Logopedie

Al meer dan 25 jaar heeft Desiree Smeets een allroundpraktijk: Logopediepraktijk Born (tevens geregistreerd
dyslexiebehandelaar). In het kader van vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) is zij werkzaam geweest op
consultatiebureaus en in peuterspeelzalen. Naast schoollogopedie op basisscholen heeft zij met lichamelijk
en verstandelijk gehandicapte kinderen gewerkt en
ervaring met kinderen met autisme, ADHD en ADD
opgedaan. “In mijn praktijk behandel ik stoornissen op
het gebied van adem (COPD/hyperventilatie), stem,
spraak, taal, afwijkende mondgewoonten (OMFT) en
problemen met het gehoor en de auditieve verwerking,
het lezen en het spellen of dyslexie. Een persoonlijke
benadering en de hulpvraag van kind en ouders staan
centraal. Kwaliteit is een belangrijk uitgangspunt en
daarom ben ik lid van verschillende kwaliteitskringen en
Kinder- en jeugdteam De Cirkel.”
www.logopedieborn.nl

Logopediepraktijk Born

Kinder- en jeugdteam
‘De Cirkel’

EMMIEVONCKEN
E R G O T H E R A P I E

Kinderergotherapie

Linda Greven vormt samen met Emmie Voncken en
Vera van der Linden ‘Emmie Voncken Ergotherapie’.
“De kinderergotherapeut stimuleert spelenderwijs de
ontwikkeling van het kind. We gaan uit van de hulpvraag
van ouders, leerkracht en het kind. Ons doel is dat
het kind zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in
zijn/haar omgeving. We richten ons op vaardigheden en
activiteiten. Soms passen we de omgeving aan, adviseren
we hulpmiddelen of leren we kinderen ‘trucjes’ om zo
activiteiten en vaardigheden (weer) zelfstandig te kunnen.
Op school kun je hierbij denken aan: een juiste zithouding, ontwikkelen van de ﬁjne motoriek en voorkeurshand, het geven van schrijftraining en het leren van
planmatig en zelfstandig werken. In de thuissituatie zijn
dat dagelijkse activiteiten, zoals het smeren van een
boterham, aankleden enz. Vaak behandelen we kinderen
met problemen bij het schrijven en zelfstandig werken
en kinderen met diagnoses als autisme spectrum
stoornissen en ADHD.”

www.ergotherapie-sittard.nl

Telefoonnummers voor persoonlijk advies:

Psycho-sociale therapie

06 - 47 38 59 27

Diëtiek

06 - 23 08 45 52

Kinderfysiotherapie
Logopedie

Kinderergotherapie

06 - 22 11 92 37
06 - 13 17 94 23
046 - 477 08 55

Sittard-Geleen-Born
(0-18 jaar)

Psycho-sociale therapie
Kinderfysiotherapie
Diëtetiek

Logopedie

Kinderergotherapie

Introductie

Diëtetiek

Het multi-disciplinaire ‘Kinder- en jeugdteam De Cirkel,
Sittard-Geleen-Born’ bestaat uit zelfstandige zorgprofessionals, die kennis delen en gebruik maken van
elkaars expertise. Hun motto: samen staan we sterk!
Ze begeleiden jeugdigen (0-18 jaar) en hun ouders/
verzorgers met vragen over de ontwikkeling, opgroeien
en opvoeden.
De vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekeraar en
de aanvullende zorgpolis.

Kinderfysiotherapie

U

Praktijk voor integratieve Kinder & Jeugdtherapie

Psycho-sociale therapie

Monique Ubaghs kinder- en jeugdtherapie is er voor
jeugdigen vanaf 7 jaar die begeleiding kunnen gebruiken
op sociaal emotioneel vlak. “Mijn doel is kinderen en
jongeren zo te begeleiden dat ze zichzelf kunnen helpen
bij een klacht of probleem, zoals moeilijk vrienden maken,
woedeaanvallen, (faal)angst, weinig zelfvertrouwen,
pesten en gepest worden, piekeren, eet- en slaapproblemen, medisch niet verklaarbare klachten en
echtscheidingsproblematiek. Het kind leert dankzij deze
kortdurende, speelse en oplossingsgerichte vorm van
psychotherapie op een ontspannen en snelle manier
controle te krijgen op zaken. Ouders worden bij voorkeur
betrokken bij de therapie, omdat kinderen en jongeren
door hun leeftijd nog sterk afhankelijk zijn. Immers
samen vormen zij een gezinssysteem.”

www.ubaghskindertherapie.nl

Voor master kinderfysiotherapie Eefje Huijsmans van
Medi Sport is uitgangspunt: herkennen ouders problemen
in de groei en ontwikkeling van hun kind? “Dit varieert
van een voorkeurshouding bij de baby tot een achterstand van de ﬁjn of grof motorische ontwikkeling van
de peuter/kleuter. Van problemen met schrijven bij
het schoolgaande kind tot een verkeerde houding bij
jongeren. Maar ook klachten die voortkomen uit
orthopedische of neurologische oorzaken of ten gevolge
van een ziekte of kindgerelateerde aandoening.
Problemen tijdens het uitvoeren van een sport kunnen
bij kinderen een andere achtergrond hebben.” Een
specialisatie van haar is het behandelen van scolioses
(vergroeiing van de rug). Huijsmans: “Kinderen in de
groei hebben soms een duwtje in de goede richting
nodig, dan kunnen adviezen en tips ouders en hun kind
al helpen.”
www.medi-sport.nl/kinderfysiotherapie

Sinds 1992 is Sjerty Peeters diëtist. “Nadat ik heb
gewerkt in een (psychiatrisch en academisch) ziekenhuis, ben ik al enkele jaren zelfstandig gevestigd diëtist.
Aandachtsgebied is eet- en gewichtsproblemen.
Ik behandel zowel kinderen als volwassenen, zeg maar
van dik tot dun. Wat ze gemeen hebben, is moeite met
eten en gewicht. Als diëtist probeer ik cliënten te
motiveren hun eetgedrag te gaan veranderen. Daar ligt
voor mij de uitdaging: stimuleren om het anders te gaan
doen en te ervaren dat het nieuwe gedrag winst
oplevert. Daarnaast kan ik als diëtist adviseren bij
andere voedingsgerelateerde klachten. De praktijk leert
dat samenwerken met andere disciplines in de gezondheidszorg vaak tot een beter resultaat leidt. Daarom
ben ik lid van ‘Kinder- en jeugdteam De Cirkel, SittardGeleen-Born’.”

www.sjertypeeters.nl

