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WAT IS KINDERFYSIOTHERAPIE?

ANNEKE DE VOS
adevos@fysiodauwendaele.nl

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.
Uw kind kan zonder verwĳzing van de
huisarts terecht.
De eerste 18 behandelingen worden 100%
vergoed. Verdere vergoeding is afhankelĳk van
uw aanvullende verzekering.

KINDERFYSIOTHERAPIE

BĲ HET SCHOOLGAANDE KIND

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:

MOTORISCHE
ONTWIKKELINGSACHTERSTAND

Dit kan zich uiten in moeite hebben met grofmotorische vaardigheden zoals: rennen, springen,
huppelen, met een bal spelen of complexe
vaardigheden zoals ﬁetsen en zwemmen. Naast
de grove vaardigheden kan het kind problemen
hebben in de ﬁjne motoriek zoals: knopen open- en
dicht doen, veters strikken, kleuren, knutselen, met
bestek eten, brood smeren en aan- en uitkleden.
Deze achterstanden kunnen ervoor zorgen dat het
kind moeite heeft met het tempo in de klas, een
laag zelfbeeld heeft of gepest wordt.

SCHRĲFPROBLEMEN

• moeite met juiste pengreep
• onleesbaar schrĳven
• moeite met vloeiend schrĳven
• drukt te hard of zacht op potlood
• kramp/pĳn in de hand bĳ schrĳven
• tekent letters in plaats van de juiste
schrĳftrajecten te kennen

OVERGEWICHT

Behandeling op maat of in groepsverband met
leefstĳl programma Heldhaftig Fit. Dit programma
bieden wĳ aan in Vlissingen en Middelburg.
www.fysiodauwendaele.nl/heldhaftigﬁt

ZINDELĲKHEIDSPROBLEMEN

• verlies van urine (plas)
• te weinig of te vaak plassen
• bedplassen
• verlies van ontlasting (poep)
• obstipatie (verstoppingsproblemen)
• herhaalde urineweginfecties (blaasontstekingen)
• angst om te plassen of poepen

PROBLEMEN IN DE SENSORISCHE
INFORMATIEVERWERKING

ORTHOPEDISCHE PROBLEMEN

Bĳ sensomotorische problemen is er een onderof overgevoeligheid voor prikkels die worden
waargenomen met de zintuigen (tast, evenwicht, het
diepe spiergevoel, zien, horen, ruiken en proeven).

• sportblessures
• herstel na operatie of gipsperiode/immobilisatie
• pĳn aan spieren en gewrichten
• standsafwĳkingen aan voeten, benen,
wervelkolom

Voorbeelden van sensomotorische problemen zĳn:

HOUDINGSPROBLEMEN

• hekel hebben aan afdrogen, tandenpoetsen, haren
kammen, aangeraakt worden, knuffelen
• normale aanraking of pĳn wordt niet gevoeld
• klaagt over naadjes of labels in kleding
• bang voor beweging, vermĳden van wilde spelletjes
en schommelen
• snel wagenziek zĳn
• overal op kauwen
• altĳd aan mensen, eten of dingen ruiken
• overgevoelig voor harde geluiden, zoals stofzuiger,
schoolbel
• niet stil kunnen zitten
• slechte concentratie

• verkeerde houding
• moeite met lang rechtop zitten
• te lage of te hoge spierspanning
• kromming in de wervelkolom

AFWĲKEND LOOPPATROON

• tenen lopen
• sloffend lopen
• met de tenen naar binnen of buiten lopen
• veel struikelen of vallen

ADEMHALINGSPROBLEMATIEK

• benauwdheid bĳ sporten door verkeerde
ademhalingstechniek
• hyperventilatie

OVERIGE PROBLEMATIEK
• hoofdpĳn

