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Medisport Meppel
Sportmedisch trainingscentrum
Medisport Meppel is een
multifunctioneel centrum
gericht op Fitness, Groepslessen,
paramedische zorg en preventieve
trainingen.

ClubChallenge, TotalFit, BeatBelly, Yoga, Pilates
en Zumba. PRAKTIJK MEDISPORT MEPPEL biedt
fysiotherapeutische zorg. Zorg die gebaseerd
is op innovatie en recente wetenschappelijke
inzichten. Deze zorg vindt plaats vanuit een
activerende benadering waarbij een actieve
leefstijl wordt gepromoot en mensen een

Onze missie bij MEDISPORT MEPPEL is dat,

reëel inzicht krijgen over hun mogelijkheden.

iedereen zich welkom moet voelen. Wij willen
bij MEDISPORT dat iedereen zich bewust wordt

Wilt u meer weten?

van zijn/haar levensstijl en hier met onze

Medisport Meppel, Sportpark Koedijkslanden 4,

begeleiding aan kan werken. Of dit nu gaat

7944 PA Meppel

om afvallen, aankomen, conditie opbouwen,

Website: www.medisportmeppel.nl

revalideren of gewoon fit ouder worden. Bij

Tel: 0522 241020

MEDISPORT MEPPEL staan professionaliteit en
gezelligheid hoog in het vaandel. Naast Fitness
bied MEDISPORT MEPPEL ook verschillende
groepslessen aan, zoals, ClubCycle, ClubPower,

ABC Op Weg kindercoach Linda Gout
Ik ben anders dus ‘Ik leer anders’.
Beelddenken, dyslexie, AD(H)D,
hooggevoeligheid gebruiken als
gave en niet afschilderen als
tekortkoming. Bij moeilijkheden
geldt; bestaande vaardigheden
gebruiken om nieuwe aan te leren.

daarna werken op het consultatiebureau als

beelden overstappen naar leren via woorden

verpleegkundige in de Jeuggezondheidszorg.

gaat het vroeg of laat mis. Beelddenkers

Ouders met een kind dat niet binnen de stan-

denken niet alleen anders dan de overige

daard kaders viel werd geadviseerd om een

90% van de mensen maar ze voelen, ervaren,

cursus te volgen voor drukke peuters, slecht

horen en beleven de wereld om hen heen

etende- of slecht slapende peuters of voor

intenser. Net als bij hooggevoelige mensen.

teruggetrokken kinderen. Vaak met matig of
Advies en Begeleidingscentrum Op Weg is

geen succes.

ontstaan uit een teleurstellend werkverle-

Op de website www.abcopweg.nl kunt u meer
Over het algemeen zullen zij niet erg opval-

lezen over mijn werk als kindercoach naast het

len maar door de talige manier van lesgeven

werken met beelddenkers en hooggevoeligen.

den. Op de Haagse Hogeschool studeerde ik

Kinderen worden groot en gaan naar school.

op school verwerken zij de lesstof slecht.

Op www.ikleeranders.nl staat uitgebreide

Maatschappelijke gezondheidszorg en ging

Als zij in die startperiode niet van leren via

Het lezen stagneert, rekenen gaat matig of

informatie over de leermethode ‘ik leer anders’.

slecht, gymles is niet leuk, schoolreisjes zijn

Herkent u uw kind na het lezen van de web-

rampzalig en thuis komt de soms zeer heftige

site, heeft u vragen of wilt u mijn hulp? Neem

ontlading. Boosheid, schreeuwen, schoppen,

dan via mijn website contact met mij op.

gooien met spullen en daarna het verdriet
en spijt van de uitbarsting. Soms zijn er
zoveel problemen dat zelfs geïndiceerde zorg
(Jeugdzorg/GGD) ingeschakeld wordt. Dat is
lang niet altijd nodig. Erkenning van beelddenken, het gedrag dat daar bij hoort en een
aangepaste leermethode die ik naast het kinderen coachen zelf in mijn praktijk aanbied,
verzacht de harde realiteit. De leermethode ‘Ik
leer anders’ is speciaal voor deze groep kinderen ontwikkeld maar werkt ook heel goed bij
o.a. dyslectische mensen en bijvoorbeeld bij
kinderen met AD(H)D en autisme.
De drang om een verschil te maken in het
leven van ouders en hun kind(eren) is zo sterk
dat ik kindercoach geworden ben en mijn
eigen praktijk heb opgezet.

