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“Ik merk nu al resultaat”

Het opvoeden van kinderen gaat vaak met vallen en opstaan.
Soms heb je als ouder het gevoel dat je geen grip krijgt op het

“PMTO leert me om na te denken over mezelf, over mijn zoon én over onze
situatie samen. Het geeft me inzicht in wat ik doe en welke gevolgen dat heeft.
De benadering van de hulpverlener is erg positief, ze helpt me kijken naar alles

gedrag van je kind. Je begrijpt niet waar het gedrag vandaan

wat werkt voor mijn kind. Dat maakt me zekerder en geeft me vertrouwen dat ik

komt en weet daarom ook niet hoe je het lastige gedrag moet

wel degelijk invloed heb op het gedrag van Mees. Ik heb nog maar vijf sessies

bijsturen. Voelen jullie als ouders onmacht in de opvoeding, dan

gehad, maar ik merk nu al resultaat. Mees luistert een stuk beter en in huis is het
veel rustiger.”
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Individuele behandeling
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