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Mariëlle Bartholomeus en Wilma Deliën, initiatiefnemers van de multidisciplinaire eerstelijnspraktijk Kizoom

“Wij willen kinderen 
laten bloeien”

Portret

Tekst: Michel van Dijk

Fotografie: Frank Groeliken

Sinds januari 2014 bestaat kizoom, de eerste multidisciplinaire eerstelijnspraktijk voor kinderen en 

ouders in tilburg en omgeving. Mariëlle Bartholomeus, kinderergotherapeut, is een van de initia-

tiefnemers van het nieuwe centrum. Door in teamverband samen te werken met andere zorgverle-

ners, kan ze de diepte van haar vak opzoeken en het kind en zijn ouders alle aandacht geven. 

Waar dinsdagavonden aan de borreltafel, telkens roulerend 

thuis bij een van de hulpverleners, met koffie, thee en koek-

jes, maar in de kleine uurtjes ook met bier en rode wijn, al 

niet toe kunnen leiden. Ze zijn er zelf nog steeds een beetje 

verbaasd over. Maar feit is dat drie jaar brainstormen, 

gedeelde visies bespreken en vooral ook: elkaar steeds beter 

leren kennen, in januari 2014 heeft geleid tot de feestelijke 

opening van Kizoom (Kindzorg op Maat), de eerste multi-

disciplinaire eerstelijnspraktijk in Tilburg voor kinderen en 

ouders, vlak buiten het centrum van de stad (voor de vijf 

deelnemende praktijken: zie kader). 

Kinderergotherapeut Mariëlle Bartholomeus had al veel lan-

ger de wens om deel te nemen aan een multidisciplinaire 

eerstelijnspraktijk. Sinds 2006 heeft ze haar eigen kinderer-

gotherapiepraktijk, nadat ze in de jaren daarvoor als kin-

derergotherapeut werkte met 

kleuters in een medisch kleu-

terdagverblijf (MKD). Bartholo-

meus kreeg er steeds meer last 

van dat ze nooit eens kon over-

leggen met een directe collega, dat ze ouders telkens moest 

doorsturen naar een fysiotherapeut of logopedist in een ander 

deel van de stad, met alle reistijd van dien, dat er bij elke 

doorverwijzing telkens nieuwe intakes en onderzoeken nodig 

waren. Zo ontstond bij haar het idee om samen met andere 

zorgprofessionals te gaan samenwerken onder één dak. 

Multidisciplinaire gezondheidscentra of bedrijfsverzamelge-

bouwen voor zorgverleners bestaan natuurlijk al langer, weet 

Bartholomeus. “Wat wij doen is echter iets geheel anders. 

Het verschil is dat wij als team begonnen zijn, dat we precies 

weten wat we van elkaar kunnen verwachten, en dat we pas 

daarna een pand zijn gaan huren. Ik ben weleens gevraagd 

om mee te doen in een gezondheidscentrum, maar dan kom 

je in een gebouw waar al andere zorgverleners werken, en 

mag je alleen maar hopen dat er samenwerking tot stand 

“Ouders hoeven niet te bedenken bij wie ze 

moeten zijn of wie hen het beste kan helpen.  

Dat regelen wij voor ze. Dat is het voordeel van 

één gezamenlijke voordeur.”
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komt. In zo’n setting ben je vooral bezig met je eigen winkel-

tje. Wij werken echter samen. Zodra kind en ouders de voor-

deur van Kizoom binnenkomen, wordt er door ons als team 

naar de hulpvraag gekeken.”

Concurrentie
Bang voor concurrentie, bijvoorbeeld tussen fysiotherapeut, 

speltherapeut of ergotherapeut, is ze niet. “We geloven geen 

van allen in concurrentie. Dat vind ik eerder een zwakte-

bod dan iets wat je als therapeut sterker maakt. We werken 

ieder vanuit onze eigen kracht, en ons gezamenlijke doel is 

om kinderen en hun ouders goed te helpen. Daarbij passen 

geen concurrentiegevoelens.” “In ons vakgebied moet je 

met elkaar samenwerken,” reageert Wilma Deliën, orthope-

dagoog-generalist en directeur van het OnderwijsZorgTeam, 

een van de deelnemende partijen aan Kizoom. “Door vanuit 

je eigen kracht te werken, vormen anderen geen bedreiging, 

maar juist een aanvulling op je eigen expertise.”

