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Met deze folder willen wij inzicht geven in de plaats en 
functie van de kinderfysiotherapie bij de hulpverlening in de 
schoolleeftijd.

Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?
Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen 
ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat 
dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt 
het langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Dit kan een gevolg 
zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstel-
sel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan 
motorische ervaring. Ze hebben meer oefening nodig om een 
vaardigheid te leren of ze moeten leren met minder mogelijkhe-
den zo optimaal mogelijk te bewegen.

Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door de 
kinderfysiotherapeut. Kinderen vragen om een specifieke eigen 
benaderingswijze. De kinderfysiotherapeut beschikt dan ook 
over specifieke kennis en vaardigheden, attitude en invoelend 
vermogen, dat past bij het kind in ontwikkeling en zijn ouders.
plas- en/of dagboeken bij te houden.

Schoolkind
Bij kinderen in de basisschoolleeftijd kan kinderfysiotherapie 
zinvol zijn als het kind:

•	 motorisch onhandig, houterig is
•	 veel valt/struikelt
•	 een afwijkend looppatroon heeft
•	 overmatig (faal)angstig is
•	 bang voor beweging
•	 vermijden wilde spelletjes
•	 een slechte en/of slappe lichaamshouding heeft
•	 niet stil kan zitten
•	 niet kan meekomen in de gymles/buiten spelen
•	 veel uit zijn handen laat vallen/dingen omstoten
•	 moeite heeft met knippen, plakken, kleuren en/of bouwen 
•	 geen duidelijke handvoorkeur heeft ontwikkeld
•	 moeite heeft met leesbaar schrijven en/of het schrijftempo
•	 veel bij bewegingen heeft
•	 overgevoelig is voor aanraking en/of geluid

Hoe ziet de behandeling eruit?
In eerste instantie wordt het kind geobserveerd en onderzocht 
met gestandaardiseerde tests en observatielijsten, om zo een 
compleet mogelijk beeld van de motorische vaardigheden en het 
niveau te krijgen. 
Zo nodig zal de kinderfysiotherapeut, met toestemming van de 
ouders/verzorgers, contact opnemen met leerkrachten, huisarts 
en andere betrokkenen om de begeleiding zoveel mogelijk op 
elkaar af te stemmen. 

Afhankelijk van de resultaten wordt een behandelplan opgesteld.
De behandeling richt zich op de motorische ontwikkelingsmo-
gelijkheden van het kind. De oefeningen zijn aangepast op het 
niveau en de belevingswereld van het kind. Het doel is dat het 
kind beter functioneert in zijn leefomgeving.

Verwijzing en vergoeding
Een verwijzing van een huisarts of medisch specialist is niet nodig. 
Kinderen van 0 tot 18 jaar hebben recht op 18 maal kinderfy-
siotherapie uit de basisverzekering. Na 18 behandelingen is de 
vergoeding afhankelijk van de wijze waarop het kind aanvullend is 
verzekerd. Bij een aanvullende verzekering is het per zorgverze-
keraar verschillend welke vergoeding er wordt gehanteerd. Voor 
kinderen met een chronische aandoening wordt kinderfysio-
therapie wel onbeperkt uit de basisverzekering vergoed.

Onze kinderfysiotherapeuten
Mieke Roelands
tevens gespecialiseerd in:
 • sensorische informatieverwerking 
 • kinderbekkenfysiotherapie
 •	OKI-B

Maartje van Rooij (MPPT)
Mirte van Pelt (MSc)

Praktische informatie
Voor vragen kunt u te allen tijde contact met ons opnemen, 
zowel telefonisch als per mail.  Voor verdere informatie 
omtrent onze praktijk verwijzen wij u naar onze website:  
www.fysiotherapiekalsdonk.nl
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