
Bewegen en ervaren 
Psychomotorische therapie voor kinderen

 

Bij sommige kinderen of jongeren 
verloopt de ontwikkeling moeizaam 
of staat hij zelfs stil. Dan kan 
psychomotorische therapie (PMT)  
helpen. Bewegen hoort namelijk bij 
kinderen en jongeren. Het draagt bij 
aan hun algehele ontwikkeling. De 
kracht van psychomotorische therapie 
(PMT) is: via bewegen en lichamelijk 
ervaren komen tot (gedrags)
verandering.



Wat is psychomotorische therapie 
(PMT)? Zo kunt u het aan uw kind 
vertellen.
PMT is een ‘doe-therapie’. Je komt 
letterlijk in beweging en bent met je 
lijf bezig. Bij PMT doen we allerlei 
bewegingsvormen die je misschien 
kent van de gymles op school. Bij 
PMT is het niet belangrijk hoe goed 
je bent. Het gaat er om hoe jij dingen 
ervaart en hiermee omgaat. Vooral de 
dingen die jij moeilijk of lastig vindt. 
Dit bespreken we samen. Je leert op 
een andere manier met deze moeilijke 
of lastige dingen om te gaan. Bij PMT 
ben je dus eigenlijk ‘bewegend’ bezig 
met de dingen die je moeilijk vindt. 

Voor wie?
PMT is bedoeld voor kinderen 
en jongeren met verschillende 
problemen. Bijvoorbeeld: weinig 
zelfvertrouwen hebben, emoties en 
gevoelens moeilijk kunnen uiten, snel 
ruzie maken met leeftijdsgenootjes of 
niet voor zichzelf durven opkomen.

Voorbeeld 1:
Anne (9) is erg onzeker en neemt 
weinig ruimte in. Tijdens de PMT 
oefent Anne met stevig staan. Zij 
oefent meer ruimte in te nemen in de 

gymzaal en op te komen voor zichzelf. 
Bijvoorbeeld door tijdens balspelen 
met duidelijke stem om de bal te 
vragen aan haar groepsgenoten. Anne 
oefent tijdens de stoeivormen haar 
kracht te gebruiken en grenzen aan te 
geven. Ze ervaart dat ruimte in nemen 
er voor kan zorgen dat er naar haar 
geluisterd wordt, waardoor zij zichzelf 
meer durft te laten zien.

Voorbeeld 2:
Bas (10) heeft last van onvoorspelbare 
woede-uitbarstingen. Tijdens de 
PMT oefent hij met het voelen van 
verschillende lichaamservaringen. 
Bijvoorbeeld vermoeidheid en 
spanning, maar ook signalen die 
vrijkomen bij boosheid. Er wordt 
gekeken in welke (bewegings-)
situaties Bas boos wordt, bijvoorbeeld 
wanneer iets niet direct lukt en 
welke signalen hij in zijn lichaam 
waarneemt. Zo leert Bas hoe hij zijn 
boze buien kan voelen aankomen en 
wat hij kan doen de boosheid weer te 
laten zakken.



Wanneer?
Wanneer uw kind PMT volgt, is in 
overleg met de psychomotorisch 
therapeut.

Waar?
De PMT vindt plaats in de gymzaal 
van Ithaka ambulant, 
O0stmolenweg 85 in Kloetinge.

Wat moet uw kind meenemen?  
Uw kind heeft voor elke bijeenkomst 
zaalschoenen nodig. 

Meer informatie en aanmelding
Meer informatie en aanmelding 
via de hoofdbehandelaar of neem 
contact op met Emergis kinder- en 
jeugdpsychiatrie, 0113 26 79 10. 

Wat voor soort activiteiten?
De PMT gebruikt allerlei oefenvormen 
zoals vertrouwensoefeningen, 
samenwerkingsopdrachten, 
balspellen, stoeivormen etc. 
Andere oefenvormen zijn 
ontspanningsoefeningen of vormen 
die gericht zijn op de zintuiglijke 
waarneming. Bij de oefenvormen 
kan de nadruk liggen op het gedrag 
dat uw kind vertoont (bijv. hoe hij/
zij met andere kinderen omgaat), of 
de beleving van het lichaam. Dit is 
afhankelijk van de hulpvraag. 

Hoe vaak?
De therapie bestaat uit tien 
bijeenkomsten van een uur. Na 
de laatste bijeenkomst heeft u 
een evaluatiegesprek met de 
hoofdbehandelaar. In dit gesprek 
bespreekt u het verslag van de 
psychomotorische therapie.  
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