Deliën, vanaf het begin aanwezig bij de inmiddels roem-

ruchte dinsdagavondjes, is blij met Kizoom. “Onze filosofie is: 

‘Ouders, als je hier met je kind binnenkomt, dan nemen wij de 

zorg van jullie over.’ Ouders hoeven niet te bedenken bij wie ze 

moeten zijn of wie hen het beste kan helpen. Dat regelen wij 

voor ze. Dat is het voordeel van één gezamenlijke voordeur. 

De ouders komen met het kind binnen, en wij pakken het ver-

volgens gezamenlijk op. Ouders en kind worden eerst gezien 

door de zorgcoördinator, daarna wordt het kind besproken in 

de multidisciplinaire cliëntenbespreking, en daarna doen we 

de ouders een behandelvoorstel. Dat kan de ene keer een psy-

chologisch onderzoek zijn, maar het kan ook een gezamenlijk 

onderzoek zijn van ergo-, fysio-, en speltherapeut.” 

Ouders melden zelf aan bij Kizoom, maar dat doen ze veelal 

op advies van de school. Dat is geen toeval, want het Onder-

wijsZorgTeam, met vijftien medewerkers, biedt zorg aan leer-

lingen in het Tilburgse basisonderwijs. De basisscholen vor-

men een belangrijke partner voor Kizoom, naast uiteraard de 

huisartsen, de Bureaus Jeugdzorg en met de Transitie Jeugd-

zorg per 1 januari 2015 ook de gemeente Tilburg. Deliën: 

“Voor al deze partners bieden we brede, laagdrempelige en 

generalistische eerstelijnszorg. Dat is onze kracht. Dat past 

ook bij de wens van de landelijke overheid om de zorg dich-

ter bij de mensen te brengen.”

rolmodel
Dat is ook de wens van Bartholomeus, om de kinderergo-

therapie zo dicht mogelijk bij het kind en diens omgeving, 

namelijk thuis en op school, te brengen. Dat past ook in 

haar visie dat ergotherapie moet bijdragen aan een optimale 

ontwikkeling van het kind in zijn of haar dagelijks leven. 

Vandaar dat ze ervoor kiest om de ouders actief bij de 

behandeling te betrekken. “Ouders spelen zo’n belangrijke 

rol in de ontwikkeling en het functioneren van het kind, dat 

ik hen vraag om bij de behandeling aanwezig te zijn als ik 

therapie geef. Dat heeft veel voordelen. Ze kunnen dingen 

overnemen die ze in de therapie zien gebeuren, ik kan een 

rolmodel voor ze zijn in hoe ik met hun kind omga, en ook 

de overdracht van therapie naar huis wordt daardoor mak-

kelijker. Bovendien kan ik dan zien hoe de interactie verloopt 

tussen ouders en kind. Dat kan erg leerzaam zijn. Zo laat ik 

ouders en kind wel eens een stoeispelletje doen in de thera-

pieruimte. Dan zie je soms dat ouders geen grenzen stellen 

aan het gedrag van hun kind. Tijdens het stoeien komt het 

voor dat het kind de ouder volledig overdondert, terwijl de 

ouder fysiek best in staat zou zijn om het kind de baas te 

zijn. Door regels te stellen aan het stoeien, leer je ouders 

en kind om een stopsignaal te geven én te respecteren. Je 

legt uit waarom dit belangrijk kan zijn op het schoolplein of 

thuis, zodat zowel de ouders als het kind deze oefening ook 

in de dagelijkse situatie kunnen gaan toepassen.”

Deliën knikt. “Maar we betuttelen nooit,” vult ze aan. “We 

zeggen nooit tegen ouders: zo en zo moet je het doen. We 

kunnen ze echter wel een spiegel voorhouden. Ouders waar-

deren dat. We horen vaak van ze dat ze baat hebben gehad 

bij de adviezen die we hebben gegeven, en dat ze hun kind 

daardoor beter hebben leren begrijpen.” 

