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Welkom op de site van onze praktijk!

Catherine en Hilde zijn twee kinesitherapeuten gespecialiseerd in psychomotoriek bij kinderen. Na
jarenlang ervaring te hebben opgedaan in een groepspraktijk in Gent (Hilde) of in het bijzonder
onderwijs (Catherine) zijn wij in november 2014 een eigen praktijk gestart in Waregem.
Samen vormen wij een sterke praktijk, waarbij kwaliteit steeds voorop staat. Om die kwaliteit te
garanderen en te blijven bewaken, willen we ons regelmatig bijscholen. Betrokkenheid en
regelmatig overleg met ouders en andere betrokken partijen (zoals school, andere therapeuten)
vinden we heel belangrijk.
Wij werken met kinderen en jongeren van drie tot 14 à 15 jaar die problemen hebben met grove
motoriek, fijne motoriek, visuomotoriek en schrijfmotoriek. Op oudere leeftijd hebben we ook
aandacht voor planning en organisatie en geven we ook typlessen. We hebben ook ervaring met het
werken met kinderen met ASS, AD(H)D, dyslexie, dyscalculie, CVI. We passen onze therapie steeds
aan aan de noden en eisen van het kind.
Bij een vermoeden van een probleem op gebied van de motorische ontwikkeling kan men bij ons ook
terecht voor enkel een onderzoek. Wij beschikken hiervoor over een ruim aanbod internationaal
gebruikte, gestandaardiseerde testen.
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Naast onderzoek kunnen wij indien aangewezen ook zorgen voor psychomotorische therapie en het
informeren van betrokkenen om de omgeving van het kind indien nodig te helpen aanpassen.
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