
Voorkeurshouding/afplatting van de

Ontwikkelingsachterstand in de

motoriek

Onrust en/of overstrekken

Prematuriteit (vroeggeboorte)

Te hoge of te lage spierspanning

Anders voortbewegen 

     schedel

    (bijv. billenschuiven)

Indicaties voor een afspraak
Orthopedische aandoeningen

Neurologische aandoeningen

Syndromen 

Prikkelverwerking

Draagconsult 

Babymassage

Mama en BabyFit

kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie wordt met 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.

De ontwikkeling van 0-4 jarigen gaat enorm snel en is van veel factoren

afhankelijk. Als er bij de geboorte of later een belemmering ontstaat die de

motorische ontwikkeling van uw kind in de weg staat, dan is het fijn hierbij

hulp te krijgen. De kinderfysiotherapeut kan hierbij een belangrijke rol

spelen.

Kinderfysiotherapie 0-4 jaar
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Intake

De afspraken bij 0-2 jarigen zullen bij voorkeur thuis zijn, waar samen met 

de ouder(s) een gesprek plaats vindt. Thuis zijn er minder stressfactoren,

waardoor het voor uw baby het prettigst is in hun vertrouwde omgeving. 

Bij 2-4 jarigen vindt dit op de praktijk plaats, vanwege het aanwezige oefen-

materiaal. Daarnaast wordt er gekeken naar de beweegmogelijkheden van uw

kind, waarbij we gebruik maken van motorische ontwikkelingstesten. 

Indien er sprake is van een voorkeurshouding en een afplatting, vindt er ook

een hoofdmeting plaats. Bij het onderzoek staat het welbevinden van uw kind

centraal.

Behandelplan

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek, wordt een behandelplan

opgesteld in samenspraak met de ouder en zo nodig met andere disciplines,

waarin de hulpvraag van de ouder en/of de desbetreffende verwijzer als basis

wordt genomen.

Behandeling
Afhankelijk van de hulpvraag en de uitkomst van het onderzoek krijgt u

praktische tips en handvatten om met uw kind te oefenen. Bij 2-4 jarigen 

wordt er op speelse wijze gewerkt aan de vastgestelde doelen, rekening

houdend met de belevingswereld van uw kind.

Belangrijk
Indien uw kind aan huis behandeld wordt, heeft u een verwijzing nodig!

kinderfysiotherapie


