PRIKKEL

Een kind-specifieke behandeling van chiropractie en kinesitherapie die ontwikkeling stimuleert.
- BEW EGEN O M TE GR O EIEN -

HET NUT VAN BEWEGING OP ONZE ALGEMENE GEZONDHEID KENT IEDEREEN, MAAR
HET BELANG VAN BEWEGING ALS BRANDSTOF VOOR DE ONTWIKKELING VAN ONS
B R E I N I S M I N D E R G E K E N D.
VERSCHILLENDE REGIO’S IN DE HERSENEN HEBBEN VERSCHILLENDE FUNCTIES. HET
GOED GEBALANCEERD SAMENWERKEN VAN AL DEZE REGIO’S MAAKT ONS TOT WIE WE
ZIJN EN HOE WE FUNCTIONEREN.

Ontwikkeling en het belang van prikkels
Het doel van elk ouder? Een gelukkig kind opvoeden, dat kan ontwikkelen en bloeien in zijn eigen talenten.
De ontwikkeling van een kind wordt vanaf de samensmelting van eicel en zaadcel bepaald door prikkels die het van buitenaf
ontvangt. Geluid, zicht, gevoel en beweging spelen hierin een centrale rol. Een baby reageert reflexmatig op deze prikkels.
De zogenoemde “primaire reflexen” of “overlevingsreflexen”. Binnen het eerste levensjaar veranderen deze reflexmatige
bewegingen in gecontroleerde reacties. Dit gaat telkens samen met een verbeterde communicatie en complexere werking van
ons zenuwstelsel en vormt de bouwstenen van wie we zijn.
Onder- of overprikkeling op specifieke momenten in de ontwikkeling kan een verstoring veroorzaken van dit proces en
‘ontwikkelingsproblemen’ veroorzaken.

Opgroeien = hindernissenparcours
Wat als uw kind bestempeld wordt als ‘druk’ of ‘hyperactief’? Hij of zij moeilijk vriendschapsbanden legt? Moeilijk leerstof
verwerkt of de passie voor getallen ‘te vroeg’ ontwikkelt? Onzeker is? Veel valt of moeite heeft om ballen te vangen? De potlood
maar niet juist kan vasthouden? Enz.
Wat als deze ‘symptomen’ veroorzaakt worden door een onderontwikkelde of verkeerde communicatie in de hersenen? En een
individuele behandeling hierbij kan helpen.
• vreemd gangpatroon (teenlopen)
• evenwichtsproblemen
• coördinatiestoornis
• vaak vallen
• moeite met zwemmen- fietsen
•…

• concentratieproblemen
• moeite met rekenen/ lezen
• schrijfproblemen
• visueel - ruimtelijk inzicht
•…

• weinig zelfvertrouwen
• emotionele uitbarstingen
• moeilijk vrienden maken
•…

Hoe kunnen wij uw kind helpen?
Bij Prikkel wordt een grondige anamnese en onderzoek afgenomen, waarbij een duidelijk beeld wordt gevormd van de werking
van het zenuwstelsel bij uw kind en de mogelijke regio’s waar een onder- of overontwikkeling plaatsvindt. De behandeling
focust om de minder ontwikkelde zones te prikkelen.
Hierbij zal de chiropractor de werking van het zenuwstelsel stimuleren zodat haar coördinerende rol tussen lichaam, zintuigen
en hersenen optimaal kan verlopen.
Bij de kinesitherapeut worden specifieke bewegingsoefeningen aangeleerd in combinatie met visuele, auditieve en
sensorische prikkels om de primaire reflexrestanten te integreren en de minder ontwikkelde zones in de hersenen te
stimuleren.
Het zenuwstelsel is plastisch, maar om veranderingen door te voeren is frequente en specifieke stimulatie heel belangrijk.
Daarom staan ook advies en thuisoefeningen bij ons centraal. Ouders worden daarom sterk betrokken tijdens de behandeling.
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