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,,Ik vind het werken met kinderen heel leuk; ze zijn zo eerlijk”, vertelt Sandra.

door Katinka Schippers

Sandra heeft al bijna vier jaar 
haar Massagepraktijk Sandra en 
heeft altijd cursussen gevolgd om 
nieuwe technieken en methoden 
onder de knie te krijgen. 3,5 jaar 
geleden begon ze met een cursus 
kruiden stempel massage voor 
volwassenen, een Thaise massage-
vorm. Ze volgde de cursus aan het 
Nederlandse instituut Sabaaydi. 
,,De stempel lijkt op een champig-
non en is gevuld met kruiden. De 
kruiden zijn geplukt en gedroogd 
en bij elkaar gevoegd in overleg 
met een arts, dus je weet zeker dat 
het goed is. Voor de massage stoom 
ik de stempels warm waardoor de 
kruiden tot leven komen. Een heer-
lijk ontspannen wellness behande-
ling”, legt Sandra uit.

De kindermassage werkt eigen-
lijk hetzelfde. ,,Voor kinderen heb 
ik kleinere, blauwe stempels met 
een aangepaste kruidenmix die 
op kinderen afgestemd is. De krui-
den zijn onder andere goed voor 
de luchtwegen. Het hele pakketje 
is rustgevend: de warmte, de aan-
raking, aandacht, liefde en respect. 

Kinderen kunnen daarna vaak 
goed slapen. Ik heb ook gemerkt 
dat kinderen het geweldig vinden 
dat moeder ze ergens mee naartoe 
neemt.” Haar oudste dochter Lotte 
is regelmatig proefkonijn geweest 
voor de behandeling. ,,Het is zo leuk 
als ze dan zegt ‘mama ik vind het 
zo lekker als je zo aan mijn oren zit’. 

Kinderen zijn zo eerlijk, bij volwas-
senen is het altijd maar afwachten 
of ze een massage wel lekker vin-
den. Ik vind werken met kinderen 
heel leuk, het trekt me gewoon aan 
dat ze zo eerlijk zijn en ik vind het 
fijn dat ik iets voor ze kan beteke-
nen. Spelenderwijs ben ik vanaf het 
moment dat ze binnenkomen bezig 

het ze naar de zin te maken. 
Tekenen, een verhaaltje, thee 
met koekjes of even kletsen. 
Alles kan, het is hun dinge-
tje.”

Uit onderzoek blijkt dat 
een kind door de massages 
weerbaarder wordt en het 
meer zelfvertrouwen krijgt. 
Het kind leert vertrouwen te 
krijgen en daar waar nodig 
problemen te uiten. Door-
dat een kind zo dicht bij de 
natuur staat, reageert het 
bijzonder goed op deze krui-
den. De kruiden hebben een 
aardende werking, wat be-
langrijk is omdat het energie 
niveau van kinderen vaak te 
hoog is. De massage brengt 
ze weer terug bij de natuur-
lijke basis. De kruiden zijn 
weerstand verhogend. Bij 
kinderen die veel last hebben 
van luchtweginfecties en ver-
koudheid werken de kruiden 
verlichtend. Als ouders het 
kind leren masseren, blijkt 
dat tijdens het masseren zo-
wel bij de ouder als bij het 
kind het hormoon oxytocine 
vrijkomt. Dit hormoon geeft 
een gevoel van geborgenheid 
waardoor er ruimte ontstaat 
voor een band van hechting. 
Ouders kunnen de massage-

techniek leren in een cursusvorm 
die Sandra aanbiedt. Een kinder-
massage kost €30,- voor 30 tot 45 
minuten massage. 

Massage & Pedicure Praktijk Sandra
Oude Medelsestraat 2, Tiel
Tel. 0344-632212
www.massagetiel.nl

TIEL – In haar Massagepraktijk 
biedt Sandra sinds een maand 

een unieke massage aan die 
speciaal is afgestemd op kinde-
ren: de kinderkruiden massage. 
Met kleurrijke, warme stempels 

en een speciale kruidenmix 
kunnen kinderen een ontspan-

nen massage krijgen. ,,Het is 
goed voor de kinderen van nu 
die al zoveel moeten. In deze 

hectische tijd is het heel be-
langrijk dat kinderen weer even 

kind mogen zijn.”

‘In deze drukke tijd moeten kinderen kunnen ontspannen’

,,Ik wil graag dat kinderen zich thuis voelen”, laat Anne Dijkstra weten.

