Sensorische Integratie Therapie
Meer weten?
Wil je meer weten over deze
aanpak, neem gerust even
contact op met een van onze
gespecialiseerde ergotherapeuten.
We leggen je graag uit wat het
oefenprogramma in de praktijk
inhoudt.

Wij bieden hulp bij:
Verstoorde Sensorische Integratie
Valpreventie
Long-Covid
Omgaan met hulpmiddelen
Dementie
Chronische aandoeningen (Parkinson, CVA, MS, Artrose, Reuma)
Cognitieve revalidatie
Psychische problemen
Handtherapie
Coaching

Goed om te weten:
Wij werken in de regio Amstelland,
zowel op één van onze praktijklocaties
als aan huis.
Wij zijn direct toegankelijk of via een
verwijsbrief.
Vanuit de basisverzekering wordt minimaal
10 uur behandeling per kalenderjaar vergoed.

Last van
concentratieverlies,
overgevoeligheid
of onbalans?
Blijf er
niet mee
zitten.
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De ergotherapeuten van B-Well kunnen je
helpen met sensorische integratie therapie
voor een betere kwaliteit van leven.
Heb je last van concentratieverlies? Moeite om te focussen? Snel
vermoeid? Misschien overgevoelig voor licht of snel duizelig? Dat
kan mogelijk komen door een verstoorde sensorische integratie.
Daar kun je iets aan doen met behulp van een therapie op basis
van het ASIT T-behandelprotocol. In deze folder ver tellen we je
graag meer over dit oefenprogramma.

Wat is sensorische
integratie?
Met onze zintuigen kunnen we
zien, horen, voelen, ruiken,
proeven, ons evenwicht bewaren
en signalen vanuit onze spieren
en gewrichten verwerken.
Sensorische integratie is het
proces, waarbij we die informatie
uit ons lichaam en prikkels
vanuit de buitenwereld waarnemen en op elkaar afstemmen.
Deze prikkels en informatie
worden waargenomen door
onze zintuigen en verwerkt in
onze hersenen.

Hoe ontstaat verstoorde
sensorische integratie?
De sensorische integratie kan
verstoord raken door een

hoofdtrauma, Whiplash, NAH,
Long-Covid of Burn-out.
Dit kan verschillende klachten
geven, zoals misselijkheid, last
van licht en geluid, vaker
stoten, moeite hebben om twee
dingen tegelijkertijd te doen en
aandacht en concentratieproblemen.
Je kan dit ervaren tijdens
allerlei dagelijkse activiteiten
en werk. Bijvoorbeeld verminderde concentratie tijdens
computerwerkzaamheden,
duizeligheid of vermoeidheid
bij het koken. Of dat je niet
meer kan autorijden, omdat
je overprikkeld raakt.

Wat gebeurt er als je
overprikkeld raakt?

Wat houd het
ASITT-protocol in?

Door het letsel kan het zijn dat
het proces van sensorische
informatieverwerking niet goed
verloopt. We zien door een verhoogde spierspanning verminderde proprioceptieve registratie;
een spier die is aangespannen
geeft minder informatie door.

ASITT staat voor ‘Adult Sensory Integration Timmermans
Treatment’. Kernprincipe in het
protocol is dat mensen niet
leren prikkels verminderen of
vermijden, maar prikkels leren
managen.

Door deze verminderde informatie wordt de remmende /
modulerende werking op overige
zintuig systemen gemist. Bij het
evenwichtsorgaan kan dan juist
over-registratie plaatsvinden,
wanneer prikkels als te sterk
worden ervaren. Dit kan ook
ervaren worden vanuit tast,
gehoor en zicht.

Het ASITT-protocol geeft inzicht
door uitleg en informatie,
leer t compensatiestrategieën
en demptechnieken en geeft
gewenningsoefeningen. Dit
gebeur t in twee fasen.

Fase 1

is gericht op het verlagen van
de spierspanning. Door de
spierspanning te verlagen leer
je beter voelen waardoor je
meer informatie door kan geven
vanuit de spieren en gewrichten
wat een remmende werking
heeft op de overprikkeling.

Fase 2

is gericht op het verminderen
van de overprikkeling van de
zintuigen en verdere opbouw
van de belastbaarheid in dagelijkse activiteiten en bestaat uit
verschillende oefeningen.
De behandelduur is gemiddeld
3 tot 4 maanden.
Bron: www.asitt.nl

