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BalansAcademy biedt een breed pakket inspirerende 
trainingen en workshops voor ouders, leerkrachten en 
zorgprofessionals. In deze trainingen en workshops brengen 
we wetenschap, kennis, ervaring en de verschillende 
perspectieven bij elkaar. Je krijgt in de workshops concrete 
handvatten mee waardoor je direct aan de slag kunt. Er is 
aandacht voor de nieuwste inzichten, samenwerking tussen 
ouders en leerkrachten en het kind staat daarbij altijd 
centraal. De workshops worden gegeven door professionals 
met veel ervaring met de doelgroepen. Zo ondersteunen 
wij ouders, de zorg en het onderwijs.

Doelgroep
Deze workshop is bedoeld voor ouders en verzorgers.

Doel en inhoud
In deze workshop maak je kennis met DCD en de moto-
rische problemen waardoor zij beperkt worden in hun 
functioneren. Je krijgt kennis van de impact van DCD op 
het dagelijks leven. Naast de motorische problemen is er 
aandacht voor nevenproblematiek (comorbiditeit). Door 
middel van ervaringsopdrachten en filmfragmenten wordt 
duidelijk hoe kinderen met DCD hun dagelijkse activiteiten 
ervaren. Je krijgt praktische handvatten aangereikt om je 
kind goed te kunnen begrijpen en te begeleiden en samen 
te zoeken naar oplossingen. Wat kun je morgen al anders 
doen? Na deelname krijgen deelnemers een reader toege-
stuurd met praktische tips en adviezen.

Deze workshop wordt gegeven door Annelies de Hoop. Zij 
heeft ruim 20 jaar als ergotherapeut gewerkt en sinds 2003 
is de diagnostiek en behandeling/begeleiding van kinderen 
met DCD haar specifieke aandachtsgebied. 

Informatie
Datum: 1 november 2016
Tijd: 19:30 - 21.30 uur (zaal open 19.00 uur)
Locatie: BalansAcademy, Weltevreden 4a, De Bilt
Prijs: leden betalen €25, niet -leden betalen €37,50

WORKSHOP KINDEREN MET MOTORISCHE 
PROBLEMEN EN DCD
KINDEREN MET DCD, ALLEEN PROBLEMEN MET DE MOTORIEK?

Kijk op www.balansacademy.nl voor meer informatie en aanmelden.
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