
Durf jezelf een goede houding te geven! 

 

Ontwikkeling 
 

 

 

Wij hebben het voorrecht vaak onderdeel te mogen zijn van het redresseren van de 

houding van kinderen die daar hulp bij nodig hebben. Wij ondersteunen in het creeëren 

van een zo optimaal mogelijke uitgangshouding om in het redressietraject zoveel mogelijk 

resultaat te behalen. Hierbij vergeten wij niet dat kinderen ook kinderen zijn! 

 

Innocare & houdingen bij kinderen  

Als Innocare zijn wij voornamelijk gefocust op de houding en 

proberen wij hierin zo goed mogelijk te adviseren. Met de 

juiste ondersteuning en een effectief gebruik van de 

dynamische ligorthese kunnen we onder andere paratonieën, 

spasmen, spasticiteit, contracturen, luxaties & vergroeiingen 

zoals scolioses positief beïnvloeden. Familie, therapeuten en 

anderen uit de omgeving worden hier in mee genomen en 

begeleid door ons.   

 

Kinderen zijn kinderen 

Wij realiseren ons dat kinderen ook kinderen moeten kunnen 

zijn. Een onderdeel van het ‘kind-zijn’ is ontwikkelen. Daarbij 

is spelen een belangrijk onderdeel. Kinderen leren, 

ontwikkelen en spelen ook veel door interactie te hebben met 

hun omgeving. De Acheeva is hierin een hulpmiddel die 

gebruikt kan worden ter bevordering van deze ontwikkeling. 

Een kind hoeft niet aan de zijlijn te worden gezet, maar kan in 

de gewenste houding worden gepositioneerd om juist deel te 

nemen aan activiteiten. 

 

Bijdrage ondersteuning  

Door een lichaam goed te steunen maken we het mogelijk 

dat een kind optimaal kan ontspannen. Door met de steun 

het harde werken van het lichaam over te nemen bevrijden 

we het kind van deze zware last en zorgen we dat zij zoveel 

mogelijk kunnen doen wat zij willen/kunnen.  

Dat wij onderdeel mogen zijn van zowel redressie als 

ontwikkeling is voor ons de grootste beloning. Wij hopen 

jullie ook enthousiast te hebben gemaakt om wellicht op 

deze (verantwoorde) manier de ontwikkeling van de 

kinderen met een handicap te ondersteunen.  

Neem ook eens een kijkje op onze vernieuwde site of volg 

Innocare op LinkedIn    Liever iemand spreken mail of bel 

ons op info@innocare.nl / 026-3883598 
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