TIEL – Anne Dijkstra besloot 
een jaar geleden de sprong in 
het diepe te nemen en startte 
haar eigen logopedie praktijk 
voor kinderen: Logo4Kids. Stap 
voor stap breidde ze de praktijk 
uit van één dag in de week naar 
vier dagen. Nu een jaar later 

komt er vanaf half januari een 
nieuwe kracht bij. De jonge, 
frisse Berthine de Koning-Van 
Holland komt de praktijk ver-
sterken. Alles met als doel kin-
deren in een ontspannen sfeer 
goed te leren begrijpen zodat zij 
zich kunnen redden op school 

en binnen de maatschappij.

door Katinka Schippers

Nadat Anne in 2005 afstudeerde 
aan de Pabo besloot ze om meteen 
door te studeren. ,,Tijdens de Pabo 
kreeg ik al een module logopedie. 
Het sprak me meteen aan om één 
op één met kinderen te kunnen 

werken. Je kan ze veel meer aan-
dacht bieden dan een klas vol met 
kinderen.” Door de Pabo heeft ze 
veel kennis opgedaan in het wer-
ken met kinderen. Daar heeft ze nu 
veel profijt van. Na werkervaring 
te hebben opgedaan in het spe-
ciaal- en basisonderwijs als GGD-
logopedist besloot ze voor zichzelf 
te beginnen. 
Sfeervol

In haar handige huis aan De 
Twaalf Apostelen, waar het woon-
gedeelte op de tweede en derde 
verdieping zit, heeft ze haar prak-
tijk sfeervol ingericht. Als je niet 
beter zou weten zou je denken dat 
je een speelkamer binnenstapt. ,,Ik 
wil graag dat kinderen zich thuis 
voelen. Met de inrichting hou ik ook 
altijd rekening met de seizoenen 
en feestdagen. Ook de behandelin-
gen en oefeningen sluiten aan op 
de belevingswereld van een kind. 
Daarnaast gebruik ik vooral bij 
jonge kinderen veel materiaal. Mijn 
kasten puilen uit van de materialen. 
Het maakt het levendiger voor kin-
deren en spreekt ze meer aan. Ou-
ders waarderen dat ook.”

Opvallend is het logo van de 
praktijk die wordt gesierd door de 
populaire Flipje. Anne heeft toe-
stemming gevraagd bij Hero, de fa-
briek die de jam met Flipje nu pro-
duceert. Het huis waar Anne haar 
praktijk in heeft gevestigd staat na-
melijk op het terrein waar vroeger 
de jamfabriek stond. De keuze voor 
Flipje past helemaal binnen haar 
persoonlijke aanpak om het de kin-
deren zoveel mogelijk naar de zin te 

maken. 
Kinderen van twee tot vijftien 

jaar kunnen in de praktijk terecht 
voor uiteenlopende stoornissen, 
van slissen tot problemen met de 
mondmotoriek stotteren en van 
articulatie tot het begrijpen van de 
Nederlandse taal voor anderstalige 
kinderen, maar ook woordenscha-
tuitbreiding. ,,Allereerst volgt er 
een intake gesprek met de ouders 
en het kind. Er wordt gekeken of er 
nog verder logopedisch onderzoek, 
zoals bijvoorbeeld een taaltest, no-
dig is. Ik stel vervolgens een plan 
op en bespreek dat met de ouders. 
Ieder kind is anders dus ik let goed 
op wat voor een kind ik voor me heb 
en welke behandeling daar bij aan-
sluit.”

Het vak is voor Anne nu ze voor 
zichzelf werk uitdagender gewor-
den. ,,Het logopedievak heeft voor 
sommigen een beetje een geiten-
wollen sokken imago, maar het 
kan zeker anders. Het vak is altijd 
in beweging. De extra dingen die 
je moet doen als praktijkhoudster 
zoals bijvoorbeeld een logo, naam 
en website bedenken, maken het 
uitdagend. Ik haal er veel voldoe-
ning uit als je een kind ziet groeien 
of hoort van een ouder of juf dat 
het beter gaat. Ik had laatst bijvoor-
beeld een jongetje die het jammer 
vond dat zijn behandeling er op zat. 
Dat is fantastisch om te merken.”

Logo4Kids
Twaalf Apostelen 54
Tel. 0344-607540
www.logo4kids.nl
info@logo4kids.nl

Nieuw gezicht bij logopedie praktijk Logo4Kids
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