HERKENT U DIT?
Herkent u bij uw kind één of meerdere van
onderstaande beelden?
Gespecialiseerde kinderfysiotherapie kan dan
helpen!
• Voorkeurshouding
• Ontwikkelingsproblemen

INFORMATIE OF
EEN AFSPRAAK MAKEN?
Kinderfysiotherapeut
Lenneke Klapwijk
Fysiotherapie Beter
Kastanjeplein 11
3381 LT Giessenburg

• Bewegingsangst
• Motorische problemen
• Schrijfproblemen
• Spier- of gewrichtsklachten

Afspraak maken of informatie?
T: 0184-745906
E: info@fysiotherapiebeter.nl
I: www.fysiotherapiebeter.nl

• Sportblessures
• Ademhalingsproblemen

Ook voor een specialistische begeleiding kunt u bij
de kinderfysiotherapeut terecht zoals:
• Langdurige pijnklachten
• (Meervoudige) beperking en syndromen
• Neurologische aandoeningen
• Sensorische informatieverwerking problemen

Dependances:
Westwagenstraat 69,
4201 HE Gorinchem
Kennelweg 10,
4205 ZR Gorinchem

KINDER
FYSIOTHERAPIE
VOOR KINDEREN VAN 0 TOT 18 JAAR

Kinderfysiotherapie richt zich op problemen
rondom het bewegen en het bewegingssysteem
van kinderen en jongeren (0-18 jaar).
Wanneer uw kind problemen ondervindt met
bewegen, dan is de kinderfysiotherapeut de
aangewezen zorgverlener.

HOE WERKEN WIJ?

VERGOEDING

We beginnen de behandeling van uw kind met
een intake. In dit gesprek kijken we samen
wat de hulpvraag is. Vervolgens observeren en
onderzoeken we spelenderwijs uw kind. Vaak
maken we hierbij gebruik van diverse testen. Zo
krijgen we een duidelijk beeld van het bewegen.
De kinderfysiotherapeut bespreekt de uitkomsten
met u en uw kind. Op basis hiervan stellen
we samen een behandelplan op. Tijdens de
behandeling krijgt u ook voorlichting en advies.

Fysiotherapie Beter Kinderfysiotherapie heeft
contracten met alle zorgverzekeraars.
De eerste 18 behandelingen kinderfysiotherapie
worden vergoed vanuit de basisverzekering.
Hiervoor geldt geen eigen risico. Een verwijzing van
een arts is niet noodzakelijk om gebruik te maken
van de vergoeding.

WAAR BEHANDELEN WIJ?
Meestal verloopt het leren bewegen van een
kind zonder problemen. Het kind gaat omrollen,
kruipen, lopen.
Waar kan de kinderfysiotherapeut u zoal mee
helpen?
• Voorkeurshouding
• Ontwikkelingsproblemen
• Bewegingsangst
• Motorische problemen
• Schrijfproblemen
• Spier- of gewrichtsklachten
• Sportblessures
• Ademhalingsproblemen

Wij behandelen op één van onze praktijklocaties
of bij u thuis. Zo nodig komen we ook op het
kinderdagverblijf of op school. De locatie is
afhankelijk van de situatie van uw kind, de leeftijd
en de hulpvraag.

In de polisvoorwaarden van de zorgverzekering
vindt u de vergoedingen en voorwaarden.

