
Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie voor 
kinderen van 0-18 jaar. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun motoriek, 
die voortdurend onderhevig is aan veranderingen. Meestal gaat dat goed en 
ongemerkt. Maar sommige kinderen hebben meer tijd nodig om motorische 
vaardigheden aan te leren. Daardoor duurt de ontwikkeling langer of wijkt deze 
af van de standaard.

www.zorgsaam.org

Patiënteninformatie

Kinderfysiotherapie

Een verwijzing van uw huisarts is niet nodig



Maak u zich zorgen omdat uw baby 
een voorkeurshouding heeft? Loopt 
uw dreumes (nog) niet? Heeft uw kind 
moeite met gym of schrijft hij slecht? 
Blijf niet lopen met uw zorgen! 
De kinderfysiotherapeut schat in of 
uw ongerustheid terecht is. Daarna 
helpen wij met wat nodig is voor uw kind.  

Wat doen we nog meer?

Er zijn heel veel zaken die de kinder-
fysiotherapeut kan behandelen. Denk 
bijvoorbeeld ook aan revalideren na 
een operatie of een breuk, behandeling 
van sportblessures, opnieuw in conditie 
komen, medisch onverklaarbare klachten 
en chronische vermoeidheid. We werken 
als een eerstelijns praktijk, dat wil zeggen 
dat uw kind zonder tussenkomst van een 
arts bij ons terecht kunt. Maar uw kind 
kan ons ook zien tijdens een opname.

Behandeling

Door specifieke testen en observaties 
kunnen wij de motoriek van uw kind 
in kaart brengen. In combinatie met 
informatie van school, de (kinder)arts of 
anderen kunnen we samen een gericht 
behandelplan opstellen. 
De kinderfysiotherapeut stimuleert het 
kind spelenderwijs in de ontwikkeling. 

Vaak is er sprake van een verwijzing 
door een arts. U kunt ook op eigen 
initiatief een afspraak maken wanneer 
u (of het consultatiebureau / de 
leerkracht) zich zorgen maakt over de 
motorische ontwikkeling van uw kind. 
Kinderfysiotherapie wordt vergoed vanuit 
de basisverzekering voor 18 keer. 
Bij een achterstand, operatie of ziekte
kan dit (voor een bepaalde periode) 
onbeperkt zijn. Als behandeling aan 
huis nodig is, behoort dit ook tot de 
mogelijkheden. 

Voor vragen of een afspraak

Fysiotherapie ZorgSaam receptie: 
Tel: 0115-688262
E-mail: fysiozorgsaam@zzv.nl
Kinderfysiotherapeut: route 89

Fysiotherapie ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Kijk op www.zorgsaam.org voor meer informatie 

en een overzicht van alle vacatures.


