
Actueel aanbod van praktijk  REEEL &  ALDOENDE in Zeist 
 

 

 Al doende: 

 

 Therapie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Psychosomatische fysiotherapie (ps-FT) 

Bij lichamelijke klachten zonder fysieke oorzaak, werk je aan het 

herkennen van lichaamssignalen, spanning, bevorderen van 

ontspanning en omgaan met stress. Voor jongeren vanaf 12 jaar en  

volwassenen.  

 Psychomotorische therapie (PMT)  

Bij emotionele of gedragsproblemen van kinderen, jongeren en/of 

volwassenen, gaan we niet alleen pratend, maar ook lichaamsgericht 

en ervaringsgericht werken aan hun problemen. Vaak in combinatie 

met cognitieve of oplossingsgerichte technieken. 

 Gezinssessies Psychomotorische therapie  

Patronen in de omgang met elkaar kunnen ineffectief zijn. Deze leren 

herkennen én veranderen is het doel van de gezinsPMT, via een 

positieve insteek en oplossingsgerichte methodieken. Vaak een 

kortdurend aanbod van vijf à tien sessies, soms m.m.v. een 

relatietherapeut of een gezinstherapeut. 

 Trainingen  

 ‘Ho! tot hier en niet verder…’ 

Een training in psychosociale weerbaarheid voor kinderen van 9 tot 12 jaar en hun ouders. Ook werken 

we aan ontwikkeling van zelfvertrouwen op basis van spel en beweging. De training bestaat uit twaalf 

kinderbijeenkomsten en vier ouderavonden.  

 

 Circus (Therapie en Trainingen) 

WEGENS SUCCES OPNIEUW IN 2013  

 ´Op elkaar bouwen´    ofwel   

het Sociaal Circus-groepje  

Vooral acrobatiek leent zich uitstekend voor 

allerlei samenwerkingsvormen! De therapie 

heeft als doel het vergroten van sociale 

vaardigheden. Op ieders hulpvraag wordt 

specifiek ingegaan. Maximaal 6 deelnemers. De 

therapie omvat 12  kinderbijeenkomsten, enkele 

oudersessies en een voorstelling.    

      

    

  

 Een zomergroep circus  

Een groep kinderen komen vijf dagdelen bij elkaar in de zomervakantie en gaan aan de slag met 

allerlei circusopdrachten. Fijn bezig zijn staat voorop, tegelijk leerzaam. Leuke vakantie-activiteit! 

 



NIEUW :   

 Sociaal Circus op school  

Een cursus bestaande uit minimaal vijf (klas)bijeenkomsten op de eigen school.  

Ook hier werken we spelend  aan ontwikkelen van sociaal gedrag. Het laagdrempelig 

aanbod wordt in overleg met school vastgesteld. 

 

 Een acrogym-groepje voor ouders en hun  kind  

Spelenderwijs wordt aan de verbetering van het 

lichaamsbewustzijn en de afstemming tussen ouder en kind 

gewerkt. De op Sherborne geënte cursus bestaande uit zes 

bijeenkomsten van een uur op een weekendochtend. 

 

 

 Begeleiding 

  mensen met een PGB kunnen begeleidende hulp krijgen,   

bijvoorbeeld hulp bij het toepassen van nieuw gedrag of omgangsregels. 
 

 

Tarieven Al doende (incl. BTW) 

Fysiotherapie, psychosomatisch,  per 30 min. **  €  32,50 

Sociaal Circus, therapie, per sessie**    €  45  

Sociaal Circus op school, per kind vanaf 10 kinderen  €  50  

Individuele therapie PMT**     €  79 

Acrogym met ouder en kind, 6 bijeenkomsten*  €  99 

Gezinssessies**      €  97.50 

Sociaal Circus zomerweek, 5 ochtenden*   € 125 

De totale training ´Ho, tot hier en niet verder …!**  € 600 
* Aangepaste tarief voor mensen met een gratis Zeistpas         ** Vergoeding door zorgverzekering mogelijk  

 

 Samenwerking met bijv. Huisartsen, scholen, verwijzers 

Kinderpsychiater Dion Leiblum in Zeist  

GZ psychologen  o.a. van Kindenko en UPPP in Utrecht 

Relatietherapeut Jan Duits (zelfde locatie als Al doende) 

Gezinstherapeut Leny Heemskerk in Soesterberg 

Kinderfysiotherapeuten in Zeist en Bunnik 

Bureau Jeugdzorg BJZ 

centrum jeugd en gezin CJG 

Lily  Musters 

Als fysiotherapeut geregistreerd in het BIG register, werkzaam vanaf 1982. 

