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ontwikkelen 

Wie is Esther Zandbergen 
  
In 1987 ben ik afgestudeerd aan de 
Academie voor fysiotherapie te Breda. 
Sindsdien werk ik als (kinder)fysiotherapeut. 
Ervaring heb ik opgedaan in revalidatie-
centra, particuliere praktijken en diverse 
instellingen, in binnen– en buitenland. In mei 
2004 heb ik mijn praktijk in Bavel geopend, 
welke gevestigd is in het 
Gezondheidscentrum Tolakker.  !
Naast de post-HBO-opleiding tot kinder-
fysiotherapeut, heb ik de opleiding tot NDT-
therapeut (Neuro Development Treatment) 
voor kinderen gedaan. Verder heb ik 
cursussen gevolgd op de volgende 
gebieden: waarnemingstraining (Affolter), 
sensomotorische informatie verwerking, 
plagiocephalometrie, babymassage en pre-
logopedie.  !
Ik geef trainingen en workshops, aan onder 
andere ouders, studenten en leerkrachten, 
over de motorische ontwikkeling van 
kinderen en specifieke problematiek die zij 
kunnen ondervinden in hun ontwikkeling.  
In mijn praktijk begeleid ik regelmatig 
studenten van de opleiding kinder- 
fysiotherapie tijdens hun stage.  !
Het ondersteunen van kinderen in hun 
ontwikkeling en leren gebruik maken van 
hun mogelijkheden is een uitdaging voor mij. 



Kinderen leren spelenderwijs !
Leven is bewegen. Door bewegen kan 
een kind de wereld ontdekken. Een baby 
neemt zijn omgeving niet waar via 
voorstellingen en denken maar via 
zintuigen, lichaam, bewegingen en 
handelen. Zo leert het hoe de omgeving 
er uit ziet, kan gevoelens tot uiting 
brengen en kan in dialoog treden met de 
omgeving.  !
Speelgoed en omgeving zijn daar 
bepalend in. In winkels is veel speelgoed 
te koop en steeds meer daarvan gaat op 
batterijen. De energie komt niet uit het 
kind maar uit het materiaal. U vraagt zich 
mogelijk af: ‘Welk speelgoed nodigt mijn 
kind het meest uit om op ontdekking uit te 
gaan en te leren?’  !
In het 1e levensjaar zijn er veel stapjes die 
uw kind maakt in zijn of haar ontwikkeling. 
Het reiken, grijpen, rollen, tijgeren, kruipen, 
zitten, beginnend praten, enzovoort. Het 
helpt als u weet wat wanneer gebeurt en 
hoe u dit kunt ondersteunen en uitlokken. !
‘Grijpen doet Be-Grijpen’   

Wat kunt u verwachten tijdens de sessie  !
Samen met uw kind kunt u spelen met  
materiaal, in een stimulerende omgeving, 
die past in de ontwikkelingsfase van uw 
kind. Het spelmateriaal waarmee gewerkt 
wordt is simpel maar uitdagend voor het 
kind. Het speelgoed is uitgezocht volgens 
het principe ‘less is more’. Hierbij wordt 
gewerkt vanuit de gedachten van onder 
andere Emmi Pikler en Pekip. !
Als ouder, zult u ideeën opdoen met welk 
spelmateriaal u uw kind kunt uitlokken tot 
ontdekken, grijpen en begrijpen. Hierdoor 
zal uw baby weer een volgende ontwik- 
kelingsstap kunnen maken.  
Tijdens de bijeenkomsten krijgt u informatie 
over het ontwikkelingsstadium waarin uw 
kind zich bevindt en welke stap 
logischerwijs de volgende zal zijn. 
Daardoor wordt tevens duidelijk wat u op 
dat moment wel en niet van uw baby kunt 
vragen.  
In mijn praktijk krijg ik vragen zoals: 
’Wanneer mag mijn kind in de 
kinderstoel?’ ’Heeft mijn kind al schoentjes 
nodig?’ Hierop zult u antwoorden krijgen 
en zien waarom.  

Hoe ziet er praktisch uit  !
De baby-ouderspeelgroep komt vijf keer 
bijeen in groepjes van maximaal zes 
ouders en baby’s. Hierdoor krijgen de 
kinderen kans om met elkaar te spelen en 
u, als ouder, kunt uw ervaringen delen en 
van elkaar leren.  
De baby’s zullen tijdens de sessies alleen 
een luier aan hebben zodat ze nog beter 
contact maken met hun omgeving en 
ondernemender zijn.  !

Wanneer is het en wat kost het  !
De bijeenkomsten zijn om de week op 
maandag,- dinsdag- of vrijdagochtend 
van in de Tolakker. Bij voldoende 
aanmeldingen kan een groep starten.  
Aanmelden kan via e-mail of telefonisch. 
Vermeld uw naam, naam van uw kind & 
geboortedatum, e-mail adres en 
telefoonnummer. De kosten zijn 75,- euro 
(incl. BTW) en deze zijn contant te voldoen 
of door over te maken op 55.32.90.402  
tnv Kinderfysiotherapie Zandbergen (vóór 
de 1e bijeenkomst), onder vermelding van 
uw naam en de naam van uw kind.  

Uitproberen, ervaren, ontdekken, herhalen, ontwikkelen 


