Algemene informatie
WAT IS KINDERFYSIOTHERAPIE?
Kinderfysiotherapie wordt gegeven
aan kinderen van 0 tot 18 jaar. Een
kinderfysiotherapeut behandelt kinderen bĳ
wie de ontwikkeling van de motoriek niet
soepel of normaal verloopt. Dit kan problemen
veroorzaken op het sociaal en/of psychisch
functioneren van het kind.

BEHANDELING
De behandeling is gericht op het stimuleren van
de motorische ontwikkeling en wordt zoveel
mogelĳk in spelvorm aangeboden. Hierbĳ
staat plezier in bewegen centraal. Uiteindelĳk
geeft plezier het kind weer vertrouwen om te
bewegen en te blĳven bewegen.
Kinderen onder de 2 jaar behandelen wĳ aan
huis.
Uw kind kan zonder verwĳzing van de
huisarts terecht.
De eerste 18 behandelingen worden 100%
vergoed. Verdere vergoeding is afhankelĳk van
uw aanvullende verzekering.

Praktĳkinformatie
ANNEKE DE VOS
adevos@fysiodauwendaele.nl

KINDERFYSIOTHERAPIE
ALGEMENE FOLDER

MARLOUS VAN INGEN - DE WAARD
mdewaard@fysiodauwendaele.nl
Beide kinderfysiotherapeuten zĳn BIG geregistreerd
en ingeschreven in het kwaliteitsregister KRF
Wĳ zĳn bereikbaar op maandag t/m vrĳdag van
8:30 - 17:00 uur, zowel telefonisch, via e-mail of via
het aanmeldformulier op onze website.
Fysiotherapie Dauwendaele
Roozenburglaan 89
4337 JB Middelburg
0118-613072
info@fysiodauwendaele.nl
www.fysiodauwendaele.nl
fb.me/FysioDauwendaele
Like onze Facebookpagina om op de hoogte te blĳven
van de nieuwste ontwikkelingen in onze praktĳk.
Wĳ hebben meerdere nevenvestigingen op Walcheren.

Samen bereik je meer!

Met de volgende klachten kunt u bĳ de kinderfysiotherapeut terecht:

ZUIGELINGEN
• voorkeurshouding
• huilbaby
• vaak overstrekken
• slappe baby’s
• cerebrale parese

Specialisaties

JONGE KINDEREN

• matige ﬁjne motoriek
• kleurt en knutselt niet graag
• angst voor bewegen
• slappe houding
• sensorische informatieverwerking
• tenen lopen
• zindelĳkheidsklachten
• revalidatie na botbreuk/operatie
• neurologische klachten

ZINDELĲKHEIDSPROBLEMEN

Is uw kind overdag of 's nachts nog niet droog
of heeft uw kind moeite met poepen (obstipatie)?
Middels oefeningen en adviezen kunnen wĳ de
zindelĳkheid verbeteren.
SCHRĲFPROBLEMEN

Is het handschrift van uw kind onleesbaar, of geeft
schrĳven pĳnklachten? Dan bieden oefeningen
gericht op het verbeteren van de ﬁjne motoriek en
schrĳven uitkomst.
MEDICAL TAPING

Dit is een elastische tape die gebruikt wordt om
de spieren in functie te ondersteunen. De tape
wordt bĳvoorbeeld gebruikt om het tenenlopen
te verminderen, pĳnklachten te verminderen,
houdingen te corrigeren, stabilisatie van
gewrichten en om inzet van spieren te verbeteren.
PRIKKELVERWERKING/SENSORISCHE
INFORMATIEVERWERKING

BABY’S / PEUTERS

OUDERE KINDEREN

• moeite met motorische
ontwikkeling
• billenschuivers
• wilt niet staan/lopen
• valt vaak
• matige ﬁjne motoriek

• scheve houding
• moeite met schrĳven
• overgewicht
• hoofdpĳn
• rugklachten
• afwĳkende stand benen
• onhandige motoriek (DCD)
• blessures

Heeft uw kind moeite met stil zitten of
concentreren? Voelt het een normale aanraking
of pĳn niet of is het bang voor beweging en
vermĳdt het wilde spelletjes? Dit zĳn enkele
voorbeelden waarbĳ dit het gevolg kan zĳn van
prikkelverwerkingsproblematiek. Wĳ kunnen uw
kind en de omgeving leren hier beter mee om te gaan.
ASYMMETRISCHE ZUIGELINGEN

Ligt uw baby telkens met het hoofd naar 1 kant, of
ziet u asymmetrie aan het hoofd of gezicht? Met
adviezen en oefeningen leren wĳ hoe u uw kind
kunt stimuleren gevarieerd te bewegen.
HELDHAFTIG FIT

Heeft uw kind overgewicht of vindt uw kind sporten
bĳ een reguliere sportvereniging nog te moeilĳk?
Wĳ bieden een leefstĳlprogramma aan voor
kinderen van 6 tot 13 jaar oud waar uw kind op een
leuke, speelse manier leert hoe het voldoende kan
bewegen en gezond en lekker kan eten en drinken.
Dit programma bieden wĳ aan in Vlissingen en
Middelburg.
www.fysiodauwendaele.nl/heldhaftigﬁt

