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Ik ben Corine Huijben-Ravenek en in
september 2009 gestart als neurologische
ontwikkelings therapeute INPP in Waalre bij
Eindhoven. Naast de INPP-therapie pas ik de
Johansensoundtherapie en sensorische
integratie therapie toe. Sinds 1979 ben ik
werkzaam met patiënten in de reguliere
gezondheidszorg en heb ik opleidingen
gevolgd in medische beeldvormende
technieken zoals röntgen, nucleaire
geneeskunde en echografie. Ik heb gewerkt
in verschillende academische ziekenhuizen op
diverse plaatsen in het land. Naast mijn
praktijk werk ik nog 1 dag in de week als
medisch nucleair werker op de afdeling
Nucleaire Geneeskunde van het Catharina
ziekenhuis te Eindhoven.
De leerproblemen van mijn kinderen zorgden ervoor dat ik via een leerkracht in contact kwam met
het INPP. Mijn oudste zoon is rond zijn zevende jaar door Marjolein Aarten volgens het INPP
succesvol behandeld voor zijn dyslexie. Onze tweeling bleek ernstige spraak-taal problemen te
hebben. Op een gegeven moment gingen zij onvoldoende vooruit ondanks de uitstekende
professionele zorg die zij ontvingen. Wij besloten opnieuw de INPP therapie te gaan volgen.
Inmiddels zijn hun leerprestaties sterk verbeterd en zitten zij goed in hun vel. Beide jongens droegen
solo-apparatuur op school op het advies van het audiologisch centrum in verband met auditieve
verwerkingsproblemen. Via het INPP kwam ik in contact met de JIAS (Johansen Soundtherapie). Ook
deze therapie hebben onze zoons gevolgd. De resultaten waren verbluffend en de solo-apparatuur
hoefde niet meer gedragen te worden. Zij kunnen hun intelligentie benutten en hebben geen hinder
meer van de baby reflexen . Ook zijn de latere houdingsreflexen goed tot ontwikkeling gekomen wat
zich onder andere vertaald in een goede motoriek en concentratie.
De veranderingen die ik bij mijn kinderen had gezien overtuigde mij ervan dat meer kinderen deze
kans moesten krijgen. Zodoende ben ik gestart met de opleiding tot INPP-therapeute en vervolgens
tot Johansen Sound Provider. Al snel kwam ik tot de ondekking dat ik mijn kennis van de INPP en
JIAS methode beter wilde onderbouwen. Ik begon met nascholingen op het gebied van neurologie
bij stichting ITON. Uiteindelijk was het volgen van de post-HBO opleiding tot sensorische integratie
therapeute aan de Transfer Hogeschool te Rotterdam een waardevolle aanvulling. INPP oefeningen
leggen vooral een basis voor het beter functioneren en de sensorische integratie gaat daar op
verder. Primitieve reflexen beïnvloeden de zintuigelijke (=sensorische) verwerking maar evenzo kan
een verstoorde zintuiglijke invoer opnieuw reflex-activiteit opwekken die anders zou zijn onderdrukt.
Het blijven verdiepen in de mogelijkheden en de plasticiteit van het brein maakt dat ik de kinderen
steeds gerichter ben gaan ondersteunen. Inmiddels heb ik een flink aantal kinderen en jong
volwassenen succesvol kunnen helpen met bovengenoemde therapieën. Enkele reacties van ouders
kunt u nalezen op mijn eigen website www.pnohuijben.nl .
Zorgen dat ook uw kind het beste uit zich zelf kan halen, dat is waarvoor ik ga. De belemmeringen
aanpakken die zorgen voor leer- en gedragsproblemen. Daarvoor benut ik tevens mijn medische
achtergrond .

