Marjolein Tops

Praktijkadres

“Quimovenda is een plek waar je met aandacht stil kan

Bisschop Zwijsenstraat 35

staan bij jezelf en bij jouw situatie. Zo kan je ontdekken wat

5038 VA Tilburg

jou inspireert, wat jouw kwaliteiten zijn en hoe jij jezelf de

06 42 73 55 45

ruimte kan geven die bij jou past.”

info@quimovenda.nl
www.quimovenda.nl

Meer informatie over de achtergrond van Marjolein
en de mogelijkheden binnen Quimovenda vind je op
www.quimovenda.nl

Postadres
Postbus 1811
5200 BB ‘s-Hertogenbosch

Danstherapie
voor kinderen, jongeren,
volwassenen en gezinnen.

Danstherapie

Kwaliteit

Danstherapie is een vorm van therapie waarbij doen en ervaren

Kwaliteit staat bij mij hoog in het vaandel. Dit betekent dat ik

centraal staan. Het verwoorden van persoonlijke ervaringen

regelmatig bijscholing, intervisie en supervisie volg.

is daarbij een belangrijk onderdeel van de therapie. Door

Als danstherapeut ben ik lid van twee beroepsverenigingen

middel van verschillende manieren van bewegen zoals dans,

(NFG en FVB) zodat ik voldoe aan de laatste kwaliteitseisen.

spel of oefeningen leer je jezelf kennen en ontdek je nieuwe

Daarbij vind ik goede samenwerking met andere zorgverleners

mogelijkheden. De danstherapeut sluit aan bij je interesse en

belangrijk voor de kwaliteit van zorg.

al doende werk je aan je hulpvraag, zoals:

Vergoedingen

•

Zelfvertrouwen

Behandeling bij Quimovenda wordt (gedeeltelijk) vergoed vanuit

•

Emotieregulatie

de aanvullende verzekering. Als inwoner van regio Hart van

•

Grenzen

Brabant wordt de behandeling van kinderen en jongeren geheel

•

Ontspanning

vergoed.

•

Beter contact

Kijk voor meer informatie over kosten en vergoedingen op

•

Zelfbeeld

www.quimovenda.nl

•

Verwerking

Kijk voor persoonlijke ervaringen
van anderen op www.quimovenda.nl

WIST JE DAT
Je niet hoeft te kunnen dansen om
danstherapie te volgen
Ook jongens en mannen danstherapie volgen
Danstherapie helpt om beter om te kunnen gaan
met moeilijke situaties
Je jezelf leert kennen door danstherapie
Bewegen helpt om je beter te voelen

