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Moeite of achterstand motorische
vaardigheden, zoals rennen, springen,
hinkelen, klimmen en klauteren, gooien,
vangen en fietsen
Niet mee kunnen komen met gymles en/of
zwemles
Angst voor bewegen
Mijn kind is niet soepel en beweegt houterig
Veel vallen
Het duurt heel lang voordat mijn kind een
nieuwe vaardigheid leert
Mijn kind loopt anders dan andere kinderen
Moeite met handvaardigheid, zoals het
goed vasthouden en gebruiken van potlood
en bestek, schrijven, constructiewerk maken,
knutselen
Orthopedische klachten zoals andere stand
van voeten, knieën, heupen, rug en armen
Slechte houding
Geen lange afstanden kunnen lopen,
snel moe
Pijnklachten (hoofdpijn, pijn in rug, benen
of armen)
Blessures
Aangeboren afwijkingen
Ademhalingsproblemen
Revalidatie na operaties en/of fracturen
Neurologische afwijkingen
Onhandig kind, stoot alles om en botst tegen
dingen aan
Mijn kind onthoudt moeilijk in welke volgorde
een taak moet worden uitgevoerd
Durft niet te schommelen
Kan niet op zijn stoel blijven zitten
Raakt van alles aan of juist niet, wil graag
vies worden of juist helemaal niet
Kan niet lang met iets spelen (concentratie)

Verwijzing en vergoeding
Kinderfysiotherapie zit in de basisverzekering
van uw kind. Uw kind mag per kalenderjaar
gebruik maken van 18 behandelingen. Dit geldt
voor alle zorgverzekeraars. Afhankelijk van uw
aanvullende pakket kunt u wellicht nog meer
behandelingen vergoed krijgen.
U heeft geen verwijsbrief nodig. U kunt direct
een afspraak bij ons maken.

Kinderfysiotherapie
Praktijk Hoofddorp
Stimuleert het bewegen van uw kind!

Kinderfysiotherapie

Werkwijze
Via de website of telefonisch maakt u een
afspraak met een van onze kinderfysiotherapeuten. Tijdens de eerste afspraak
nemen wij een intake af en doen een lichamelijk
onderzoek. Naar aanleiding hiervan bepalen we
samen met u, welke behandeling volgt of dat
advies voldoende is. Tijdens de eerste
behandeling neemt u het verzekeringpasje, een
legitimatiebewijs en evt. een verwijzing mee.

De behandeling
Tijdens een behandeling wordt spelenderwijs
geoefend in de praktijk of aan huis. Het kind
moet zich veilig voelen en vanuit zijn eigen
mogelijkheden nieuwe vaardigheden leren.
Aan ouders worden ook vaak tips en adviezen
gegeven die in het dagelijks leven spelenderwijs
kunnen worden ingebouwd.

Kinderfysiotherapie Praktijk Hoofddorp
Lutulistraat 145
2131 TG Hoofddorp
023 - 564 0926
www.kinderfysiotherapiehoofddorp.nl
info@kinderfysiotherapiehoofddorp.nl

Wat is Kinderfysiotherapie?
Wat is Kinderfysiotherapie?
Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en
te spelen stimuleren kinderen hun zintuigen en
ontwikkelen ze hun motoriek.
Baby’s kunnen al vroeg een voorkeur ontwikkelen
om vooral naar rechts of links te kijken. Ze hebben
extra stimulatie en correctie van hun houding
nodig om symmetrisch te gaan bewegen.
Naarmate het kind ouder
wordt, zijn er steeds meer
vaardigheden nodig om aan
de eisen van de omgeving te
voldoen. De ontwikkeling
van kinderen kan vertraagd
of afwijkend verlopen.
Deze kinderen hebben meer
oefening nodig om een
vaardigheid te leren dan
anderen. Ze kunnen niet
goed meekomen met
leeftijdsgenootjes tijdens
spel of met gym en hebben extra ondersteuning
nodig.
Kinderfysiotherapie biedt ondersteuning op
verschillende ontwikkelingsgebieden
(sensomotorisch, sociaal-emotioneel en op
spelgebied).

De Kinderfysiotherapeut
Een kinderfysiotherapeut heeft een speciale
4-jarige post-HBO opleiding gevolgd. De
kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en
behandelt maar geeft ook voorlichting en advies.
De behandeling is gericht op de hulpvraag van
ouders, kind, arts of leerkracht. Er wordt een
behandelplan opgesteld met kind en ouders, zo
nodig in overleg met leerkracht, huisarts,
specialist, logopedist en andere betrokkenen.
De kinderfysiotherapeut speelt goed in op de
ontwikkelingsfase van het kind, beschikt over
specifieke kennis en
kunde en gebruikt
uitdagend spelmateriaal om het
kind maximaal te
stimuleren.

Indicaties en signalen Zuigelingen
• Voorkeurshouding met soms afgeplat of
scheef hoofd
• Weinig variatie of eenzijdig bewegen
• Achterstand in motorische vaardigheden
(denk aan rollen en kruipen)
• Niet op de buik willen liggen
• Onrustige of huilbaby
• Te lage of te hoge spanning in de spieren
• Opvallend weinig bewegen
• Moeite om van de ene houding naar de andere
te gaan (van lig naar zit en van zit naar stand)
• Moeite met staan of lopen
• Aangeboren afwijkingen

Indicaties en signalen Peuters
• Moeite of achterstand motorische
vaardigheden, zoals rennen, springen,
traplopen op- en afstapjes, klimmen en
klauteren, gooien, vangen en fietsen
• Angst voor bewegen
• Veel vallen
• Het duurt heel lang voordat uw kind een
nieuwe vaardigheid leert
• Korte stukjes lopen, snel moe
• Moeite met handvaardigheid, zoals het goed
vasthouden en gebruiken van potlood en
bestek, kralen rijgen, constructiewerk maken
• Orthopedische klachten (bijvoorbeeld
andere stand van voeten, knieën, heupen,
rug, en armen)
• Pijnklachten (hoofdpijn, pijn in rug, benen of
armen)
• Aangeboren afwijkingen
• Ademhalingsproblemen
• Onhandig kind, stoot alles om en botst
tegen dingen aan
• Mijn kind onthoudt moeilijk in welke
volgorde een taak moet worden uitgevoerd
• Durft niet te
schommelen
• Kan niet op zijn stoel
blijven zitten
• Raakt van alles aan
of juist niet, wil
graag vies worden
of juist helemaal
niet
• Kan niet lang met
iets spelen
(concentratie)

