De NVPMT kent werkveldgroepen die producten en
modules van psychomotorische therapie ontwikkelen.
Zij ondersteunt toetsing en uitgave hiervan en stimuleert wetenschappelijk onderzoek.
Psychomotorische Therapie (NVPMT) maakt deel
uit van het door de overheid ingestelde cluster
“vak therapeutische beroepen”.

“PMT,

DAAR KUN JE
WAT MEE!”

Waar werken psychomotorisch therapeuten?
Het werkveld is sterk in ontwikkeling door invoering van de basis-GGZ en het nieuwe jeugdstelsel.
Veranderingen in de hulpverlening volgen maatschappelijke trends in het bedrijfsleven, het sociale en
medische domein.
Veel psychomotorisch therapeuten werken in diverse
instellingen binnen de geestelijke gezondheidszorg,
verstandelijk gehandicaptenzorg, forensische psychiatrie, psychogeriatrie, jeugdhulpverlening, kinderen jeugdpsychiatrie, het speciaal onderwijs, en in de
revalidatie.
In alle werkvelden werken steeds meer beroepsbeoefenaars als vrijgevestigde PMT-er.
Hiervan vindt u een overzicht op www.vaktherapie.nl

Beroepsvereniging en kwaliteitsbewaking
De Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT) behartigt de professionele belangen van
haar leden. Zij bewaakt de kwaliteit van beroepsuitoefening van haar leden door middel van een register. Voor opname in dit register worden eisen gesteld aan opleiding,
werkervaring, bij- en nascholing, intervisie en supervisie.

Nederlandse Vereniging voor
Psychomotorische Therapie

De NVPMT is aangesloten bij de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB).
Dit is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor
Psychomotorische Therapie. Meer informatie over de
NVPMT is te vinden op www.nvpmt.nl.
Het secretariaat is gevestigd op:
Fivelingo 253
3524BN Utrecht
T 030-2800432
E info@vaktherapie.nl

PSYCHOMOTORISCHE
THERAPIE

Informatie voor verwijzers
Wat is psychomotorische therapie?

Psychomotorische therapie (PMT) is een ervaringsgerichte therapievorm waarbij de cliënt actief aan het
werk gaat met de therapeut, om te leren omgaan met psychische, psychosociale, psychosomatische, emotionele of
relationele problemen en klachten.
Door middel van oefeningen of bewegingsspel worden
gevoelens, gedachten en gedrag zichtbaar en kunnen
vaardigheden om hiermee om te gaan uitgebreid worden.
PMT kan individueel aangeboden worden, maar ook

Doelen en werkwijze van PMT
Het doel van PMT is om gedragsverandering tot
stand te brengen, waardoor men leert omgaan met
psychische klachten of problemen zodat deze verminderen of verdwijnen.
Een psychomotorisch therapeut verricht daartoe vakspecifieke diagnostiek en maakt op grond van hulpvraag,
diagnose van de verwijzer en eigen observaties
een behandelplan.
De psychomotorisch therapeut creëert situaties vanuit een ervaringsgerichte methodiek met bewegingsgerichte en lichaamsgerichte interventies, waarbij
nieuwe inzichten kunnen ontstaan, nieuw gedrag
geëxploreerd en geoefend kan worden.
De psychomotorisch therapeut geeft speciale aandacht
aan lichamelijke signalen en focust op de betekenisverlening van gedrag in contact met de cliënt.

Wanneer verwijs ik naar PMT?
Mensen waarbij sprake is van psychische, sociale,
emotionele of relationele problematiek kunnen
geholpen worden in psychomotorische therapie.
Klachten en problemen uiten zich ook in hoe iemand
beweegt en zijn lichaam ervaart. In PMT leert iemand
zijn problemen anders te benaderen en er op een
andere manier mee om te gaan.

in groepsverband, aan gezinnen en partners.
Aanvullend kan psycho-educatie worden gegeven,
wanneer de cliënt cognitief gezien ondersteuning nodig
heeft om terugval te voorkomen. PMT kan in iedere
levensfase ingezet worden.

PMT kan helpen de behandelmotivatie te vergroten
en kan dienen als preventie, om beginnende klachten of problemen vroegtijdig terug te dringen en te
voorkomen. PMT kan worden ingezet bij mensen
waarbij verbale therapie ontoereikend of niet goed
mogelijk is.

