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frankie 

      gaat naar 

  de fysioo



fysiotherapiefysioo
de meeste kinderen gaan vanzelf omrollen, zitten, kruipen, 

staan en lopen. een kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en 

in zijn eigen tempo. toch hebben sommige kinderen wat hulp 

nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. 

de kinderfysiotherapeut heeft verstand van de normale 

ontwikkeling en kan door middel van preventie, advies, en 

behandeling uw kind begeleiden. 

in deze folder geven we beknopt onze behandelmogelijkheden 

weer. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen.



dit is 
frankie  

frankie gaat iedere 
week naar de fysioo om 
zijn tentakels sterk en 
soepel te houden.

  van de fysioo



fysiotherapie

als zuigeling krijg je veel prikkels te verwerken zoals, 

licht, zwaartekracht en geluid. We zien dan ook geregeld 

dat het kind een voorkeurshouding, een scheef koppie of een 

asymmetrische spanning (tonus) opbouwt. 

door middel van advies en 

behandeling begeleiden we de 

ouders en het kind naar een 

situatie waarbinnen het kind 

zich optimaal kan ontwikkelen. 

doorgaans worden 

zuigelingen in de 

thuissituatie behandeld.

voor zuigelingen
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kinder-
fysiotherapie
naast de reguliere fysiotherapie is de kinderfysiotherapeut 

door middel van een master gespecialiseerd om kinderen nog 

beter te kunnen behandelen/begeleiden.

Wij beschikken over een lange en brede ervaring met het 

behandelen van kinderen. Wij behandelen motorische 

problemen, ontwikkelingsproblemen, maar zeker ook 

complexere problematiek. 

kortom: we behandelen alle kinderen met neurologische, 

orthopedische en/of reumatologische problemen.





lekker
   spelen
     in het bos



fitkids!
voor kids 6-18 jaar

fitkids is hét fitness- en oefenprogramma voor kinderen met 

een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. 

fitkids is een behandelprogramma waarin kinderen tussen de 

6-18 jaar in groepsvorm samen sporten om te werken aan hun 

gezondheid. na de behandeling worden de kinderen 

gestimuleerd bij een reguliere sportclub te 

gaan sporten. 



peuter-en 
kleuterGym

de peuter en kleutergym is een 

oefengroep voor kinderen met een 

specifieke hulpvraag. het kan zijn 

dat een kind te zwaar, onhandig of 

beperkt is waardoor een huisarts of

consultatiebureau een 

oefenprogramma indiceerd. 

in een groepje van 5-7 kinderen 

beweegt uw kind in een uitdagende 

omgeving waarbij het geprikkeld 

wordt actief deel te nemen. 



therapeutisCh
zWemmen
therapeutisCh
zWemmen

sommige kinderen hebben moeite 

met het zwemmen in een reguliere 

zwemgroep. dit heeft soms te maken 

met concentratie en soms ook met 

een bewegingsstoornis. Vaak zijn 

deze kinderen niet in staat regulier 

zwemonderwijs te volgen. 

binnen deze setting kunnen we uw 

kind therapeutisch behandelen en 

toch zwemvaardig 

maken.



kom jij net 
als frankie
spelen bij 
de fysioo?
We hopen 
jou snel te 
zien :)




