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Baby- en peuter CIMT 
Behandeling v00r jongen kinderen 
waarbij één hand en/of arm minder 
functioneert. 



Twijfelt u als ouder of betrokken zorgverlener van een jong kind of er sprake is van 

een verschil in het (minder of anders) bewegen van de linker- en rechterarm? Is 

hiervoor misschien al aanvullend onderzoek gedaan of gesproken over verwijzing? 

Binnen Merem bieden wij een behandeling voor deze jonge kinderen (vanaf vijf 

maanden tot twee jaar). 

Indicatie  
Kinderen van vijf tot achttien maanden (oudere kinderen kunnen binnen een 

ander programma ook middels CIMT behandeld worden. 

 

Behandeling: Spelen is leren 

Tijdens de behandeling leren baby’s en peuters op speelse wijze hun aangedane 

arm en/of hand meer te gebruiken. Deze behandeling heet Baby-CIMT-Bit en staat 

voor Constraint Induced Movement Therapy, gevolgd door Bimanuele Training. 

Een behandelmethode welke al volop gebruikt wordt bij oudere kinderen en 

inmiddels ook succesvol wordt ingezet binnen de behandeling van jonge kinderen. 

Tijdens de behandeling wordt gedurende een periode van twee keer zes weken 

(met een tussentijdse pauze van zes weken) de aangedane arm en/of hand 

spelenderwijs uitgedaagd en gestimuleerd, terwijl de niet-aangedane arm en/of 

hand in een sokje of mouw tijdelijk ‘verstopt’ zit. 

De behandeling vindt dagelijks gedurende 30 minuten plaats, voornamelijk bij het 

kind thuis. De ouder of verzorger is hierbij de belangrijkste behandelaar. Alle 

instructies, adviezen en spelmaterialen die hiervoor nodig zijn, worden verzorgd 

door een gespecialiseerde ergotherapeut en orthopedagoog van Merem. De 

ergotherapeut zal de gehele behandeling begeleiden. 
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Voor de start van de behandeling en na afloop zal de ergotherapeut bij het kind een 

spel-test (video observatie) afnemen, om vooraf samen de doelen te bepalen en 

achteraf de behandeling te evalueren. Alle aspecten van de arm-handfunctie zoals  

reiken, grijpen en loslaten komen tijdens de behandeling aan bod. Het samen 

spelen en plezier ervaren bij de nieuwe uitdagingen staan hierbij voorop. 

 
Kosten 
De kosten van behandeling bij Merem worden door de zorgverzekeraar vanuit de 

basisverzekering vergoed (m.u.v. het verplicht eigen risico). 

Verwijzing
Indien u geïnteresseerd bent in deze behandeling, kan er door de huisarts, 

consultatiebureauarts of specialist worden verwezen naar één van onze 

kinderrevalidatie artsen. Kind en ouder worden dan opgeroepen voor een eerste 

bezoek bij de kinderrevalidatie arts. Samen met de ouder zal deze bekijken of de 

behandeling geschikt is voor het kind en eventuele vragen beantwoorden. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over de mogelijkheden binnen Merem voor kinderen met een 

aangedane arm-handfunctie? Neem dan contact op met: 

Hilversum / Soestdijkerstraatweg 129 / 035 - 6881 411 

Almere / Marathonlaan 5 / 036 - 53 25 540 

Lelystad /  Kwelder 2 / 0320 - 230 616
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Een leven met meer 
mogelijkheden.


