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Veel mensen vragen zich af wat psychomotoriek en bijgevolg het werkgebied van de psychomotorische 
therapeut inhoudt. Dit boekje geeft uitgebreid antwoord op beide vragen. Het bevat 36 bijdragen van psy-
chomotorische therapeuten, zoals:

 Marc Litière;
 Valère ‘Schrijfsmurf’ Vanderheyden;
 Wendy Peerlings.

Psychomotorische therapie is gericht op psychische, psychosociale en/of psychosomatische problemen. 
Ze richt zich bij de behandeling tot de gehele persoonlijkheid en wil de persoonlijkheid in harmonie 
brengen met zichzelf en de omgeving.

Zo staat het alvast te lezen op de achterflap van het boek.

Deze psychomotorische therapie heeft vele gezichten. Dat blijkt uit de 36 bijdragen in het boek. Sommige 
ervan zijn theoretisch, andere heel concreet en praktisch. Maar er is ook een ander onderscheid te maken: 
sommige bijdragen gaan meer algemeen over psychomotorische therapie bij kinderen en jongeren, andere 
over deze therapie bij een specifieke doelgroep. Tegelijk lees je tussen de regels door dat deze therapie-
vorm voortdurend in beweging is. Ter verduidelijking: dit boek gaat onder andere over:

 Agressieregulatie;
 Anorexia Nervosa;
 Feuerstein;
 Kinderyoga in het kleuteronderwijs;
 Motorisch onderzoek bij kinderen met een vermoeden van autisme;
 Schrijfmotoriek;
 Verstandelijke beperking;
 …

Wie deze bijdragen overdenkt, beseft dat niet iedereen psychomotorische therapie kan (mag) geven. Je 
moet er wel degelijk voor opgeleid zijn. Een basisopleiding van kinesitherapie (en/of ergotherapie) is niet 
voldoende. 

Wat het boekje nog waardevoller maakt, is het feit dat alle bijdragen aangevuld zijn met referenties, post-
en e-mailadressen. Dit zorgt ervoor dat beroepsmensen die kinderen en jongeren willen verwijzen voor
psychomotorische therapie er een handig naslagwerk aan hebben.

Een boekje dat ruime aandacht verdient.
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