
Mevrouw Zweegman is bevoegd de ééndagscursus INPP Bewegings Ontwikkelings 
Programma in Nederland te geven met het boek ‘Eerst bewegen, dan leren. 
 
In Hongarije is ze INPP 'Principal' voor het land en geeft ze zowel de Signaleringscursus als 
de Jaaropleiding tot Neuro Ontwikkelings- Therapeut. 
 
M. Zweegman is geboren in Hongarije en woont sinds 1985 in Nederland. Naast haar studie 
voor tolk-vertaalster aan de Universiteit van Heidelberg (Duitsland) heeft ze zich verdiept in 
o.a. biologie, psychologie en natuurgeneeskunde.  
 
Zij heeft jarenlange ervaring opgedaan in diverse landen en culturen, en heeft o.a. in de 
psychiatrie en psychosomatiek, toerisme en als adviseur in de zakenwereld gewerkt. 
Ze hield zich sinds 1998 als therapeut met Toegepaste Kinesiologie en Trauma Therapie 
bezig en voerde een praktijk in Haren (Gn) en Leiden (ZH). Ze gaf 8 jaar lang les in de  
bovengenoemde disciplines. 
  
Ze heeft haar opleiding tot Neuro Ontwikkelings-Therapeut bij het INPP in Engeland in 2005-
2006 gevolgd en focust zich sindsdien hoofdzakelijk op de INPP methode en het uitdragen 
ervan. Ze werkt en geeft lezingen in Nederland, Duitsland, Spanje en Hongarije, en geeft 
cursussen in Nederland en Hongarije. 
 
Ze werkt met kinderen met leer- en gedragsmoeilijkheden en met volwassenen met 
psychische en fysieke uitputtingsproblematiek Ze houdt sinds 2001 praktijk in Leiden. 
In Nederland heeft ze enkele scholen met het INPP Schoolprogramma begeleid. In Hongarije 
hebben in de afgelopen 7-8 jaar onder haar toezicht, meer dan 60 scholen, kleuterscholen 
en orthopedagogische centra het INPP Jaarprogramma met succes afgerond.  
De positieve resultaten en statistieken hiervan spreken voor zich.   
 
Sinds het najaar van 2011 loopt er een speciaal onderzoeksproject aan de Kinderkliniek van 
de Semmelweis Universiteit in Boedapest. Hier wordt - onder haar leiding en onder toezicht 
van artsen - aan de revalidatie van kinderen en jongeren met breintumoren gewerkt. Er wordt 
een special hiervoor aangepaste vorm van de INPP therapie toegepast.  
De eerste verbluffende resultaten zijn al tijdens het XXIste  Internationale INPP Conferentie 
in Barcelona in mei 2012 bekend gemaakt.  
 
Sinds voorjaar 2014 is er een soortgelijk 'pilot project' gestart, nu met patiënten die 
herstellend zijn van de gevolgen van een hersenbloeding (zoals eenzijdige verlamming/ 
beperking, motorische en spraakmoeilijkheden, enz.). Door de unieke effectiviteit van het 
INPP programma zijn ook hier de resultaten na 1-2 maanden boven alle verwachting.   
Dit toont - naast de werkzaamheid van de INPP methode bij kinderen - ook de eindeloze 

mogelijkheden aan in andere gebieden. 
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