Thuisbehandeling
Bij heel jonge kinderen of in geval van gezondheidsproblemen behandelen we het liefst in de thuissituatie, waar
het voor uw kind het veiligst aanvoelt. U krijgt van ons advies
over hoe u uw kind kunt helpen, bijvoorbeeld wat betreft de
beste (lig)houding en oefeningen.

Behandeling bij ons in de praktijk
In onze praktijk beschikken we over een ruime hoeveelheid
speciﬁek spel- en oefenmateriaal waarmee we spelenderwijs
werken aan de ontwikkeling van zintuigen en motoriek.
Met onze sport-, spel- en beweegadviezen kunt u thuis
oefenen met uw kind ter ondersteuning van de behandeling.

Behandeling op andere locaties
Behandeling kan ook plaatsvinden bij ‘Het Sloepje’,
‘De Schutte’s Bosschool’, ‘Het Mozaiek’ en ‘De Huifkar’.
Een verzoek hiertoe kunt u bij ons indienen.

Doorverwijzing
Wij werken samen met tal van specialisten zoals
ergotherapeuten, logopedisten, kinderpsychologen,
revalidatieartsen, kinderartsen, een kinderorthopeed, een
podotherapeut en een kinderneuroloog. Zo nodig kunnen we
overleggen over de diagnose of behandeling en doorverwijzen
als kinderfysiotherapie (alleen) niet toereikend blijkt.

Verzekering

Wij bieden ook

Hoe komt u bij ons terecht?

• Vetﬁt.

Een verwijzing van een arts is niet noodzakelijk,
u kunt zelf contact met ons opnemen.

Samen met leeftijdsgenootjes (8-12 jaar) leren hoe je goed
eet en beweegt. Inclusief advies aan ouders/verzorgers.

Alle zorgverzekeraars vergoeden vanuit de
basisverzekering volgens de huidige regeling
in totaal achttien behandelingen. Zie voor
de exacte voorwaarden uw verzekeringspolis
of neem contact op met uw verzekering.

• Fitkids.
Sporten onder begeleiding voor kinderen (vanaf 6 jaar) met
een chronische ziekte of beperking.

• Snoezelen.
Ontspannen met kleintjes (0-2 jaar) die overprikkeld zijn
en/of ernstig lichamelijk en/of geestelijk beperkt.

• Therapeutische peutergym.
Voor peuters (2-4 jaar) die moeite hebben met peutervaardigheden zoals klimmen, springen en balans.

Kinderfysioteam Enschede
Gezondheidscentrum Oosterpoort
Oosterstraat 2-22
7514 DZ Enschede
T 053 434 14 88
E info@kinderfysioteam.nl
I www.kinderfysioteam.nl
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Baby- en kinderfysio:
Spelenderwijs beter bewegen!
Zit uw kind niet lekker in zijn vel en heeft u een ‘niet pluis’
gevoel over zijn of haar (bewegend) functioneren?
Blijf er niet mee zitten maar schakel een deskundige in.

Kinderfysioteam Enschede
Een kind verandert voortdurend door groei en ontwikkeling
en vraagt om een speciﬁeke benadering en toegepaste
kennis. Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen de
fysiotherapie en richt zich op het bewegend functioneren
van kinderen van 0 tot 18 jaar. Kinderfysioteam Enschede
bestaat uit geregistreerde kinderfysiotherapeuten die
zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen
van kinderen.

Wanneer is kinderfysiotherapie nodig?
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Hoe verloopt een behandeling?
In onze praktijk gaat het uiteraard om de kinderen, maar ouders/
verzorgers zijn nauw betrokken bij het behandelproces dat
bestaat uit uitgebreid onderzoek, kinderfysiotherapie en advies.
We laten u zien waar het probleem ligt en hoe we samen uw
kind kunnen helpen. Ons spel- en oefenmateriaal sluit aan op
de leeftijd en belevingswereld van uw kind en onze benadering
kenmerkt zich door het plezier in bewegen.

Waarom fysiotherapie voor kinderen?
Kinderfysiotherapie ondersteunt en bevordert de ontwikkeling
van de zintuigen en motoriek. Soms ontwikkelen kinderen zich
langzamer of anders dan andere kinderen. Dit kan liggen aan
verschillende systemen van het lichaam en soms kan de omgeving
- bijvoorbeeld buurt, school of kinderdagverblijf - van invloed zijn
op het functioneren. Ook hierin bieden wij begeleiding.
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Herkent u (een van) onderstaande klachten of heeft u dat
‘niet pluis’ gevoel, aarzel dan niet om contact met ons op te
nemen. Wij beantwoorden graag uw vragen en onderzoeken
of er reden is om tot behandeling over te gaan.
Er kunnen problemen zijn met het bewegend functioneren
als uw kind:
• niet reageert zoals verwacht bij bijvoorbeeld aankijken,
geluidjes maken of aanraken
• slap of juist heel gespannen aanvoelt
• passief of juist overactief is
• wiebelig en onrustig is, met name bij (school)taken
• houterig beweegt en/of vaak struikelt en/of moeite heeft met gym
• vaak voorwerpen laat vallen en ongelukjes heeft zoals stoten
• moeite heeft met schrijven
• andere dingen heeft die u alarmeren.
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