met de rest ook al wil ze
eigenlijk niet. Ze wil graag nee durven zeggen.

Inhoud van de Tref!-bijeenkomsten:

• S. is heel aanwezig in de klas en tijdens sport.
Wil graag alles bepalen en vindt het moeilijk dat
anderen ook een mening hebben.

Door het bewegen in een groep te combineren met
aanwijzingen in het gedragsmatig functioneren binnen
een groep, wordt op een vanzelfsprekende manier
gewerkt aan de ontwikkeling van een betere houding in
het samen leren/spelen/functioneren/afstemmen.
Naast een geformuleerd groepsdoel (‘samen leren
zijn’) wordt voor elk kind ook een individueel doel
geformuleerd, in overleg met het kind, ouders, school
en daar waar wenselijk is ook met andere zorgverleners.
Immers een kind wordt voornamelijk binnen een schoolse
setting geconfronteerd met groepssituaties.

• N. wordt snel boos en kan niet tegen kritiek.
• W. vindt het heel moeilijk om vriendjes te
maken en reageert vaak anders tegenover andere
kinderen waardoor hij juist mensen afstoot.

Vergoeding
Hoe ziet het trajact eruit?
Uw kind wordt aangemeld, vanuit uw eigen initiatief of
bijvoorbeeld op advies van school. Wat de reden
van aanmelding ook is, er is geen verwijzing voor nodig.
Om een goed beeld te krijgen van uw kind en de
probleemsituatie wordt er voorafgaande aan de Tref!
een intake gedaan door de kinderfysiotherapeut en/of
psychomotorisch therapeut. Middels een vragenlijst wordt
de competentiebeleving van uw kind in kaart gebracht.
Er wordt van verschillende activiteiten en momenten
gekeken hoe vaardig uw kind zichzelf hiermee vindt.
Deze vragenlijst wordt ook na de Tref! bijeenkomsten weer
afgenomen om te kunnen evalueren wat er is veranderd in
de competentiebeleving. De groep bestaat uit kinderen in
de leeftijd van 4 t/m 12 jaar en bestaat uit 5 tot maximaal 10
kinderen. De kinderen doen spellen en andere activiteiten
onder begeleiding van de kinderfysiotherapeut en de
psychomotorisch therapeut.

www.fysiosterk.nl

De groepsbehandelingen voor kinderen worden meestal
vergoed door uw zorgverzekering. Tijdens de intake zal
besproken worden welke kosten er verbonden zijn aan
deelname.

