Voor wie is Brein PiekFijn?

Locaties

Heb je moeite met leren of concentreren, kun je regels of taken niet
onthouden, ben je snel moe of juist druk, snel boos of juist verdrietig,
of haal je letters / cijfers door elkaar, of heb/ben je misschien:

Fytaal Roosendaal
Langdonk 5
4707 TG Roosendaal

Kindcentrum De Regenboog
Hoofdgebouw
Ruige Hoek 10
4731 VW Oudenbosch

Dependance
Eikenlaan 13
4731 CP Oudenbosch

AD(H)D
Dyslexie
Beelddenker
Hyperactiviteit
Faalangst

Autisme
Dyscalculie
Hoogbegaafdheid
Hoog sensitiviteit
Leerproblemen

Vermoeidheid
Hoofdpijn

Slaapproblemen
Migraine

Chemobrein

Ziekte van Parkinson

Contact
Meer weten over de mogelijkheden, neem
gerust contact op met:
Ellen Duivenvoorden
T: 06 235 985 10
ellen@breinpiekfijn.nl
www.breinpiekfijn.nl

Ellen Duivenvoorden
Neurofeedbacktherapeut

dan is dit iets voor jou!

Wat doet Brein PiekFijn?
Neuro- Biofeedback
Het doel van Brein PiekFijn is om kinderen en volwassenen waarvan het
brein of lichaam in disbalans is gekomen, door het toepassen van NeuroBiofeedback, weer in balans te brengen.
Beeldend leren
Ook kan Brein PiekFijn beelddenkers begeleiden, waardoor ze later zelfstandiger kunnen functioneren in de maatschappij. De ouders van beelddenkers krijgen tips om hun kinderen te begrijpen en te helpen.
Bijles
Leerlingen van de basisschool kunnen bijles krijgen.

Wat is Neuro-Biofeedback?
Brein PiekFijn geeft Neuro- en Biofeedbacktraining aan kinderen en volwassenen
waardoor de hersenen en het lichaam in balans gebracht worden. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van positieve feedback, om het functioneren op onderbewust
niveau mogelijk te verbeteren. Dit heeft ook positieve gevolgen voor het bewuste
niveau. Het wordt onder andere gedaan door middel van een EEG of EMG.
Training
Bij de training worden elektroden geplakt op de plaatsen waar de activiteit
beïnvloed moet worden of waar klachten zijn. Tijdens de training kijkt de cliënt
ontspannen naar beelden, animatie, spellen of grafieken op het beeldscherm.
Doordat de hersenactiviteit steeds verandert, leert de cliënt te herkennen wanneer
de hersenen in balans zijn. Er wordt voor gezorgd dat de cliënt door middel van
positieve feedback leert om zijn hersenactiviteit te beïnvloeden. Dit heeft geen
bijwerkingen en is geheel pijnloos.

Beeldend leren
Beelddenken is denken in beelden en gebeurtenissen, niet in woorden en
begrippen. Het geheel wordt in één oogopslag gezien. Alle informatie komt
gelijktijdig binnen. Beelddenkers zijn onder andere mensen met: AD(H)D,
Autisme, Dyslexie, Dyscalculie, Hoogbegaafdheid en Hoog sensitiviteit.
Voor beeldend leren, zowel voor kinderen als volwassenen, is de mogelijkheid om
de hersenen met Neurofeedbacktrainingen in balans te brengen en daarna met
specifieke methodes aan de slag te gaan. Ook is er de mogelijkheid om alleen met
de methodes aan de slag te gaan. Dit alles afgestemd op de cliënt.
Er wordt gezorgd dat er rust en orde in het hoofd komt en hoe de leerstof beeldend gemaakt kan worden, zodat beelddenkers de leerstof goed kunnen opnemen. Er wordt zodanig gecoacht dat een studie zelfstandig kan worden voortgezet
en het aangeleerde tijdens het dagelijks functioneren gebruikt kan worden.
Indien het kinderen betreft krijgen ouders tips over hoe ze om kunnen gaan met de
beelddenker, zodat ze deze thuis op hun kind kunnen toepassen. Belangrijk is dat
er begrip is voor hoe het er aan toe gaat in het hoofd van de beelddenker.

U heeft voor training bij Brein PiekFijn geen verwijzing nodig.
Een kennismakingsgesprek is kosteloos en geheel vrijblijvend.

Wilt u meer weten?
Kijk op: www.breinpiekfijn.nl

