Multidisciplinaire groepspraktijk
voor kinderen en volwassenen

Maak kennis met ons team

Hulp vragen doe je niet elke dag en is vaak een emotionele
en ingewikkelde aangelegenheid. Uit je vertrouwde cocon
komen is vaak moeilijk, ook al zou je niets liever doen dan
de beperkingen van je cocon achter je laten.

•

Diëtetiek

•

Kinesitherapie

•

Psychomotoriek

•

Logopedie

•

Loopbaanbegeleiding

•

Psychologie

•

Seksuologie

•

Typ 10

In deze groepspraktijk willen we het gevoel van
geborgenheid en veiligheid die je cocon je geeft, behouden
en je toch laten uitgroeien tot een kleurrijke vlinder die
aan alle aspecten van het leven kan deelnemen, zonder de
beperkingen van de cocon. Hierdoor zal de werkelijkheid
van de cocon niet langer het doel zijn en zal je onze
voorlopige cocon ook niet langer nodig hebben. Wij zijn net
zoals de cocon maar een tussenfase. De kleurrijke vlinder
zal met voldoende moed zijn eigen vleugels gebruiken om
zijn vertrouwde cocon achter zich te laten.

In onze praktijk kan u terecht voor:

Contactgegevens
LOGOPEDIE
Nathalie Van Rymenant - 0479 85 35 63
nathalie@groepspraktijkdecocon.com

LOOPBAANBEGELEIDING
Karlien Vereecken - 0494 43 76 63
karlien@groepspraktijkdecocon.com

Ramona Renet - 0477 21 14 89
ramona@groepspraktijkdecocon.com

PSYCHOLOGIE & SEKSUOLOGIE

De meest actuele info vind je op
WWW.GROEPSPRAKTIJKDECOCON.COM

Jeroen Prossé - 0474 72 72 28
jeroen@groepspraktijkdecocon.com

Multidisciplinaire groepspraktijk voor kinderen en volwassenen

Stefanie Jacobs - 0474 31 34 32
stefanie@groepspraktijkdecocon.com
KINESITHERAPIE
Kris Theunis - 0475 58 45 61
kris@groepspraktijkdecocon.com

PSYCHOMOTORIEK
Anja Moelans - 0497 19 20 38
anja@groepspraktijkdecocon.com

DIËTETIEK
Katja Coenen - 0497 31 80 10
katja@groepspraktijkdecocon.com

Averboodse Baan 19, 2431 Veerle

LOGOPEDIE

DIËTETIEK

Nathalie Van Rymenant

Ramona Renet

Spraak-, taal-, leer- en myofunctionele
stoornissen bij kinderen en adolescenten

Spraak-, taal-, leerstoornissen bij kinderen
en adolescenten. Stotteren bij kinderen,
adolescenten en volwassenen

Nathalie Van Rymenant is sinds
juni 2010 met onderscheiding
afgestudeerd als Master in de
Logopedische en Audiologische
Wetenschappen aan de KU
Leuven. Zij maakte meteen
haar start als zelfstandig logopediste
in een multidisciplinaire groepspraktijk.
Tijdens de voorbije jaren kreeg ze de kans
zich te verdiepen in spraak-, taal- en
leerstoornissen. Vooral op het gebied van
leerstoornissen heeft ze ondertussen heel
wat expertise opgebouwd, zowel op gebied
van diagnostiek als therapie. Ze volgde
hiervoor het Postgraduaat Leerstoornissen.
Verder is ze gediplomeerd om Typ 10 lessen
te geven en volgde ze een bijscholing rond
myofunctionele problemen.
nathalie@groepspraktijkdecocon.com

Ramona Renet is sinds juni
2009 afgestudeerd als
Master in de Logopedische en
Audiologische Wetenschappen
aan de KU Leuven. Meteen
na haar studies volgde ze de specialisatie
tot stottertherapeute bij CIOOS. Nadien
startte ze als zelfstandig logopediste in
een groepspraktijk. Door de jaren heen kon
ze heel wat ervaring opdoen in spraak-,
taal- en leerstoornissen, zowel op vlak
van diagnostiek als op vlak van therapie.
In het centrum voor stotteren bouwde
ze heel wat expertise uit op het vlak van
stotteren (diagnostiek en therapie) en
kon ze ook ervaring uitbouwen met de
problematiek rond broddelen. Op gebied
van leerstoornissen volgde ze een aantal
bijscholingen van Eureka en Hilde Heuninck.

Katja Coenen

Diëtiste en diabeteseducator
Katja is sinds 2008
afgestudeerd als diëtiste
en diabeteseducator.
Na haar studies ging Katja
aan de slag in het Ziekenhuis Oost-Limburg.
Daar heeft ze doorheen de jaren heel wat
ervaring en specialisaties opgedaan in
het begeleiden van diabetespatiënten en
personen met overgewicht of obesitas.
Katja heeft sinds 2011 ook een eigen
dieetpraktijk aan huis. Binnen onze
praktijk wil ze personen begeleiden en
motiveren bij het aanleren van nieuwe
voedingsgewoonten. Zowel volwassenen
als kinderen, kunnen bij haar terecht voor
een dieetschema op maat bij overgewicht
of obesitas, diabetes, hartvriendelijke
voeding, emotie-eten, voeding bij
voedselintoleranties en allergieën,
energierijke voeding, emotioneel eten/
eetbuien, …

katja@groepspraktijkdecocon.com

0479 85 35 63
ramona@groepspraktijkdecocon.com
0477 21 14 89

0497 31 80 10

PSYCHOLOGIE & SEKSUOLOGIE

KINESITHERAPIE

PSYCHOMOTORIEK

LOOPBAANBEGELEIDING

Jeroen Prossé

Stefanie Jacobs

Kris Theunis

Anja Moelans

Karlien Vereecken

Psychologisch consulent en seksuoloog

Klinisch psychologe: kinderen en

Algemene kinesitherapie
Zwangerschapsbegeleiding,
postnatale reconditionering
en bekkenbodemreëducatie,
babymassage en -yoga.