Overprikkeld
Het Kizoom-team behandelt alleen kinderen met complexe 

problemen, bijvoorbeeld kinderen waar ouders, school of 

huisarts zich geen raad meer mee weten. Bartholomeus: 

“Een kind dat moet leren schrijven, en daarvoor wat extra 

ondersteuning nodig heeft, heeft geen multidisciplinaire 

behandeling nodig vanuit ons team. Die kan gewoon bij mij 

of mijn collega-fysiotherapeut terecht, in onze eigen praktij-

ken. Wij zijn daarin gespecialiseerd.”

Een multidisciplinaire aanpak is wel gewenst voor de kinde-

ren met sensorische informatieverwerkingsproblemen. Zij 

vormen tachtig procent van de kinderen die Bartholomeus 

in haar behandelruimte ziet. “Dat zijn kinderen die naar-

mate de dag vordert, steeds meer overprikkeld raken. Ze 

komen daardoor niet in slaap of krijgen buikpijnklachten. 

Dat komt doordat ze de informatie die de hele dag door op 



hen afkomt, niet kunnen verwerken. Je merkt dat doordat 

het kind bewegingsonrust heeft, continu wiebelt of op tafel 

trommelt, of storend is in de klas. Maar het kunnen ook kin-

deren zijn die zich op school prima gedragen, maar zodra 

ze thuis komen, barst de bom en maken ze ruzie met alles 

en iedereen. Ze hebben dan de hele dag zo op hun tenen 

moeten lopen, dat ze het thuis niet meer volhouden. Dan 

knalt het.”   

Het fijne van Kizoom is dat Bartholomeus voor zulke kin-

deren multidisciplinaire behandelingen kan organiseren. 

“Ik doe dan samen met een collega de therapie. Soms aan-

sluitend op elkaar, waarbij we elkaar op de hoogte houden 

over de voortgang, maar andere keren ook echt tegelijker-

tijd, samen in de ergotherapiezaal. Ik heb nu samen met de 

logopedist een jongen in behandeling met een expressieve 

spraakstoornis. Hij heeft moeite om te verwoorden wat hij 

wil zeggen, thuis, op school, en dat is natuurlijk ontzettend 

frustrerend. Dat zie je terug in zijn gedrag. Voor school en 

ouders is hij daardoor soms onhandelbaar. Logopedie alleen 

helpt hem echter niet. Hij is al zo gefrustreerd, en dan moet 

hij ook nog eens aan het tafeltje bij de logopediste braaf 

zinnetjes uitspreken.” Deliën vult aan: “Iedereen focust er 

bij die jongen al jaren op: “Jij moet gaan praten.” Hij heeft 

daardoor een forse psychische blokkade opgelopen. Als hij 

dan bij de logopedist moet leren praten, dan lukt dat niet.”

trampoline springen
Bartholomeus kiest daarom voor een andere benadering.  

Ze zet bijvoorbeeld samen met de jongen een circuit uit met 

een kruiptunnel, hoepels en een trampoline. Aan het eind 

van de kruiptunnel, staat de logopediste met een foto in 

haar handen van een situatie die niet klopt, bijvoorbeeld een 

jongen met een horloge om zijn enkel. “De jongen mag dan 

door de tunnel naar de logopediste kruipen en haar vertel-

len wat er aan de foto niet klopt. Als dat gelukt is, vraag ik 

hem om in de hoepels te springen, en tijdens het springen 

uit te roepen: “De jongen heeft een horloge om zijn enkel.” 

Daarna mag hij dat nog een paar keer doen, terwijl hij op de 

trampoline springt. Als dat allemaal goed gaat, dan mag hij 

weer de kruiptunnel door om de volgende foto te bekijken 

die de logopediste hem toont.”

De kracht van deze aanpak, legt ze uit, is dat je het kind 

daarmee een ontspannen situatie biedt. “We maken het 

vooral leuk voor het kind. Alle kinderen genieten ervan om 

hardop te roepen, terwijl ze op de trampoline springen. 

