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Fysiotherapie
Westdijk

anmelden
U kunt direct een afspraak maken bij
de kinderfysiotherapeut met of
zonder verwijzing van de (huis)
arts. Er volgt een intakegesprek
en onderzoek. Er wordt gekeken
of er een indicatie is voor
kinderfysiotherapie en welke
behandeling voor uw kind het
beste is. Waar nodig gaat dit in
overleg met andere disciplines,
zoals de arts of de leerkracht.

V

ergoeding

De basisverzekering
vergoedt 18
behandelingen per
jaar. Afhankelijk van
uw aanvullende
verzekering worden
er mogelijk nog meer dan
18 behandelingen per jaar
vergoed.

Wilt u alvast zien wie de
kinderfysiotherapeut is bij
Fysiotherapie Westdijk? Of
wilt u het afspraakformulier
invullen? Ga dan naar onze
website
www.fysiowestdijk.nl
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Fysiotherapie
Westdijk
Manuele therapie
Kinderfysiotherapie
Revalidatie
Fysiotherapie aan huis
Topsportbegeleiding

Binnensingel 43
3134 NB Vlaardingen
010 - 434 75 73

Kinderfysiotherapie

www.fysiowestdijk.nl
info@fysiowestdijk.nl
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inderfysiotherapie

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn
eigen manier, maar bij sommige
kinderen lijkt die ontwikkeling
toch anders of langzamer te
gaan. Omdat kinderen nog in
de groei zijn, is er specifieke kennis
nodig om motorische vaardigheden
te verbeteren en te ontwikkelen.
De kinderfysiotherapeut is
gespecialiseerd in het behandelen van
kinderen tussen de 0 en 18 jaar.

Baby’s
Op deze jonge leeftijd maken kinderen grote en
belangrijke ontwikkelingen door op het gebied
van motoriek. Dit gaat echter niet altijd vanzelf,
soms is er wat extra aandacht of oefening nodig.
De behandelingen van baby’s kunnen
plaatsvinden op de praktijk maar ook bij u thuis.
Achterstand motorische ontwikkeling
Voorkeurshouding
Afplatting schedel
Slappe of gespannen baby’s

Peuters & kleuters
Op deze leeftijd leren kinderen veel nieuwe
vaardigheden. Deze vaardigheden variëren van
springen tot fietsen en van kleuren tot veters
strikken.
Moeite met fijne motoriek, zoals kleuren of
knippen
Moeite met grove motoriek, zoals klimmen,
springen of hinkelen
Frequent vallen of onhandigheid
Afwijkende looppatronen of stand van de voeten
Pijnklachten

B

asisschool
In de schoolleeftijd is de motoriek
een belangrijk onderdeel tijdens
sociale activiteiten. Tijdens de
gymles of het buitenspelen kan
opvallen dat het kind niet goed
kan mee doen of dat het anders
beweegt dan de leeftijdsgenootjes.

Moeite met balspellen
Pijnklachten
Sportgerelateerde klachten
Opvallende looppatronen
Schrijfproblemen, zoals niet tussen de lijnen
kunnen schrijven of de pen onjuist vasthouden
Incontinentie of obstipatie klachten

O

udere kinderen

School, sport en hobby’s,
kinderen willen aan alles mee
kunnen doen. In de periode
van de groeispurt en de
puberteit vinden er echter veel
lichamelijke veranderingen
plaats. Houdingsafwijkingen
gepaard met hoofdpijn, nekof rugklachten komen in deze
periode vaker voor. Daarnaast kunnen er tijdens
het sporten sneller overbelastingsklachten
optreden, bijvoorbeeld aan de knie, enkel of voet.
Pijnklachten, zoals hoofdpijn of rugpijn
Sportgerelateerde klachten, zoals kniepijn of
hielpijn
Houdingsproblemen

Vragen
Heeft u een vraag omtrent
uw kind of twijfelt u? Maak
dan een afspraak voor een
eenmalig consult voor
uitleg en adviezen.
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