Je wilt dat dingen weer lekker gaan lopen, dat je weer
lekker in je vel komt te zitten. Daar wil je iets mee doen!
Je kunt denken aan hoe je omgaat met emoties, het
uiten van gedachten en gevoelens of hoe je reageert in
sociale situaties. Je wilt graag weten hoe je het anders
kunt aanpakken.

“PMT,

DAAR KUN JE
WAT MEE!”

PMT wordt in gezondheidszorg instellingen gegeven,
maar ook in de jeugdzorg, op scholen en in veel
gevallen in PMT praktijken van zelfstandig gevestigde
PMT-ers.
Via de huisarts of het sociale wijkteam kun je in
contact met een PMT-er komen.
Zoeken via het internet kan ook: kijk dan op de
website van de NVPMT. Daar kun je meer lezen over
PMT en een therapeut in je eigen omgeving zoeken.
PMT-ers die op deze site staan hebben een door
de overheid erkende opleiding gevolgd en zijn
geregistreerd (of bezig hun registratie te halen).
Het is verstandig om goed te informeren of de therapie door de eigen zorgverzekering wordt vergoed.

“PMT IS

ERVAREN”

Nederlandse Vereniging voor
Psychomotorische Therapie

Meer weten? – Contact
Heeft u vragen? Wilt u meer weten over PMT?
Kijk dan op www.nvpmt.nl

PSYCHOMOTORISCHE
THERAPIE

Psychomotorische therapie
Psychomotorische therapie (PMT) is een ervaringsgerichte therapie. Het gaat vooral om het doen;
om het leren van ervaringen wanneer je aan het
oefenen bent, bijvoorbeeld in sport- en spelsituaties
of bij ontspanningsoefeningen. Al doende word je je
meer bewust van gedachten en gevoelens die in je
opkomen. Op die manier kan het duidelijk worden hoe
je er in je dagelijkse situaties aan gewend bent geraakt
om met een probleem of met klachten om te gaan.

Wat verander je met PMT, wat leer je?
De therapie is bedoeld om te leren je klachten en
problemen te verminderen en die in de toekomst
te voorkomen. Samen met de PMT-er zoek je naar
nieuwe manieren om problemen aan te pakken en
goed voor jezelf te zorgen. Daardoor krijg je meer
zelfvertrouwen en je ontdekt je sterke kanten.
Dat geldt bijvoorbeeld ook bij het leren grenzen herkennen en aangeven, leren ontspannen, weerbaarder
of assertiever worden of omgaan met gevoelens.

Het gaat in de therapie om ervarings-gericht bezig zijn
in plaats van alleen gesprekken te voeren om van je
probleem af te komen. Natuurlijk bespreek je ook je ervaringen en wat je ontdekt hebt tijdens de therapie.
Samen met de therapeut bekijk je hoe je dit naar je
dagelijkse leven kunt vertalen.

Kan iedereen naar PMT?
Ja, in principe kan PMT in elke levensfase aangeboden
worden: bij kinderen die problemen in hun ontwikkeling of hun gedrag laten zien; bij jongeren, volwassenen en bij mensen in de revalidatie of de ouderenzorg.
Daarbij is het intelligentieniveau nooit een belemmering
om gebruik te maken van PMT.
Je kunt PMT individueel, in een groepje, met je partner
of met je eigen gezin volgen.

“PMT IS ALTIJD
MAATWERK!”
In de PMT maken we gebruik van trainingen in
omgaan met agressie, faalangst, weerbaarheid
en sociale vaardigheid. Maar er wordt bijvoorbeeld
ook gewerkt met methoden voor emotieregulatie,
mindfulness en vormen van relaxatie.