Maar het is niet alleen maar leuk. Tijdens het springen in 

Mariëlle Bartholomeus (links) en Wilma Deliën (achter) 

met twee cliëntjes

Deelnemende praktijken aan Kizoom

-  Spelende Wijzer, Kinderergotherapie

-  Kinderfysio.nl, Baby- en Kinderfysiotherapie

-   Logopedie Drinkenburg, Logopedie en Dyslexie behandeling

-  Spelend Groeien, Speltherapie

-  OnderwijsZorgTeam

www.kizoom.nl
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de hoepels of op de trampoline, spreekt het kind een zin 

een aantal keren uit. De informatie wordt daardoor beter 

geautomatiseerd. Dat lukt je niet met een gefrustreerd kind 

aan tafel bij de logopediste. We weten ook dat het neuro-

logisch zo werkt. Door te bewegen, sla je informatie beter 

op. Pas geleden was er een meisje bij de logopediste dat 

absoluut niet kon rijmen. Een week daarna zetten we haar 

op de schommel en ja hoor, de rijmwoorden rolden er ach-

ter elkaar uit.”

Sensorische informatieverwerking
Sensorische informatieverwerking (SI), dat is de methode 

die Bartholomeus de kinderen met prikkelverwerkingspro-

blemen aanbiedt. “Door de bewegingsopdrachten, in de 

hoepels, op de schommel, op de trampoline, leren we het 

kind de informatie beter te verwerken. Eind vorige eeuw was 

SI binnen de kinderergotherapie een gangbare manier om 

allerlei problemen waar kinderen mee te kampen hadden 

te behandelen. Tegenwoordig is er meer aandacht voor de 

CO-OP methode (cognitive orientation of occupational per-

formance). Kinderen leren daarmee aan de hand van cogni-

tieve leerstrategieën problemen op te lossen. Stel, een kind 

kan geen touwtje springen. Dan ga je samen met het kind 

trucjes, leerstrategieën, bedenken waarmee dat wel zou kun-

nen lukken.”

Geen misverstand, SI of CO-OP, het is voor Bartholomeus 

géén of-of verhaal. Ze hebben voor haar allebei hun kracht 

en betekenis, al zou ze wél graag zien dat er weer meer 

waardering kwam voor SI. “Het accent binnen de kinde-

rergotherapie ligt nu sterk op CO-OP. Dat vind ik jammer, 

omdat je met SI het gedrag en welbevinden van het kind 

positief kunt beïnvloeden. Van mij mag de keuze tussen 

CO-OP of SI meer in balans komen.”

Wilma Deliën is het daarmee eens. “Zwart-wit gesteld, zet je 

met SI het lichaam als instrument in, en met CO-OP vooral de 

cognitie, het brein. Dat heeft allebei zijn waarde. We zien bij 

Kizoom echter veel hoogbegaafde kinderen. Die zitten al zo in 

hun hoofd, dat versterk je alleen maar als je ze cognitieve thera-

pie geeft. Zij zouden juist meer contact met hun lichaam moe-

ten krijgen. Lekker spelen, lekker bewegen. Misschien moeten 

we in het parkje naast ons pand wel een speeltuin aanleggen. Ik 

denk dat we daar veel kinderen een plezier mee doen.”

Uit de tent lokken
Vlak na haar afstuderen, in 1992, werkte ze anderhalf jaar als 

ergotherapeut in een verpleeghuis. Daarna maakte Bartho-

lomeus de overstap naar de kinderergotherapie. Ze is daar 

nooit meer uit weggegaan. “Ik vind kinderen ontwapenend. 

Ik vind het heerlijk om contact met ze te maken, om ze uit 

de tent te lokken, om ze op hun gemak te stellen en van 

daaruit openingen te zoeken om ze te laten bloeien.” “De 

kracht van Mariëlle is dat ze kinderen feilloos aanvoelt,” 

zegt Deliën. “Ze is spontaan, echt. Daardoor ontstaat er 

meteen een klik.”

“Ja, ik ben een interactietherapeut,” reageert Bartholomeus. 

“Mijn kracht ligt in het contact met de kinderen. Dat maakt 

het werken bij Kizoom ook zo prettig. Ik kan volledig kin-

derergotherapeut zijn. Ik hoef geen dingen te doen waar ik 

me niet competent in voel, zoals weleens voorkwam toen ik 

alleen werkte. Een kind dat ik niet kan helpen, kan ik door-

verwijzen naar mijn collega’s een deur verderop. En ik kan 

de diepte opzoeken in mijn vak. Ik heb het leukste werk van 

de wereld.”  

“Het accent binnen de kinderergotherapie ligt nu 

sterk op CO-OP. Dat vind ik jammer, omdat je 

met SI het gedrag en welbevinden van het kind 

positief kunt beïnvloeden.”




