1ste 18 behandelingen worden vergoed
uit de Basisverzekering, zonder aanspraak op
het eigen risico

> 18 behandelingen afhankelijk van de
voorwaarden van uw aanvullende verzekering

Ook zonder verwijzing
kunt u bij ons terecht!

Uw kind verdient de beste
behandeling
Onze kinderfysiotherapeut wil een
positieve bijdrage leveren aan bijvoorbeeld
gezond bewegen en doet dit spelenderwijs
om vooral het plezier in bewegen te
vergroten. Op die manier helpt de
kinderfysiotherapeut uw kind beter te
laten functioneert in zijn fysieke en sociale
omgeving.

Vraag naar onze
mogelijkheden

Meer informatie
Onze kinderfysiotherapeut is geregistreerd
in het kwaliteitsregister van het KNGF en
heeft naast de gespecialiseerde opleiding
kinderfysiotherapie nascholing gevolgd
op het gebied kinderen met motorische
ontwikkeling kinderen 0-2 jaar (o.a.
voorkeurshouding), schrijfproblemen en
sensorische integratie.
Naast kinderfysiotherapie bieden wij u in
ons gezondheidscentrum alle vormen van
fysiotherapie en kunt u terecht voor
diëtetiek, ergotherapie, psychologie,
bewegingsanalyse, (sport) advisering en
coaching.

Gezondheidscentrum

Gezondheidscentrum

Wie betaalt uw
behandeling?

Fysiotherapie
voor
kinderen

praktijk voor fysiotherapie
St. Bavostraat 27 A
4891 CG Rijsbergen
Tel: 076 596 3914
www.gezondheidscentrumsligchers.nl
info@fysiotherapiesligchers.nl

Spelenderwijs leren
bewegen!

Waarom fysiotherapie
voor uw kind

Wanneer gaat u
met uw kind naar de
fysiotherapeut?

De behandeling

Door te bewegen en te spelen ontdekken
kinderen de wereld en ontwikkelen zij hun
zintuigen en motoriek. Soms gaat dit niet
vanzelf maar wordt het kind belemmerd in
de ontwikkeling. Ze hebben meer
oefening nodig om bepaalde aardigheden
onder de knie te krijgen. Deze kinderen
vallen onder de doelgroep van de
kinderfysiotherapeut.
Kinderfysiotherapie is een specialisatie
binnen de fysiotherapie en richt zich op
het bewegend functioneren van kinderen
van 0 tot 18 jaar. De kinderfysiotherapeut
helpt
kinderen met motorische problemen hun
lichaam zo optimaal mogelijk te bewegen
en ontwikkelen. factoren in- of buiten het
lichaam!

• Zuigelingen met een voorkeurshouding,
afplatting van het hoofd, overstrekken,
billenschuiven, onvoldoende spierkracht
of spierspanning, overmatig huilen of
kinderen die niet willen rollen, kruipen,
zitten of lopen.
• Peuters die moeite hebben met
klimmen en klauteren, het evenwicht,
leren fietsen, gooien en vangen of een
afwijkend looppatroon hebben.
• Schoolkinderen met schrijfproblemen,
die houterig bewegen, veel vallen,
vaak ongelukjes of bewegingsangst
hebben. Daarnaast kunnen kinderen
met overgewicht, spanningsklachten
(buik- , hoofdpijn of vermoeidheid) of
houdingsklachten. Ook kinderen die
belemmerd worden in het volgen van
onderwijs, gymlessen, buiten spelen en
sporten.
• Kinderen van alle leeftijden kunnen bij
de kinderfysiotherapeut terecht wanneer
er bijvoorbeeld sprake is van een
lichamelijke beperking, spierziekte, Erbse
parese, spina bifida, longproblematiek
etc ..

De behandeling richt zich uiteraard op de
kinderen, maar ouders/verzorgers worden
nauw betrokken in het behandelproces.
Voorafgaand aan de behandeling
wordt eerst een uitgebreid
kinderfysiotherapeutisch onderzoek
gedaan met bijbehorende testen. We laten
u zien waar het probleem ligt en hoe we
samen uw kind kunnen helpen. Tijdens de
behandeling wordt spelenderwijs geoefend
in de praktijk of bij u thuis (zuigelingen).
Daarnaast zal de kinderfysiotherapeut
waar nodig, voorlichting en advies geven
voor thuis, op school, het kinderdagverblijf
of de sport.
Indien wenselijk wordt er, in overleg met
de ouders/verzorgers, contact gelegd met
huisarts, consultatiebureau arts, leerkracht
en/of andere betrokken disciplines.

Ontwikkeling door
bewegen en spelen

Problemen in de
ontwikkeling

Spelenderwijs
behandelen

