
- Ernstige verstandelijk handicap

- Ernstige motorische beperkingen 

- Eet- en voedingsstoornissen 

- Luchtweginfecties

Lies vindt het fijn om... 

Lies heeft hulp nodig bij...

Beperkingen

- Alle dagelijkse handelingen

Bas en JoostBEHOEFTEKAART | BEWEEGSTIMULERING...

Beweegstimulering
Wat zijn de uitdagingen?

Op welke manier kan de JGZ professional 

ondersteund worden om met ouders het 

gesprek aan te gaan over beweeg-

stimulering van 0-4 jarigen?

Leeswijzer
Beweegstimulering in de praktijk!

Baby        |   0 > 1 jaar

Dreumes   |   1 > 2 jaar

Peuter        |   2 > 3 jaar

Peuter        |   3 > 4 jaar

Kleuter      |   4 > 5 jaar

Motorische beweegstimulering

Baby        |   0 > 1 jaar

Dreumes   |   1 > 2 jaar

Peuter        |   2 > 3 jaar

Peuter        |   3 > 4 jaar

Kleuter      |   4 > 5 jaar

Cognitieve beweegstimulering

BESCHRIJF DE CONTEXT

Welke activiteiten vinden plaats in de wachtruimte?
BESCHRIJF DE CONTEXT

Welke activiteiten vinden plaats in de behandelkamer?

Welke behoefte / uitd
agingen 

liggen hier en waarom? Welke behoefte / uitd
agingen 

liggen hier en waarom?



- Ernstige verstandelijk handicap
- Ernstige motorische beperkingen 
- Eet- en voedingsstoornissen 
- Luchtweginfecties

Lies vindt het fijn om... 

Beperkingen

Ernstige meervoudige beperkingen
Lies

- Alle dagelijkse handelingen

Lies heeft hulp nodig bij...

- Ernstige verstandelijk handicap
- Ernstige motorische beperkingen 
- Eet- en voedingsstoornissen 
- Luchtweginfecties

Lies vindt het fijn om

Welke beweegstimulering

wil je in beweging brengen

in de praktijk?

CONTEXT MAPPING | BEWEEGSTIMULERING...
BESCHRIJF DE CONTEXT

Welke activiteiten vinden plaats in de wachtruimte?

Maak hier een schets

van de wachtkamer.

Hoe verhoudt de wachtkamer 

zich met de behandelkamer? 



Welke beweegstimulering

wil je in beweging brengen

in de praktijk?

CONTEXT MAPPING | BEWEEGSTIMULERING...
BESCHRIJF DE CONTEXT

Welke activiteiten vinden plaats in de behandelkamer?

Maak hier een schets

van de behandelkamer.

Hoe verhoudt de beha
ndelkamer 

zich met de wachtkamer? 


