
Voor aanmelding kan contact opgenomen worden met 
een van de volgende praktijken:

Fysiocompany ’t station 
Hilde Samuels & Riette van Beerendonk
Stationstraat 26 
5151 HB Drunen
0416-375753
Mail:  h.samuels@fysiocompany.nl 
 r.v.beerendonk@fysiocompany.nl

Fysiocompany Drunen-Zuid
Barbara Land & Evelien van Hulsel
Mozartlaan 51
5151 KA Drunen
0416-382029
Mail:  b.land@fysiocompany.nl
 e.vanhulsel@fysiocompany.nl 

Topfysiotherapie Drunen
Kirsten Couwenberg, Hanneke van den Hout & 
Ingrid van den Berg
Tinie de Munnikstraat 11
5151 VW Drunen
0416-376575
Mail:  info@fysiodrunen.nl

Fysiocare Drunen
Jenneke Knaap & Anne Roks-Brekelmans
Stationsstraat 14
5151 HB Drunen
0416-382527
Mail:  info@fysiocare.nl

www.fysiocompany.nl

Bewegen voor kinderen 
met problemen in hun 

grof motorische ontwikkeling

Kosten
Voor deelname zijn er eerst twee proeflessen mogelijk. 
Na deze twee proeflessen wordt een inschrijfformulier mee 
gegeven door de begeleidende kinderfysiotherapeut. 
Na inschrijving zijn de kinderen lid van SHJ. De kosten voor 
het programma hangen daarom vast aan de kosten 
voor een lidmaatschap. Deze kosten zijn als volgt:

6 t/m 8 jaar  €32,50 per kwartaal
9 t/m 13 jaar  €36,50 per kwartaal

Hiernaast wordt eenmalig € 5,- administratiekosten 
gerekend.

Aanmelding en informatie
De aanmelding voor het programma kan via alle 
kinderfysiotherapeuten in Drunen. 
Er kan contact opgenomen worden met een van de 
praktijken op de achterzijde voor een intake. Bij deze 
intake wordt gescreend of het kind met het programma 
op het juiste adres is, of dat er mogelijk toch eerst gestart 
wordt met kinderfysiotherapie. 
Na 6 maanden vindt er evaluatie plaats en wordt 
bekeken wat op dat moment het beste bij het kind past. 



Move4Kids
Move4Kids is een speciaal ontwikkeld programma voor 
kinderen in de basisschoolleeftijd (groep 3 t/m 8) die 
problemen ervaren in hun grof motorische ontwikkeling. 
Motoriek is het (leren) bewegen en spelenderwijs 
ontwikkelen kinderen zich hierin. Wanneer kinderen 
problemen ervaren in hun motoriek, komen zij vaak 
terecht bij een kinderfysiotherapeut. Het kind wordt 
hierbij één op één begeleid om aan zijn/haar 
hulpvragen te werken. Maar wat als het oefenen één 
op één goed gaat, maar het tijdens de gymles of 
buitenspelen nog wel moeilijk is om andere kinderen 
bij te houden?  Of wanneer de gymles nog spannend is? 
Of het kind heeft af en toe net iets meer hulp nodig bij 
de gymles?

Speciaal voor deze kinderen is het programma Move4Kids 
ontwikkeld. Move4Kids is bedoeld om een brug te 
maken tussen individuele begeleiding en het bewegen 
in groepsverband bij bijvoorbeeld een sportvereniging of 
tijdens de gymles.
 

Uitgangspunten
Het oefenen van grof motorische vaardigheden waarin het 
kind problemen ervaart.
• In groepsverband oefenen, zodat de overstap naar  
 gymlessen, buiten spelen of een reguliere sport-
 vereniging kleiner wordt.
• (Meer) plezier en zelfvertrouwen krijgen in bewegen. 
• Een opstap maken naar het regulier sporten.

Voor wie? 
Het programma is bedoeld voor kinderen van groep 
3 t/m 8. Het kind ervaart problemen in zijn grof motorische 
ontwikkeling, maar kan één op één bij de 
kinderfysiotherapeut goed mee komen, of er wordt vanuit 
de kinderfysiotherapeut naar deze groep doorverwezen.

Wat?
Er wordt elke week onder begeleiding van een 
kinderfysiotherapeut een uur geoefend met 
verschillende motorische vaardigheden waar de
kinderen moeite mee hebben. De leerlijnen die 
de basisschool hanteert tijdens de gymlessen zullen 
de rode draad vormen tijdens het programma. 
Kinderen krijgen door middel van Move4Kids extra 
ruimte en ondersteuning om bepaalde vaardigheden 
 te oefenen en eigen te maken. 
Het doel van Move4kids is dat de kinderen binnen 
minimaal 12 weken vrijer kunnen bewegen tijdens 
sportactiviteiten. Mocht een kind na 12 weken nog niet 
het einddoel bereikt hebben is er de mogelijkheid om 
het traject te verlengen.

Waar & Wanneer?
 
Het programma wordt aangeboden op woensdag-
middag van 17.15 tot 18.15 uur in de recreatiezaal van 
sportaccommodatie Inmotion in Drunen. In de vakanties 
zijn er geen lessen.


