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Schoolgaand kind!

Een schoolkind wil graag meedoen met alle 
andere kinderen op school. Niet alle kinderen 
kunnen even goed meedoen met gym. Dit kan 
een reden zijn voor kinderfysiotherapie. Er zijn 
ook kinderen die juist moeite in de klas hebben 
met bv schrijven of stilzitten. 
Bijvoorbeeld: 

•! Orthopedische problemen             

•! Neurologische problemen             

•! PDD-NOS             

•! ADHD             

•! DCD             

•! Schrijfproblemen             

•! Niet mee kunnen komen met gym             

•! Concentratieproblemen             

•! Problemen met stilzitten in de klas             

Door  mijn jarenlange werkervaring in het 
speciaal onderwijs heb ik veel expertise 
opgebouwd op het gebied van PDD-NOS , 
ADHD, DCD en schrijfproblematiek. In 2012 en 
2013 heb ik hiervoor scholing gevolgd in de 
meest recente efficiënte behandelmethoden : 
NTT ( Neuro motor-Task Training) en COOP 
(Cognitieve Orientation to daily Occupational 
Performance). In het jaar 2000 heb ik de cursus 
Sensorische Integratie afgesloten (S.I.). Deze 
vorm van therapie vormt een essentieel 
onderdeel bij het behandelen van deze 
aandoeningen. 
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Jongeren 

Jongeren van 12 tot 18 jaar kunnen ook 
problemen hebben die thuis horen bij de 
kinderfysiotherapeut. In dit digitale tijdperk 
bewegen jongeren veel minder dan vroeger. 
Ze gamen zich letterlijk een bochel. De 
behandeling van scoliose is bij mij een groot 
aandachtspunt. De praktijk beschikt over een 
zgn. “flexchair”. Hiermee kun je  de houding 
oefenen via een computerscherm. Deze 
oefenvorm is erg effectief en wordt door de 
“digitale” jongeren erg gewaardeerd. 

• Sportblessures            

• Groeipijnen            

• Orthopedische afwijkingen            

• Neurologische afwijkingen            

• Houdingsproblemen : scoliose            

!
Verwijzing en vergoeding 
Daar ik geregistreerd kinderfysiotherapeut ben 
kunt u zonder verwijsbrief bij mij terecht en 
worden de kosten volledig vergoed door de 
zorgverzekeraar. 
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De Kinderfysiotherapeut biedt 
hulp aan kinderen van 0 tot 12 

Peuters!

Voor peuters is bewegen erg belangrijk! Door te 
bewegen ontdekken ze de wereld om hun heen 
en leren ze om met andere kinderen te spelen. 
Sommige kinderen hebben hier wat hulp bij 
nodig. Dit zijn bijvoorbeeld: 

•! kinderen met bewegingsangst             

•! kinderen die veel vallen             

•! kinderen met een afwijkend looppatroon             

•! kinderen met pijnklachten             

•! kinderen met orthopedische problemen             

•! kinderen neurologische problemen             

!

Baby’s 

!
In het eerste levensjaar maken kinderen een 
grote ontwikkeling door op het gebied van 
motoriek. Niet altijd is dit even vanzelfsprekend 
en sommige kinderen hebben extra aandacht en 
oefening nodig. 
Baby’s die in aanmerking komen voor 
kinderfysiotherapie, zijn bijvoorbeeld zuigelingen 
die: 

•! een vertraagde ontwikkeling hebben             

•! een voorkeurshouding hebben             

•! een asymmetrisch hoofdje hebben             

•! overstrekken of erg slap zijn             

•! een orthopedische afwijking hebben             

•! een neurologische afwijking hebben             

•! huilbaby’s             

Vaak wordt het probleem gesignaleerd door de 
consulatiebureau-arts. Als u als ouder echter 
zelf twijfelt aan de ontwikkeling van uw baby of u 
wilt hierover deskundig advies kunt u ook zelf 
met  mij contact opnemen. Om de oefensituatie 
voor de kleintjes zo vertrouwd mogelijk te 
houden kom ik voor de behandelingen aan huis. 
(of op het oppasadres/kinderdagverblijf) 

!
Kleuters 

De kleuterleeftijd is ook een leeftijd waarin een 
kind veel nieuwe vaardigheden leert. Zo leert het 
lopen, rennen en springen. Een kleuter gaat 
knutselen en tekenen. Ook op dit gebied kunnen 
problemen ontstaan. Mogelijk kan de 
kinderfysiotherapeut hierbij helpen. 
Veel voorkomende problemen in deze 
leeftijdsgroep zijn: 

• kinderen met orthopedische afwijking            

• kinderen met een neurologische afwijking            

• bewegingsangst            

• een afwijkende stand van de voeten/benen            

• onhandig zijn            

• vaak vallen            

• pijn bij of na bewegen            

• overgewicht            

• gedragsproblemen            
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