Curriculum Vitae

Persoonlijke gegevens:
Voornaam: Jeannine Pauline Brigitte Andrea
Naam: De Vijlder
Geboortedatum: 11/08/1969
Adres: Ruisstraat 42, 3600 Genk
Telefoon: 089/30.81.19 – GSM: 0468/29.55.99
Burgerlijke stand: gehuwd met Bart Crèvecoeur en moeder van 2 kinderen:
Mirthe (°2002) en Margot (°2003)

Opleiding:

 Humaniora Kindsheid Jesu Hasselt: Latijn-Grieks (’81 – ’84)
en Latijn-Wiskunde (’84 ’87)
 Instituut voor lichamelijke opleiding Leuven (Heverlee):
licentiaat in de motorische revalidatie en kinesitherapie (1991 – geslaagd met grote
onderscheiding)
 Kritische ontwikkelingsbegeleiding volgens Hendrickx (1992)
 Neuromotorische therapie volgens Bobath (2000)
 Therapie volgens Mesker (2019)
 Diverse topics en studiedagen i.v.m. kinderrevalidatie: psychomotorische therapie,
fijne motoriek (schrijftraining), ademhalingskiné, neuromotorische revalidatie,
ontwikkelingsstimulatie bij baby’s, (1992 – …)

Werkervaring:
 Stage op verschillende diensten van U.Z. Leuven (’90 – ‘91)
 Diverse interims in BuLO De Dageraad, Kortessem en MPI St-Gerardus, Diepenbeek
(’91 – ’92)
 Kinesitherapeut in dienstverband (20 uren) in Residentie St-Gerardus (1992 – 1997)
in combinatie met zelfstandig kinesitherapeut in associatie met mevr. K. Lismont,
Loofstraat 26, 3600 Genk.
 Therapeutisch directeur MPI St-Gerardus, Diepenbeek (1997 – 2000),
in combinatie met zelfstandig kinesitherapeut in associatie met mevr. K. Lismont,
Loofstraat 26, 3600 Genk
en opstart eigen praktijk in Ruisstraat 42, 3600 Genk.
 Zelfstandig kinesitherapeut voor kinderen in hoofdberoep in eigen praktijk
in Ruisstraat 42, 3600 Genk (2000 – …) ,
in combinatie met zelfstandig ondernemer in opdracht van C&Explore, Nieuwe
Kuilenweg 62/4, 3600 Genk. (2016 – …)
Voorstelling
Vanuit haar vele jaren praktijk heeft Jeannine voornamelijk ervaring met baby’s, peuters,
kleuters en lagere schoolkinderen. Dankzij haar achtergrond zowel in kinesitherapie maar
ook bijscholingen zoals Mesker en Bobath weet Jeannine passende antwoorden op ieders
vraag tijdens de opleiding Schrijftrein. Zelf heeft Jeannine aan de wieg gestaan van het
Schrijftrein- als danstreinproject om samen met het hele team hiervan een volwaardige
cursus te maken. Haar expertise komt vooral tot uiting bij probleemoplossende situaties en
haar enthousiasme krijg je er gratis bij.
www.ontwikkelingsbegeleiding.be

