
 

     

 
Sint-Gerardus 

3 juli tot en met 7 juli 
2023 

 

Praktische 
informatie  
Na de inschrijving ontvangen 
jullie alle praktische 
informatie via mail.    

Kostprijs  
Kostprijs 135 euro 
bestaande uit een 
bijdrage voor activiteiten, 
materiaal en de 
persoonlijke RTH-
bijdrage (5x dagopvang 
+ 1x ambulante 
begeleiding) gelijk aan 
0,59 RTH-punten 

Magisch CIMT-kamp 
Therapeutisch 

zomerkamp voor kinderen 
met hemiplegie 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat?  
Wie vliegt er mee met de 
magische machine? Het wordt 
een spannende week met 
leuke sport-, spel- en crea-
activiteiten binnen het thema 
magie.  

Als echte magiërs leren we 
onze beste trucjes gebruiken.  

Jouw magische krachten 
kunnen een nuttige gave zijn 
om de vele activiteiten en de 
hippotherapie te overleven. 

 

 

Doel?  
We werken volgens het principe 
van Constraint-Induced 
Movement Therapy (CIMT), zowel 
individueel als in groep. Dit is 
een vorm van therapie die 
gebruikt wordt om de arm-hand 
functie te verbeteren bij kinderen 
met een hemiplegie.  

Het is de bedoeling dat de spalk 
aan de functionele hand wordt 
gedragen, zodat de minder 
functionele hand het werk moet 
doen. Daarnaast zijn er ook 
activiteiten waarbij de beide 
handen gebruikt moeten worden.  

Het doel is de aangedane arm en 
hand meer in te schakelen tijdens 
dagelijkse handelingen. We 
proberen hier op in te spelen 
door functioneel te werken.  

 

 

 

Wie?  
Ben je tussen 6 en 12 jaar 
oud (geboortejaar: 2011-
2017)? Wil je mee op magisch 
avontuur en handiger worden 
met je minder goede hand? 
Schrijf je snel in! 

Wanneer? 
Van 3 juli tot 7 juli. 

Geplande activiteiten van 9u tot 
16u30.  

Opvangmogelijkheden van 8u30 
tot 9u en van 16u30 tot 17u00.  

 

Begeleiding 
Tijdens het kamp voorzien we 
gedurende de individuele 
activiteiten één op één 
begeleiding, door ervaren en 
enthousiaste therapeuten (ergo- 
en kinesitherapeuten).  
 

Verwijzing en 
aanmelding 
Er kunnen 8 kinderen met een 
hemiplegie deelnemen aan het 
kamp. Heb je interesse? Stuur dan 
een mail naar 
ann.volders@sintgerardus.be of 
bel op het nummer 011/35 01 62. 
Aanmelden kan tot 18 april.  
Opgelet: het kamp kan ook 
vroeger volzet zijn.  

Na aanmelding wordt er met een 
multidisciplinair team besproken 
of je in aanmerking komt. Na deze 
beslissing nemen we terug 
contact op.  
 

mailto:ann.volders@sintgerardus.be


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Waar?  
Sint-Gerardus 
Sint-Gerardusdreef 1  
3590 Diepenbeek 
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