Locaties
Hooglanderveen Fit2Move | Disselplein 4 | 3829 MD Hooglanderveen
Zielhorst Gezondheidscentrum Zielhorst | Trombonestraat 123 | 3822 CW Amersfoort
Kattenbroek Gezondheidscentrum Kattenbroek | De Herfstdraad 15 | 3823 CS Amersfoort
Vathorst Medisch centrum Vathorst | Wervershoofstraat 363 | 3826 EM Amersfoort
Fyzie Zuid Cartesiusstraat 2 | 3817 XP Amersfoort | 033 461 42 74

033 204 80 00
info@fyzie.nl

Openingstijden
De tijden zijn per locatie wisselend.
Maandag van 07.30 tot 21.00 uur
Dinsdag van 08.00 tot 21.00 uur
Woensdag van 07.30 tot 21.00 uur
Donderdag van 08.00 tot 21.00 uur
Vrijdag van 07.30 tot 17.00 uur
Zaterdag* van 09.00 tot 12.00 uur

Gezond en fit
door het leven
fyzie.nl

* Uitsluitend voor groepstrainingen op locatie Vathorst

Kinder
fysiotherapie

fyzie.nl

Heeft uw kind moeite met bewegen of
problemen in de motorische ontwikkeling?
Dan is de specialistische aandacht van een
kinderfysiotherapeut wellicht iets voor uw kind.

Kinderen (0-18 jaar) veranderen
voortdurend tijdens het opgroeien. Ze
ontwikkelen zich door te bewegen,
te zien, te voelen, te horen en veel te
spelen. Elke leeftijdsfase heeft een
eigen ontwikkelingsniveau, zowel op het
gebied van beweging als bij spraaken
taalvaardigheden, sociaal-emotionele
vaardigheden en cognitie. Het afwijkend
of vertraagd verlopen van het bewegen
kan een negatieve invloed hebben op
de andere ontwikkelingsgebieden.
Dit is vervelend voor een kind en kan
bijvoorbeeld leiden tot een verminderd
zelfvertrouwen, pesten, overgewicht en
problemen in de klas.
Wat doen wij?
Als kinderfysiotherapeuten hebben wij
als doel ‘het leveren van een positieve
bijdrage aan een zo optimaal mogelijke
deelname in de lichamelijke en socia-

le omgeving op de kinderleeftijd’. Wij
beschikken over specifieke kennis van
kind-gerelateerde problemen, (complexe) ziektebeelden en aandoeningen
en kennis van de invloed van groei en
ontwikkeling op het bewegen.
Wanneer behandelen wij?
De redenen waarmee kinderen (0-18
jaar) naar de kinderfysiotherapeut worden doorverwezen zijn heel wisselend.
Ze variëren van acute problemen, zoals
een gekneusde enkel of pols, tot zeer
complexe aandoeningen, zoals een
spierziekte of stofwisselingsziekte.
De meest voorkomende reden is echter
problemen in de motorische ontwikkeling, eventueel als onderdeel van
een gedragsstoornis of verstandelijke
beperking. Bij ons staan het kind én de
ouders centraal. Ouders betrekken wij
altijd nauw bij het onderzoek en de be-

handeling. Onderzoek starten wij altijd
naar aanleiding van een hulpvraag van
het kind en/of de ouders. Ook wanneer
een betrokken leerkracht problemen
constateert, blijft voor ons de hulpvraag
van ouders en kind centraal staan. Enkele veelvoorkomende hulpvragen zijn:
• Mijn baby laat een voorkeurshouding
en afplatting van het achterhoofd zien
•M
 ijn baby is veel te vroeg geboren en
ontwikkelt zich heel traag
• Mijn baby overstrekt zich en moet heelveel huilen en spugen
•M
 ijn kind gaat niet zitten,
kruipen of staan
• Mijn kind loopt en/of rent zo vreemd
• Mijn kind valt zo vaak, is onhandig, snel
moe en heeft zo weinig kracht
•D
 e leerkracht van mijn kind zegt dat hij
of zij traag en onleesbaar schrijft
• Het kinderdagverblijf spreekt zorg uit
over het bewegen van mijn kind
• Mijn kind is te dik en wordt gepest
•M
 ijn puber klaagt altijd over zijn
knieën en zijn rug
Hoe verloopt een behandeling?
Stap 1: diagnose
Binnen de kinderfysiotherapie staat
diagnostiek centraal. Met behulp van
verschillende specialistische testen
maken wij een analyse van het geconstateerde bewegingsprobleem (motoriek) en de zintuiglijke ontwikkeling
(sensomotorische ontwikkeling). Wij
doen dit passend bij de ontwikkelingsfase, de schoolfase, de gezinssituatie en
belevingswereld van het kind. Op deze
manier kunnen wij onderscheid maken

tussen een normale en een vertraagdeof afwijkende ontwikkeling en zo
(dreigende) problematiek doelmatig en
doeltreffend aanpakken.
Stap 2: plan van aanpak
Na het stellen van een diagnose volgt
het opstellen van een passend plan
van aanpak. Dit kan variëren van een
eenmalig advies tot behandeling bij ons
of een andere discipline. Afhankelijk van
de leeftijd en de mogelijkheden
van het kind en zijn ouders behandelen
we zowel in onze praktijk, als aan huis
en op school. Tijdens het behandelen
werken we met oefenmateriaal speciaal
ontwikkeld voor kinderen en bedoeld
om het plezier in bewegen te vergroten.
Hoe kom u bij ons terecht?
U kunt zowel direct als na verwijzing
door een huisarts of medisch specialist
bij ons terecht. Om de beste zorg voor
uw kind te leveren, werken wij binnen en
buiten FyZie nauw samen met de huisarts, kinderarts, neonatoloog, revalidatiearts, consultatiebureau en schoolarts.
Maar ook met collegalogopedisten,
spel-therapeuten, mensendiecktherapeuten en leerkrachten.
Als kinderfysiotherapeuten staan wij
garant voor kwaliteit van zorg. Wij staan
geregistreerd in het register van de
NVFK/KNGF en in het BIG-register.
Hoe zit het met de vergoeding?
Kinderfysiotherapie valt in het basispakket van de zorgverzekeraars en
wordt voor de eerste 18 behandelingen
volledig vergoed. Er geldt bovendien
geen eigen risico.

