
KINDERFYSIOTHERAPIE

BĲ  HET JONGE KIND

Samen bereik je meer!

(0-2 JAAR)
Heeft u het idee dat de ontwikkeling van uw kind 
langzamer of anders verloopt? Herkent u een van 
de problemen in deze folder?
Neem gerust contact met ons op.

ANNEKE DE VOS    

adevos@fysiodauwendaele.nl 

MARLOUS VAN INGEN - DE WAARD 
mdewaard@fysiodauwendaele.nl

Beide kinderfysiotherapeuten zĳ n BIG geregistreerd 
en ingeschreven in het kwaliteitsregister KRF.

Wĳ  werken samen met:
• huisartsen en kinderartsen
• GGD Middelburg, Vlissingen en Veere
• Osteopatisch Centrum Middelburg
• Diëtistenpraktĳ k Samen Sterk

   

OPENINGSTĲ DEN PRAKTĲ K
Maandag 8:00 - 18:00 uur
Dinsdag 8:00 - 18:00 uur
Woensdag 8:00 - 20:30 uur
Donderdag  8:00 - 18:00 uur
vrĳ dag  8:00 - 18:00 uur
Zaterdag 8:00 - 12:00 uur

Wĳ  zĳ n bereikbaar op maandag t/m vrĳ dag van 
8:30 – 17:00 uur, zowel telefonisch, via mail of via het 
aanmeldformulier op onze website.

Fysiotherapie Dauwendaele
Roozenburglaan 89
4337 JB Middelburg
0118-613072
info@fysiodauwendaele.nl
www.fysiodauwendaele.nl

Like onze Facebookpagina om op de hoogte te blĳ ven 
van de nieuwste ontwikkelingen in onze praktĳ k.

Wĳ  hebben meerdere nevenvestigingen op Walcheren.

Praktĳ kinformatie

fb.me/FysioDauwendaele



ALGEMENE ONTWIKKELING
De algemene ontwikkelingslĳ n (motorische 
mĳ lpalen) geeft inzicht in wat een kind op een 
bepaalde leeftĳ d kan. Elke baby is echter anders en 
er is een grote variabiliteit binnen het normale.

Wĳ  kunnen u inzicht geven of de ontwikkeling van 
uw kind binnen deze norm valt of dat er wellicht 
toch behandeling nodig is. Wĳ  kunnen hulp bieden 
bĳ :

•  voorkeurshouding/afgeplat hoofdje 
    (asymmetrische baby)
•  huilbaby
•  vaak overstrekken
•  slappe baby (hypotone baby)
•  te vroeg geboren baby’s (prematuren)
•  motorische ontwikkelingsachterstand
•  bĳ zondere voortbewegingsvormen
•  orthopedische problemen
•  centraal neurologische aandoeningen
•  erbse parese (OBPL)
•  longaandoeningen

ONDERZOEK EN BEHANDELING
Kinderen tot 2 jaar onderzoeken en behandelen 
wĳ  vaak thuis in hun eigen omgeving. Het 
onderzoek bestaat altĳ d uit een gesprek met de 
ouder(s)/verzorger(s) om de problemen in kaart te 
brengen. Daarna volgt, indien nodig, lichamelĳ k 
onderzoek en specifi eke testen voor de motorische 
ontwikkeling.
Op basis van de gegevens uit het onderzoek 
stellen we samen met de ouder(s)/verzorger(s) 
behandeldoelen op en starten we een 
behandeltraject.

KOSTEN
De kosten voor kinderfysiotherapie worden 
vergoed uit de basisverzekering.

Voor fysiotherapie is geen verwĳ zing nodig van de 
huisarts, tenzĳ  u behandeling aan huis wenst.

KINDERFYSIOTHERAPIE TOT 2 JAAR
Bĳ  kinderfysiotherapie denkt u misschien niet gelĳ k 
aan kinderen tot 2 jaar, maar bĳ  het ontdekken van 
de wereld heeft het kind motorische vaardigheden 
nodig. Deze vaardigheden zĳ n nauw verbonden 
met de ontwikkeling op andere gebieden, als 
spraak en het uiten van emoties. 

In de eerste twee levensjaren wordt de basis 
voor de verdere ontwikkeling gelegd. Voor de 
grove motoriek bestaat deze uit de ontwikkeling 
van de hoofd- en rompbalans, het gaan zitten, 
kruipen, staan en lopen. De basis voor de fi jne 
motoriek wordt gelegd door reiken en grĳ pen en is 
onlosmakelĳ k verbonden met de ontwikkeling van 
het kĳ ken.

Vroeg signaleren en behandelen van een 
afwĳ kende motorische ontwikkeling is dus beter 
voor nu en voor later.


