voor leer-,
gedragsen ontwikkelingsproblemen
Voor informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met:

BSM Praktijk A. Elbers
Kelvinstraat 45A
6601 HH Wijchen.
Telefoon: 024 - 645 44 77
E-mail: info@bsm-elbers.nl
Aangesloten bij
• de Beroepsvereniging voor BSM-de Jong® therapeuten (BBT)
• de V.B.A.G.: licentienummer 2100821

• de R.B.N.G. licentienummer 910112R
Hierdoor is het mogelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen.
De vergoeding is afhankelijk van uw ziektekosten verzekeraar
en het verzekeringspakket.
Behandeling uitsluitend volgens afspraak.
Kijk voor meer informatie op onze website

www.bsm-elbers.nl

Wat is er aan de hand met mijn kind?
Komt deze vraag wel eens bij u op, omdat u zich zorgen maakt
over de ontwikkeling van uw kind?
Omdat uw kind
niet goed mee kan komen op school?
moeite heeft met spelling, lezen of rekenen?
de diagnose dyslexie of dyscalculie heeft?
moeite heeft met zijn concentratie?
hyperactief is, of juist erg teruggetrokken?
erg driftig is en vaak woedeaanvallen heeft?
de diagnose ADHD, ADD, NLD, of PDD-NOS heeft gekregen?
last heeft van faalangst, scheidingsangst of andere angsten?
slaapproblemen heeft?
vaak gepest wordt?
Omdat u het gevoel heeft er is iets mis met mijn kind, maar wat?

Misschien kunnen wij iets voor u betekenen.

BSM-de Jong® therapie
BSM staat voor Brain Stimulating Method. De Jong staat voor de naam van mw. J.J.E. de
Jong-Koutstaal, de grondlegster van deze therapie.
Deze therapie heeft als uitgangspunt dat leer-, gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen
vaak veroorzaakt worden door lichamelijke belemmeringen. Zij staan een goed
functioneren van de betreffende persoon in de weg. Het is dan ook van groot belang dat
we op zoek gaan naar de lichamelijke oorzaak van deze belemmeringen. De behandeling
richt zich op het herstel van de lichamelijke oorzaak. Het zenuwstelsel staat daarbij
centraal.

Waardoor ontstaan lichamelijke belemmeringen?
Ergens in de ontwikkeling van uw kind hebben zich factoren voorgedaan die nadelig zijn
voor een optimaal functioneren. Deze factoren kunnen al heel vroeg in de ontwikkeling
hebben plaatsgevonden, maar ook later. Mogelijke oorzaken van de belemmering zijn
terug te voeren op:
• erfelijkheid
• embryonale ontwikkeling van uw kind
• invloeden tijdens de zwangerschap, zoals overmatig braken, bedrust of stress
• een voor het kind minder gunstig geboorteverloop, zoals een stuitligging, 		
zuurstofgebrek, navelstreng om de nek, expressie, forceps, een snelle bevalling
• storende factoren in het leven van een kind, zoals een ongeval, operatie,
veelvuldige oorontstekingen of narcose(s)
• voedselopname en vertering
• ontwikkeling van de zintuigen: het horen, zien, ruiken proeven, voelen en evenwicht

Dit oefenprogramma bestaat uit individuele bewegingsoefeningen, eventueel aangevuld
met voedingsadviezen. Uw kind zal 6 dagen per week de oefeningen onder begeleiding
thuis uitvoeren. Dit zal per dag ongeveer een kwartier in beslag nemen. De BSMtherapie is alleen succesvol als er nauwgezet wordt geoefend. Ter ondersteuning van de
behandeling is specifieke didactische hulp bij leerproblemen mogelijk.

Johansen-IAS therapie
Er zijn kinderen met leer- en gedragsproblemen, die mede veroorzaakt worden door
problemen met het verwerken van geluidsprikkels. Ze hebben daardoor moeite met het
verwerken van taal. Vaak kunnen ze niet precies zeggen wat ze in gedachten hebben, niet
precies opschrijven wat ze willen. Dit kan grote gevolgen hebben voor schoolprestaties,
maar ook voor het functioneren van het kind in het algemeen.
Indien uw kind hier hinder van ondervindt kan de Johansen-IAS therapie uitkomst bieden.
Deze uit Denemarken afkomstige therapie is wetenschappelijk bewezen en wordt in
Engeland en Denemarken al jaren toegepast, met zeer goede resultaten.

De intake, diagnose en behandeling
Tijdens de intake gaan we met behulp van een uitgebreide vragenlijst in op de levensloop
van uw kind. Aan de orde komen zaken als zwangerschap, geboorte, ontwikkeling van
het kind (sociaal, motorisch, cognitief), medisch verleden, erfelijke factoren, vertering en
voeding. Tijdens de tweede afspraak laat ik het kind een aantal testen doen om te kijken
hoe de visuele en auditieve prikkels worden verwerkt en worden er andere lichamelijke
testen uitgevoerd. Op basis van de gegevens uit de uitgebreide anamnese en de testen
ga ik op zoek naar de oorzaak van het probleem en wordt er een speciaal op het kind
afgestemd oefenprogramma opgesteld.
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