Psychomotorisch therapeute

Loopbaancoach

Anja Moelans studeerde in juni 1996 af als
Bachelor in de kinesitherapie en heeft
sinds 1997 ervaringen opgedaan in een
multidisciplinair revalidatiecentrum
voor kinderen. Vanaf 2008 startte
zij als zorgondersteuner binnen het
geïntegreerd onderwijs. Doorheen de
jaren heeft zij via extra bijscholingen een rijk palet
aan expertise opgebouwd in het begeleiden van
kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen
(dyslexie, dyspraxie, AD(H)D, ASS,
hooggevoeligheid, …). Zij volgde recent een
vierjarige opleiding kunstzinnige therapie, waar
zij haar verder verdiept heeft in de pedagogie van
het kind en de dieper gelegen oorzaken achter
leer- en ontwikkelingsproblemen. Het is haar
grote passie om kinderen te ondersteunen in hun
ontwikkelingsweg (sociaal, emotioneel, (senso)
motorisch, creatief en communicatief) en dit
door lichaamsbeweging en - bewustwording te
verweven met kunstzinnige vormen.
‘Bewegen is leren en leren is kunst’

“Worden wie je bent”
Een motto waar ik dagelijks
naar streef bij mezelf en bij anderen.
“Makkelijker gezegd dan gedaan” denk je?
Dat hoeft niet zo te zijn! Weet je soms niet
meer wie je bent? Twijfel je aan je talenten?
Of weet je niet meer hoe je deze moet
inzetten? Voel je je energie dalen en je stress
stijgen? Of zit je vast in je hoofd? Als je op
één of meerdere vragen ja hebt geantwoord
dan is loopbaancoaching bij mij iets voor
jou! Op een creatieve manier (beelden,
geluid, materiaal, …) komen we op een
snelle en efficiënte manier te weten welk
pad je best volgt. Geen standaardtesten,
geen hokjesdenken, maar uit het hoofd
en naar het hart! Wie met goesting werkt,
voelt enthousiasme, energie en leidt een
gelukkiger en rijker bestaan. Laten we samen
de eerste stappen zetten!

Jeroen Prossé studeerde in juni 2011 af
als Bachelor in de Toegepaste
Psychologie, richting Klinische
Psychologie. Hierna volgde
hij een masteropleiding
Seksuologie aan de KU Leuven
die hij met onderscheiding
afrondde in 2014. In 2019 rondde hij zijn
Master in de Klinische psychologie af.
Verder blijft hij bijscholingen volgen
rond diverse thema’s. Jeroen begeleidt
individuele volwassenen met enerzijds
psychologische zorgen, zoals angsten,
depressie, burn-out, gezinsmoeilijkheden.
Seksuele en relationele moeilijkheden
zijn speerpunten en worden vaak samen
met de partner aangepakt. Denk hierbij
aan pijn bij het vrijen, erectieproblemen,
overspel, seksverslaving, onzekerheden en
communicatiemoeilijkheden.

adolescenten. Stress en burn-out
Stefanie Jacobs is sinds
2013 afgestudeerd als
Master in de Klinische en
Gezondheidspsychologie –
optie kinderen en adolescenten
aan de KU Leuven. Sinds enkele
jaren werkt ze met kinderen en jongeren
tussen 3 en 18 jaar met gedrags- en/of
emotionele problemen. De veerkracht van
kinderen heeft haar steeds gefascineerd.
Door haar ervaring binnen HR heeft Stefanie
een bijkomende specialisatieopleiding
gevolgd rond stress en burn-out.
Gedreven professionals die efficiënter met
stress willen omgaan kunnen haar ook
contacteren.

stefanie@groepspraktijkdecocon.com
0474 31 34 32

Kris Theunis studeerde in 1996 af als master in
de kinesitherapie aan de KULeuven. Na 20 jaar
ervaring in de algemene kinesitherapie wil ze zich
graag toespitsen op de begeleiding van zwangere
vrouwen en koppels. Vanuit haar hollistische
visie wil zij ervoor zorgen dat zwangere vrouwen/
koppels met een positief gevoel de zwangerschap
beleven en goed voorbereid en vol vertrouwen de
bevalling tegemoet treden. Na de bevalling kan zij
de nodige ondersteuning bieden bij de postnatale
reconditionering en bekkenbodemreëducatie. Ook
volgde zij recent een opleiding tot babymassage
en -yogatherapeute. Op deze manier wil zij het
intens contact met je baby stimuleren en een
antwoord bieden op eventuele ongemakken
zoals reflux, darmkrampen of verstopping,
slaapproblemen,…

jeroen@groepspraktijkdecocon.com
0474 72 72 28

kris@groepspraktijkdecocon.com
0475 58 45 61

anja@groepspraktijkdecocon.com
0497 19 20 38

karlien@groepspraktijkdecocon.com
0494 43 76 63

