Wat is kinderfysiotherapie

Hierbij wordt gebruik gemaakt van observatielijsten en gestandaardiseerde testen. De
kinderfysiotherapeut houdt rekening met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie.

omgevingsfactoren die het bewegingsgedrag beïnvloeden. Indien nodig, wordt met

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van

toestemming van de ouders, informatie ingewonnen bij de huisarts en/of specialist en

kinderen van nul tot achttien jaar.

op school. Na de observatieperiode wordt er een verslag gemaakt en besproken met

FysioFaster kinderfysiotherapie kan u helpen met het vaststellen van eventuele

de ouders. Samen met de ouders wordt een behandelplan opgesteld. Behandeldoelen

motorische en/of zintuiglijke problemen van uw kind en daar een behandelplan voor

en evaluatie momenten worden vastgesteld.

opstellen.

Spelenderwijs leren bewegen

Behandeling

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat op

De behandeling is erop gericht om spelenderwijs het kind in zijn of haar motorische

natuurlijke wijze en lijkt het vanzelf te gaan. Bij sommige kinderen echter duurt het

en zintuiglijke ontwikkeling te stimuleren. Dit gebeurt in een kindvriendelijke omgeving

langer of wijkt dit af van het gebruikelijke, als gevolg van een aandoening. Dit kan

met op het kind gericht materiaal. Baby’s worden aan huis behandeld. Indien nodig

kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een

worden oudere kinderen ook aan huis behandeld.

bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen of ze moeten leren met minder
mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Al deze kinderen kunnen baat

Openingstijden

hebben bij behandeling door de kinderfysiotherapeut.

Maandag

tussen 08.00-17.30 uur

Dinsdag

tussen 08.00-19.30 uur

Wat doet de kinderfysiotherapeut

Woensdag

tussen 08.00-19.30 uur

Als uw kind bij de kinderfysiotherapeut komt volgt eerst een intake om duidelijkheid te

Vrijdag

tussen 08.00-17.30 uur

krijgen over de hulpvraag. Daarna volgt een onderzoek en een observatie.
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