
Op 15 mei 2018 om 20:00 uur geeft Inge Kroek een lezing over reflexintegratie volgens de methode van dr. Svetlana Masgutova en de 
toepassing bij adoptiekinderen. 

Masgutova reflexintegratie
Ieder mens krijgt vanaf de geboorte reflexen mee, om te overleven en als bescherming. Zo zorgt de zuigreflex ervoor dat een kind 
kan drinken en de grijpreflex dat het iets kan vasthouden. Deze bewegingen zijn de basis van de ontwikkeling van onze hersenen. Op 
het moment dat een reflex niet goed geïntegreerd is, mist het brein informatie van die reflex en kan dat tot gevolg hebben dat de 
daarop volgende ontwikkeling niet goed verloopt. Het brein raakt daardoor in de war en zet vervolgens reflexen niet goed meer in. 
Het lichaam gaat in overlevingsstand en bedenkt manieren om te compenseren. De reactie kan te snel en hevig (woede, gil, schrik) of 
te traag (moeilijk kunnen vangen, balans houden, black-out) zijn.
Masgutova Neurosensomotorische Reflexintegratie (MNRI) gaat ervan uit dat de reflexen – ongeachte de leeftijd - weer gestimuleerd 
en geïntegreerd kunnen worden en daarmee het natuurlijke zelfregulerende vermogen van het lichaam hersteld wordt. 

Lichaamsgerichte therapieën zoals Masgutova zijn zeer effectief bij trauma en stress, leer- en 
concentratieproblemen en neurologische aandoeningen. 

Veel gestelde diagnoses zoals dyslexie, dyspraxie, DCD, AHDH, ODD en ADD kunnen niet geïntegreerde reflexen als oorzaak hebben.

In de lezing komt onder meer aan bod:
•Wat zijn de belangrijkste reflexen?
•Hoe herken je dat reflexen niet geïntegreerd zijn? 
•Wat kunnen de oorzaken zijn dat de reflexen niet geïntegreerd zijn?
•Wat zijn de mogelijkheden om je kind te helpen?

Voor meer informatie over de Masgutova methode zie www.masgutovamethode.nl
Over Inge Kroek: www.wijspunt.nl

Locatie 
Nieuwe Kerk– Wijkcentrum ‘t Lichtpunt, Boulevard 2A, Zeist

Programma 
19.30 – 20.00 uur      Ontvangst 
20.00 uur   Welkomstwoord door de dagvoorzitter
20.05 uur  Lezing
20.45 – 21.00 uur  Pauze
21.00 uur   Vervolg lezing en gelegenheid tot het stellen van vragen
21.45 uur  Afsluiting

Entree  
Voor LAVA-leden: € 8,00 per persoon of € 12,00 per ouderpaar; voor andere belangstellenden: € 10,00 per persoon of € 15,00,- per 
ouderpaar. Er is koffie/thee verkrijgbaar voor € 1,- per kopje.

Aanmelden 
Tot 8 mei 2018 via info@lava-ouders.nl en door het betreffende entreebedrag over te maken op 
NL55 INGB 0000 7187 70 tnv LAVA te Rotterdam.

Bereikbaarheid
De kerk ligt aan de rotonde waar de Boulevard en de Verlengde Slotlaan samenkomen en vlakbij busstation Zeist. Er is een beperkte 
parkeergelegenheid op het terrein van de kerk. In de omliggende straten kan gratis geparkeerd worden.

De avond wordt georganiseerd door LAVA.
www.adoptie.org  https://nl-nl.facebook.com/lavaadoptieouders/

MASGUTOVA


