
 

 

 

 

Inligting: Volledige Grootmotoriese Evaluasie 

Koste van volledige evaluasie:  R750 (eenmalig vooruit betaalbaar of kontant tydens evaluasie) 
Hierdie evaluasie neem gewoonlik ongeveer ‘n uur om te voltooi. Die kind word geëvalueer en dan is 
daar ‘n 15min gesprek met die ouers na afloop van die evaluasie. Die verslag word binne 2 weke aan die 
ouers gestuur waar daar ‘n opvolg-gesprek van 30min sal wees. U sal vooraf ‘n mediese geskiedenis 
vraelys ontvang wat voltooi moet word. Hierdie evaluasie sluit  ‘n volledige grootmotoriese evaluasie 
asook ‘n NBI Breinprofiel van die kind in. Die breinprofiel word vooraf aanlyn by die huis gedoen. 

Koste van siftingsevaluasie: R250 
Hierdie evaluasie neem gewoonlik ongeveer 30min om te voltooi. Die kind word geëvalueer en dan is 
daar ‘n 10min gesprek met die ouers na afloop van die evaluasie. Dit is slegs ‘n sifting en nie ‘n volledige 
evaluasie nie. Die verslag word binne 2 weke aan die ouers gestuur. U sal vooraf ‘n mediese geskiedenis 
vraelys ontvang wat voltooi moet word. 

Koste van tuisprogram: R350 
Na afloop van die evaluasie kan u ‘n tuisprogram vir u kind se individuele uitvalle aanvra. Hierdie program 
sal dan alle aspekte wat in die evaluasie opgemerk is aanspreek. Die tuisprogram word elektronies aan u 
gestuur. Dit bevat oefeninge wat by die huis gedoen kan word. Let asb daarop dat hierdie program nie 
noodwendig terapie kan vervang nie maar wel aanvullend is tot terapie. 

Koste van standaard remediërende terapie: R1500 
Die terapie word by ons praktyk deur ‘n opgeleide Kinderkinetikus gedoen en is spesifiek van toepassing 
op die kind se uitvalle. Die standaard pakket sluit in totaal 13 sessies in (12x 30minute grootmotoriese 
lesse + 1x siftingsevaluasie na afloop van die 12 lesse). Na afloop van die aanvanklike 13 sessies sal 
daar bepaal word of verdere sessies nodig is of nie (@R100 per sessie). Die lestye word vooruit per 
afspraak geboek by die Kinderkinetikus (1x of 2x per week) op ‘n tyd wat die ouer en die terapeut pas. 
Die koste van die terapie kan maandeliks vooruit betaal word deur die tydperk van die terapie (bv. 4x 
lesse per maand = R500 vir die maand vooruit betaal) tot wanneer 13 sessies verby is. 

Die terapie sluit ‘n sertifikaat van voltooiing in, oefeninge om by die huis te doen asook deurlopende 
terugvoer aan die ouer. 

Indien u kind vir ‘n volle evaluasie kom, sal die Kinderkinetikus met u gesels oor die opsies wat daar is en 
wat die sessies sal behels 

Vriendelike groete 

Karyna le Roux en Natasha Adriaanse 

(Kinderkinetici)   

 


