ONZE PRAKTIJKEN

OVERIGE SPECIALISATIES BINNEN FYSIOVISIE
•

Algemene Fysiotherapie

Bergeijk

Sint Oedenrode

•

Arbeidsfysiotherapie

Centrum voor

Fysiotherapie de Meierij

•

Bekkenfysiotherapie

Fysiotherapie Franken

fysiotherapiedemeierij.nl

•

Echografie

www.cvff.nl

Mark van de Ven

•

Geriatrische fysiotherapie

Anke Scheerens

Iris van Dinter

•

Handtherapie

0497-571611

0413-471227

•

Kinderfysiotherapie

•

Manueeltherapie

Eindhoven

Valkenswaard

•

Oedeemtherapie

Praktijk voor

Centrum voor

•

Oncologie fysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Fysiotherapie Franken

•

Orofaciaal fysiotherapie

Eindhoven Noord

www.cvff.nl

•

Psychosomatische fysiotherapie

De Kinderfysiotherapeut
Specialist in spelend leren bewegen

Kind en bewegen

www.kinderfysio.eu

Anke Scheerens

•

Sportfysiotherapie

040-2440131

040-2013664

•

Fysiotherapie bij reuma

•

Fysiotherapie bij hoofdpijn en duizeligheid

Fysiotherapie Michielsen

Veldhoven

www.fysiomichielsen.nl

Fysiotherapie Heikant

Annette van Rossem

www.fysiotherapieheikant.nl

040-2525123

Marieke Thijssen
040-2539665

Geldrop
Fysiotherapie

Waalre

Fysiovisie

De Kleine Dommel

MaxFysio Waalre

Campanulalaan 7

Kijk voor meer

www.dekleinedommel.nl

www.maxfysiowaalre.nl

5582 HZ Waalre

informatie over de

Lieke van Soerland

Annemieke Valckenborg -

info@fysiovisie.nl

aangesloten praktijken

040-2863019

Adams

www.fysiovisie.nl

op www.fysiovisie.nl

040-2025128
Son en Breugel
Fysiotherapie van Gerven

Beusen Foudraine

fysiotherapievangerven.nl

Fysiotherapeutisch

Tineke van den Broek

Centrum

0499-473895

fysiobeusen-foudraine.nl

Meer informatie?

Carla de Rooij

www.fysiovisie.nl

040-2214396

info@fysiovisie.nl
v. 03-2019

SAMENWERKEN
De kinderfysiotherapeut heeft contacten met huisartsen en

WAT IS KINDERFYSIOTHERAPIE?

verwijzers, indien nodig zal er overleg plaats vinden met de

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de

verwijzer of andere betrokkenen. Daarnaast zijn er regelma-

fysiotherapie en is gericht op het bewegend functioneren

tig samenkomsten met collegae kinderfysiotherapeuten.

van kinderen van 0-18 jaar. Spelenderwijs ontwikkelen
kinderen zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat ongemerkt,

Voorbeelden van indicaties bij baby/peuter

zonder problemen. Maar soms duurt het langer of verloopt

•

Motorische ontwikkelingsachterstand

de ontwikkeling beneden gemiddeld. Deze kinderen

•

Asymmetrie

hebben meer oefening nodig om vaardigheden te leren

•

Voorkeurshouding

DE KOSTEN

of zij moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal

•

Scheve schedels (meting)

•

mogelijk te functioneren in het dagelijks leven.

•

Billenschuiven

•

Prematuriteit

WAT DOET DE KINDERFYSIOTHERAPEUT?

•

Neurologische stoornissen zoals:

De eerste keer zal een gesprek plaatsvinden over de

•

Spasticiteit/ open ruggetje en

ontwikkeling van het kind tot nu toe en de vraag die kind/

•

Zenuwinklemmingen arm/ schouder

ouders, (huis)arts of school hebben. Daarna zal onderzoek

Bij kinderfysiotherapie worden 18 behandelingen
vergoed uit de basisverzekering.

•

Daarna is er vergoeding mogelijk uit de
aanvullende verzekering.

•

Indien er sprake is van een chronische indicatie
vergoedt de verzekering meer behandelingen.

•

U kunt ook terecht zonder verwijzing.

gedaan worden naar de motorische ontwikkeling, hiervoor

Voorbeelden van indicatie bij

wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde testen.

(schoolgaande) kinderen

WIE ZIJN DE KINDERFYSIOTHERAPEUTEN?

•

Motorische ontwikkelingsachterstand

De behandelingen worden gegeven door een kinder-

In de behandeling zal aandacht zijn voor de hulpvraag.

•

Afwijkend looppatroon

fysiotherapeut die geregistreerd is in het Centraal Kwali-

Er wordt doelgericht gewerkt om de motorische ontwikke-

•

Problemen bij kleutervaardigheden

teitsregister van het KNGF.

lingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het oefen-

•

Schrijfproblemen

materiaal is erop gericht plezier te hebben in bewegen en

•

Orthopedische afwijkingen, scoliose

Fysiovisie is een vereniging van fysiotherapiepraktijken

bepaalde motorische functies te ‘oefenen’.

•

Houdingsproblemen

in Zuid Oost Brabant. Elke praktijk voldoet aan de hoge

•

Lage of hoge spierspanning

kwaliteitseisen die de vereniging vaststelt. Deze eisen

Ook bij orthopedische en overige klachten zal een gesprek

•

Het onhandige kind/ DCD

gelden voor de behandelingen, maar ook voor de faciliteiten,

en onderzoek plaatsvinden. Veelal zal de behandeling

•

Ademhalingsproblemen, Astma

oefenruimtes, apparatuur, service en bereikbaarheid.

bestaan uit oefeningen en adviezen. Bij zuigelingen bestaat

•

Sensomotorische problemen

de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en

•

Sensorische informatie verwerkingsproblemen

speladviezen aan ouders.

•

Bekkenbodemklachten/ poep- en plasproblemen

Kortom: de zekerheid van goede zorg!

