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GRAVENHUISSTRAAT 49 

9200 GREMBERGEN (DENDERMONDE) 

0486/68.21.57 

THERAPUNT@GMAIL.COM 

WWW.THERAPUNT.BE 

 

 

 

   

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Emma Biesbroeck 

Neurologische revalidatie 
Kinderkinesitherapie 
Relaxatietherapie bij kinderen 

Joke Van Brempt 

Kinderkinesitherapie 
Bobaththerapie 
Psychomotorische therapie 

 

Evelien Kempkes 

Algemene kinesitherapie 
Manuele therapie 
Dry needling 

Delphine Van Damme 

Algemene kinesitherapie 
Manuele therapie 
Relaxatietherapie 

Onze kinepraktijk breidt uit! 

Een breed gamma aan specialisaties: 

• Algemene kinesitherapie 

• Manuele therapie 

• Dry needling 

• Neurologische revalidatie 

• Kinderkinesitherapie 

• Relaxatietherapie 

THERAPUNT 



 

 

 
 

 
KINDERKINESITHERAPIE 

We richten ons op baby’s, peuters, kleuters en 
schoolkinderen met o.a. neurologische aandoeningen, 
respiratoire aandoeningen, spieraandoeningen en 
aandoeningen van het bewegingsapparaat. Ook bij 
ontwikkelingsproblemen, fijn- en grofmotorische 
problemen, schrijfmoeilijkheden en stoornissen als DCD, 
ASS en ADHD/ADD kan je bij ons terecht. 
 
Bij aanvang nemen we de tijd voor een vraaggesprek met 
de ouder(s). Vragen, bezorgdheden en eventuele 
bevindingen van de school of kinderarts worden hierin 
besproken. Na afname van enkele gestandaardiseerde 
testen wordt een behandelplan op maat van het kind 
opgesteld. Wij geven steeds een uitgebreid verslag mee met 
de bevindingen van het onderzoek. We vinden een nauwe 
samenwerking met de ouders belangrijk, en indien gewenst 
ook met de school, het CLB en andere therapeuten.  

 

 

Het kinesitherapeutisch werkveld bij kinderen is ruim. Wij 
bieden volgende specialisaties aan: 

• Bobath-therapie 

• Ontwikkelingsstimulatie 

• Psychomotoriek 

• Schrijfmotoriek 

• Typ 10 

• Musculoskeletale revalidatie 

• Relaxatie 

• Ademhalingskinesitherapie 
 
  

 

  

 
NEUROLOGISCHE REVALIDATIE 

De voornaamste neurologische aandoeningen waarvoor u 
bij Therapunt terecht kan zijn hersenbloedingen, 
herseninfarcten, multiple sclerose, parkinson en 
evenwichtsstoornissen/BPPV. Wij hebben ook ervaring in 
het behandelen van vele andere neurologische 
aandoeningen zoals dwarslaesie, ALS, gevolgen van 
tumoren, hersentrauma, neuropathieën (perifere 
neuropathieën, polyneuropathieën zoals de ziekte van 
Charcot-Marie-Tooth of het syndroom van Guillain-Barré). 
Na een grondig onderzoek en op basis van 
gestandaardiseerde testen bepalen we steeds een 
therapieplan op maat. Wij hechten veel belang aan een 
goede samenwerking met de patiënt en een goede 
communicatie met de arts en andere therapeuten. 

Omdat het belang van beweging bij bijna alle 
neurologische aandoeningen bewezen is, kiezen wij voor 
een behandeling waarbij oefentherapie centraal staat. 
Aanvullend kan er gebruik gemaakt worden van o.a. 
manuele technieken, relaxatietherapie… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

   
EEN AFSPRAAK MAKEN 

Voor kinderkinesitherapie kan u een afspraak maken bij Joke 
Van Brempt en Emma Biesbroeck. Emma Biesbroeck neemt 
ook de neurologische revalidatie op zich.  

Behandelingen gebeuren uitsluitend op afspraak. 

Afspraken kunnen makkelijk online gemaakt worden via de 
website! Zo bepaalt u zelf welk moment het best in uw agenda 
past. 
Indien er online geen gepast moment voor u beschikbaar 
blijkt, kan u mailen voor een afspraak 
naar therapunt@gmail.com. 

Wilt u liever telefonisch een afspraak maken, dan kan dat op 
het nummer: 0486/68 21 57. Afspraken voor huisbezoeken 
dienen om praktische redenen steeds telefonisch gemaakt te 
worden.  

 

 

Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen! 

Meer info vindt u op onze website www.therapunt.be 

   


