
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beste (toekomstige) relatie, 
 
Het is al enige tijd geleden dat ik een nieuwsbrief heb verzonden. 
Zo aan het eind van het jaar, blijkt de tijd inderdaad omgevlogen te zijn! 
 

Praktijkruimte 
De praktijkruimte heb ik uit kunnen breiden met een ruime speel- en ervaringskamer. 
Kinderen en jeugdigen hebben nu de mogelijkheid om te werken met balansschalen, balkussens, 
Gymnic ballen. Er kan nu getekend worden op een wandspiegel en schilderen op bijvoorbeeld een rol 
papier van 6 meter. Hierbij kunnen broertjes en zusjes tegelijk hun belevingswereld uitbeelden en 
ontdekken hoe zij dit met elkaar veilig in contact kunnen brengen. 
 

Masterclass 
Voor werken met chronisch zieke kinderen en kinderen met een beperking, heb ik een masterclass 
gevolgd, alsook de cursus ‘De Kunst van het Zorgen en Loslaten’. 
Zowel de betreffende kinderen, als hun ouders en broer(jes) & zus(jes) kan ik begeleiden. Hen helpen 
met laveren, omgaan met de steeds veranderende situaties en positief in het leven blijven staan. 
Voor deze groep gezinnen gaat niets vanzelf! 
 

Eisen zorgverzekeraars  
Dit jaar is in mijn praktijk uiteraard ook meegegroeid met de steeds veranderende eisen van de 
zorgverzekeraars. De naam van de praktijk aangepast, evenals de daarbij behorende website en 
communicatiemiddelen. 
Vanaf september 2013  is mijn praktijknaam: 
Paulien Lugies kindercoach, Praktijk voor kinder- en jeugdtherapie. 
 

Meldcode 
De ‘Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling’ is per 1 juli 2013 ook verplicht 
geworden voor hulpverleners en zorgaanbieders. De meldcode dient aangepast te zijn aan de 
betreffende praktijk. Ik werk met de meldcode; het staat vermeld op mijn website en is in mijn 
praktijk in te lezen. 
 

Puur Twente Kids Picknick ‘13 
In september heb ik de Puur Twente Kids Picknick ’13 begeleid en gepresenteerd. 
Het was een super leuke dag; een picknick van 100 leerlingen van 4 basisschoolgroepen uit Enschede 
tesamen op het UT-terrein Enschede, waarbij duurzaamheid het codewoord was voor het voedsel en 
het scheiden van afval. In proefjes konden de kinderen de belangrijkheid hiervan ervaren. 
 

Visitatie SRBAG 
Het Registratie Instituut Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg (SRBAG) heeft bij mij 
een visitatie uitgevoerd, om de kwaliteit te waarborgen. Hieruit is een positief rapport gekomen, 
waaruit ik het volgende citeer: 



‘In de behandelruimte heerst een prettige sfeer. Alle benodigde informatie [….] zijn zichtbaar 
aanwezig of liggen ter inzage klaar. De praktijkvorming van Paulien Lugies is professioneel, zowel 
vakinhoudelijk als administratie wordt er alle zorg aan besteed.’ 
 

Artikelen en advertenties van mijn praktijk staan in: 

 De wintereditie van For You, waarbij ook enkele nuttige tips voor kinderen in de 
wintermaanden en feestdagen staan. 
Het blad is bij mij verkrijgbaar en ligt o.a. in wachtkamers van het ziekenhuis MST, Het 
Roessingh en is mee te nemen bij de AKO winkels en (kinder)kledingzaak Pico. 

 Het puzzelblad van de CliniClowns; deze wordt op de kinderafdeling van  het MST uitgereikt. 
 De brochure  ‘Alle kinderen veilig Internetten’; deze wordt binnenkort aan de basisscholen 

uitgereikt. 
 

Website 
Op mijn website kunt u onder het kopje Nieuws, alle speciale berichtjes lezen. 
Graag ontvang ik u op mijn website http://www.kindertherapietwente.nl/ . 
Als u flyers, of een poster van mijn praktijk wilt ontvangen, wilt u mij dit dan even mailen? 
Wilt u een persoonlijk gesprek, maak ik graag een afspraak. 
 
 

Fijne feestdagen wens ik u toe, met een sprankelend Nieuw Jaar ! 

 
 
 
 
Deze nieuwsbrief is ongevraagd verzonden. Wilt u deze in de toekomst niet meer ontvangen, verzoek 
ik u dit mij te berichten. 
 
 
 

http://www.kindertherapietwente.nl/

