
Tussen de 6 en 12 jaar oud z�n (°2011-°2017) 

Unilaterale CP

Enige actieve gr�pfunctie (Min House 4 – poor

active assist, MACS I, II of III)

Nederlands begr�pen en voldoende cognitie en

concentratie kunnen opbrengen

In groep kunnen functioneren

Opgevolgd worden door een CP-referentie

centrum

Er is plaats voor 8 kinderen in ons kamp. 

Z� moeten voldoen aan volgende criteria:

Therapeutisch zomerkamp

Voor kinderen met hemiplegie

Details van het kamp

Windekind Leuven

10 - 14 juli 2023

We werken volgens het principe van Constraint-

Induced-Movement-Therapy (CIMT). 

T�dens bepaalde activiteiten wordt een spalkje aan de

goede hand gedragen. Op andere momenten ligt de

focus meer op het gebruik van beide handen

(Bimanual Intensive Therapy, BIT). 

Deze therapievormen hebben tot doel kinderen hun

minder goede hand meer te gebruiken en vaardiger te

worden in dagel�kse handelingen. Uit onderzoek bl�kt

dat een intensief CIMT en BIT kamp leidt tot 

+ meer spontaan inschakelen van de minder goede

hand

+ verbetering van kracht

+ betere bimanuele vaardigheden.

Elk kind zal één-op-één begeleiding kr�gen van 

ergo- en kinesitherapeuten, b�gestaan door

enthousiaste vr�willigers!

Doel van het kamp

Waar?
Windekind Leuven

Schapenstraat 98

3000 Leuven

www.windekindleuven.be



Het programma
Sport-, spel- en crea-activiteiten

Leuke groepsactiviteiten

Individuele therapiemomenten, gebaseerd

op individuele doelstellingen van ieder kind

Allerlei kunstvormen

Kunstvoorstelling voor familieleden op het

einde van de laatste kampdag

Opvang vanaf 8u30 tot 17u

Therapie en activiteiten van 9u - 16u

       in het thema “KUNST”

Kostprijs: €140Voor wie?
Ben je tussen de 6 en de 12 jaar

oud? 

Wil je beter worden met je minder

goede hand?

Heb je zin in een kamp vol creatieve

uitdagingen, kunstjes en f�ne

activiteiten? 

Dan ben j� de ideale persoon om

samen met leeft�dsgenootjes deze

uitdaging aan te gaan!

Heb je nog vragen, wens je verdere informatie

of wil je je kind inschr�ven? Neem contact op

met Sofie Van Tichelen.

sofie.vantichelen@windekindleuven.be

016 24 11 10

Schrijf je nu in!

Alles inbegrepen, behalve

lunchpakket en tussendoortjes


