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Intro 

Welkom. Hierbij informeer ik u over mijn praktijk, waar ik voornamelijk kinderen 

en soms jong volwassenen behandel. Ze hebben concentratie-problemen, 

moeilijkheden met lezen, rekenen en/of schrijven maar ook motorische 

problemen lijken niet opgelost te kunnen worden met extra hulp en aandacht 

van de leerkracht of fysiotherapeut en ergotherapeut. Sprake kan zijn van DCD of 

specifieke leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie, NLD of gedragsproblemen 

zoals AD(H)D of problemen met de sensorische integratie. Aan de inzet van uw 

kind ligt dat meestal niet. 

Mijn interesse en passie is het zorgen dat uw kind het beste uit zichzelf kan 

halen. Ik pak zijn/haar belemmeringen aan door zorgvuldig te screenen en te 

trainen om zodoende blokkades op te heffen, die leer- en gedragsproblemen 

veroorzaken. Daarvoor zet ik de INPP therapie in. 

Achtergrond 

De leerproblemen en ontwikkelingsachterstand van mijn kinderen zorgden ervoor dat ik in contact kwam met 

het INPP. De vooruitgang die zij lieten zien, maakten dat ik zeer geïnteresseerd raakte in de neurologische 

ontwikkeling. Betreffende behandelingswijzen en resultaten spraken mij bijzonder aan waardoor ik deze 

therapie ook zelf in de praktijk wilde gaan brengen.     

Na het volgen van een opleidingstraject ben ik in 2009 gestart met mijn praktijk. Eerst heb ik de opleiding tot 

INPP-therapeut gevolgd en aansluitend de post-HBO opleiding tot sensorische integratie therapeut aan de 

Transfer Hogeschool te Rotterdam. INPP oefeningen leggen vooral een basis voor het beter functioneren  en de 

sensorische integratie gaat daarop verder. Tevens maak ik gebruik van de Johansensoundtherapie voor 

auditieve verwerkingsproblemen. 

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. Naast mijn praktijk werk ik parttime als medisch nucleair werker op 

de afdeling Nucleaire Geneeskunde van het Catharina ziekenhuis te Eindhoven. 

Expertise 

Bij het beoordelen van kinderen en jong volwassenen merk ik dat mijn praktische medische kennis zeer goed 

van pas komt. Het helpt mij om in combinatie met door INPP ontwikkelde beoordelingen adequaat uit te 

voeren en de mogelijkheden te overzien.  Een groot aantal kinderen heb ik behandeld, waardoor het leren en 

het gedrag van een kind regelmatig sterk verbeterde. Ook hun houding, motoriek en auditieve verwerking 

waren vaak sterk verbeterd. Meer informatie over mijn praktijk en verhalen van ouders kunt lezen op mijn 

website www.pnohuijben.nl  

Tevens ben ik bevoegd  voor het geven van de cursus ”Eerst bewegen, dan leren” van  het INPP.  Indien u 

interesse heeft, verneem ik het graag via de mail: pno.huijben@dds.nl 
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