Als psychomotorisch & lichaamsgericht therapeut geregistreerd bij FVB en NVPA/RBNG. 

Seniorlid van NVPMT vanaf 1995. 

Neem gerust contact op voor meer info.  



. 

Praktijk Reëel in relatie: 

 Relatietherapie           

Een partnerrelatie geeft mensen veel mogelijkheden om het leven aangenaam en zinvol in te richten. 
Dit kunnen de partners als vanzelfsprekend doen vanuit liefde en vriendschap. Naast de goede kanten 
van een relatie kunnen er ook situaties en/of gedragingen ontstaan waarbij het wat lastiger is om er 
samen uit te komen. Voorbeelden hiervan zijn: miscommunicatie en onbegrip, nieuwe rol als ouders, 
ongewilde kinderloosheid, omgaan met verlies, seksuele problemen, werksituatie, financiële vragen, 
opvoedingsvragen, leeftijdsfase. Relatietherapie bij Reëel kan uitstekend helpen bij het oplossen van de 
meest voorkomende problemen tussen partners onderling en gezinsleden.  Ook mogelijk als aanvulling 
op de therapie bij Al doende.

 
 

Individuele gestalttherapie of procesadvisering  
Door gestalttherapie kun je 
• de regie over je leven terug krijgen  
• het verschil kunnen maken met anderen  
• jezelf in allerlei situaties volwaardig ervaren  
• zelfverzekerdheid versterken  
• verwerken van negatieve ervaringen 
• jezelf verdiepen in persoonlijke levensvragen

 Hulp bij  of na echtscheiding 
Echtscheiding is een zeer ingrijpende gebeurtenis voor mensen. Wanneer er kinderen bij 
betrokken zijn is dit proces extra moeilijk, omdat je als ouders altijd verbonden blijft met je 
kinderen, dus ook met elkaar. Hoe dan ook is het een emotionele situatie waarin je het verlies 
moet verwerken en op een nieuwe manier verder moet. Bij Reëel kun je passende 
ondersteuning en begeleiding krijgen bij dit proces, ongeacht de situatie of fase waarin je 
verkeert. 

 
 Het Utrechts Landschap Relatieweekend 

Willen jullie in een gevarieerde en prachtige omgeving nieuwe aandacht besteden aan jullie 
relatie? Even er tussenuit, en tegelijkertijd je relatie verdiepend opfrissen ter versteviging van de 
vriendschap en de liefde met je partner? Naast de 3 of 4 sessies hebben jullie  genoeg  tijd voor 
ontspanning naar eigen wens,  samen genietend  van het Utrechts Landschap en andere 
bezienswaardigheden. Zie ook www.reeel.nl/index.php/relatieweekend- 

Kortom: ongedwongen kunnen investeren in je relatie met ruimte voor ontspanning.   
Jullie zijn van harte welkom bij dit inspirerende relatieweekend!  

 

Tarieven Reëel (incl. BTW) 

Individuele gestalttherapie** /Procesadvisering  €   80 

Partnerrelatietherapie     € 120 

Hulp bij of na echtscheiding, afhankelijk van aanpak vanaf €   80 

Utrechts Landschap Relatieweekend,  vanaf   € 390 
** Vergoeding door zorgverzekering mogelijk 

Jan Duits 
Geregistreerd bij  NVAGT, EAGT, BAMW 
Werkzaam als therapeut  sinds 1993 
Neem  gerust contact op voor meer info 
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Al doende 
therapie, training, begeleiding 

 

 

Reëel 
relatietherapie & procesbegeleiding 

 

 

Bilderdijklaan 1 

3705 BL Zeist 

 

 

 

Lily Musters 

0306992598   

info@pmt-aldoende.nl 

www.aldoendezeist.nl 

 

  Jan Duits 

 0306990073  

info@reeel.nl 

www.reeel.nl 
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