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Informatiefolder INDICATIES

baby/peuter 
• Motorische ontwikkelingsachterstand.
• Te lichte of te vroeg geboren baby’s. 
•  Asymmetrische zuigeling, 

voorkeurshouding.
• Huilbaby en/of gespannen baby.
• Billenschuiver (i.p.v. kruipen op knie). 
• Hypotoon (lage spierspanning).
•  Hypermobiel (gewrichten zijn 

overbeweeglijk).
• Klompvoetje (pes equinovarus adductus).

jongere kinderen
• Aangeboren afwijking of een ziekte.
• Motorische ontwikkelingsachterstand.
• Afwijkend looppatroon.
• Lage of hoge spierspanning.
• Orthopedische afwijkingen.
• Ademhalingsproblematiek.
• Overgewicht.

oudere kinderen 
• Aangeboren afwijking of ziekte.
• Motorische ontwikkelingsachterstand.
•  Onhandige of houterige motoriek (veel 

vallen of struikelen, dingen laten vallen of 
omgooien, afwijkend looppatroon).

• Hersenletsel t.g.v. een ongeluk.
• Schrijfproblemen. 
• Houdingsproblemen.
• Ademhalingsproblematiek.
• Overgewicht.
•  Onrust/veel bewegen, concentratie en 

spanningsklachten.

Kinderfysiotherapie



Veel meer dan bij volwassenen hebben we te 
maken met een voortdurende verandering 
op basis van groei en ontwikkeling. Tijdens de 
kinderfysiotherapeutische behandeling speelt 
dit een centrale rol.
Indien noodzakelijk of wenselijk bestaat de 
mogelijkheid om kinderen aan huis te behan-
delen. Hoe lang een kind in behandeling blijft, 
is uiteraard afhankelijk van de aard en omvang 
van de klacht of hulpvraag. Soms is alleen een 
advies al voldoende. 
Bij chronische klachten duurt de behandeling 
langere tijd.

VERWIJZING/VERGOEDING

Ouders/verzorgers, consultatiebureauartsen, 
jeugdartsen en leerkrachten hebben een be-
langrijke signalerende taak. Via de huisarts 
of specialist kan het kind verwezen worden 
naar de kinderfysiotherapeut. Als ouders zich 
zorgen maken over de ontwikkeling van hun 
kind, kunnen de ouders ook zelf naar de kin-
derfysiotherapeut gaan om te vragen om raad 
(dat is directe toegankelijkheid fysiotherapie: 
DTF). 
Bij behandeling door een geregistreerd kin-
derfysiotherapeut, worden de kosten geheel 
of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzeke-
raar. Dit kunt u nagaan in uw polis of infor-
meer ernaar bij uw zorgverzekeraar. 

KINDERFYSIOTHERAPIE

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun 
zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en 
ongemerkt, maar soms verloopt de motorische 
ontwikkeling bij kinderen anders of trager dan 
gemiddeld. Ze hebben meer oefening nodig om 
een bepaalde vaardigheid onder de knie te krij-
gen. De kinderfysiotherapeut van Van den Berg 
heeft de specifi eke kennis in huis om dit proces 
te begeleiden. Met een kindvriendelijke benade-
ring kunnen we bijsturen waar dit nodig is.

Kinderfysiotherapie is een verbijzondering 
van het vak fysiotherapie en een erkend specia-
lisme. Hij/zij is geschoold op het gebied van 
medische en psychosociale kinderspecialismen, 
ontwikkelingspyschologie en pedagogiek.

De kinderfysiotherapeut is specialist op het 
gebied van de motoriek van kinderen van nul 
tot achttien jaar. Hij/zij is in staat om een des-
kundig oordeel te geven over de problematiek 
van het bewegend functioneren van het kind 
(het diagnostisch proces).

Tevens is hij/zij in staat om (dreigende) proble-
matiek doelmatig en doeltreffend aan te pakken 
(het behandelproces). Daardoor levert hij een 
positieve bijdrage aan een optimale participatie 
van het kind in zijn omgeving. 

WERKWIJZE

Als een kind wordt aangemeld, vindt een 
intakegesprek plaats met de ouders/verzorgers. 
Het doel van dit gesprek is om de hulpvraag dui-
delijk te krijgen. Na het intakegesprek onderzoe-
ken we het kind en bespreken de bevindingen 
met de ouders/verzorgers. Vervolgens wordt er 
een behandelplan gemaakt. 

Tijdens de behandeling zal het kind zoveel mo-
gelijk spelenderwijs gestimuleerd worden om 
nieuwe motorische uitdagingen aan te gaan en 
daardoor zijn/haar motorische vaardigheden uit 
te breiden.
Vaak worden er tips en adviezen gegeven die 
thuis, op school of tijdens sport kunnen wor-
den ingebouwd. Hiervoor vragen wij ouders/
verzorgers om zoveel mogelijk bij de behande-
lingen aanwezig te zijn. Over het verloop van 
de behandeling vindt regelmatig overleg plaats 
met ouders/verwijzers en mogelijke andere 
behandelaars.
Ook anderen die veel met uw kind te maken 
hebben zoals bijv. leerkrachten kunnen worden 
betrokken in het behandelproces.

Uiteraard vragen kinderen om een eigen be-
naderingswijze, aangepast aan het specifi eke 
ontwikkelingsprofi el van het kind. 


