Vergoeding & verwijzing
De eerste 18 behandelingen kinderfysiotherapie worden
vergoed vanuit de basisverzekering. Het aantal behandelingen, of het maximaal te vergoeden bedrag, verschilt per
verzekeraar. Het is belangrijk dit na te kijken in uw polis.
Een verwijzing van een arts is niet noodzakelijk, u kunt zelf
contact met ons opnemen.

Maakt
bewegen
leuk!

Wij bieden ook
•	
Samenspel Een sport- en spelgroep, voor kinderen
van 4 tot en met 12 jaar, die problemen ervaren in
het spelen met andere kinderen. Inclusief advies aan
ouders/verzorgers. Zie ook www.samenspel.nu
•	
Cool2BFit Beweegprogramma dat zich richt op
leefstijlverandering voor kinderen met overgewicht
(8-13 jaar) en hun ouders. Zie ook www.cool2bfit.nl
•	
Babymassage Cursus voor jonge ouders die de
zintuiglijke en motorische ontwikkeling van hun kindje
willen stimuleren.
•	
Fitkids Therapeutisch sporten voor kinderen
(vanaf 6 jaar) met een chronische ziekte of beperking.
•	
Up & Down Beweegprogramma dat zich richt op het
stimuleren van de ontwikkeling van kinderen met het
Down syndroom.
• PeuterFit Therapeutische peutergym onder begeleiding van een logopedist en een kinderfysiotherapeut.
Voor peuters (2-4 jaar) die moeite hebben met
peutervaardigheden zoals klimmen, springen en/of de
taalontwikkeling.
•	
Oniks Samenwerkingsverband waarin kinderen
geholpen worden die last hebben van lichamelijke
klachten die niet medisch verklaard kunnen worden.
•	
RugFit In groepsverband werken aan houdingsverbetering.
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Hij kan zich optimaal
ontwikkelen en zit weer
lekker in zijn vel!

Hoe verloopt een behandeling?
In onze praktijk gaat het uiteraard om de kinderen,
maar ouders/ verzorgers zijn nauw betrokken bij het
behandelproces dat bestaat uit een uitgebreid (kinderfysiotherapeutisch) onderzoek, behandeling en advies.
We laten u zien waar het probleem ligt en hoe we samen
uw kind kunnen helpen. Ons spel- en oefenmateriaal
sluit aan op de leeftijd en belevingswereld van uw kind
en onze benadering kenmerkt zich door het plezier in
bewegen.

Thuisbehandeling

Bij hele jonge kinderen (0-2 jaar) of in geval van gezondheidsproblemen behandelen we bij voorkeur in de thuissituatie,
waar uw kind zich veilig voelt. U krijgt van ons advies
over hoe u uw kind kunt helpen, bijvoorbeeld wat betreft
de beste (lig)houding en oefeningen.

Een kind verandert voortdurend door groei & ontwikkeling
en vraagt om een specifieke benadering en toegepaste
kennis. Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen de
fysiotherapie en richt zich op het bewegend functioneren
van kinderen van 0 tot 18 jaar. Kinderfysiotherapie Kompas
bestaat uit BIG geregistreerde kinderfysiotherapeuten die
zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van
kinderen. Zit uw kind niet lekker in zijn vel en heeft u een
‘niet pluis’ gevoel over zijn of haar (bewegend) functioneren?
Blijf er niet mee zitten, maar schakel een deskundige in.

Waarom kinderfysiotherapie?
Kinderfysiotherapie ondersteunt en bevordert de ontwikkeling
van de zintuigen en motoriek. Soms ontwikkelen kinderen
zich langzamer of anders dan andere kinderen en soms kan
de omgeving (bijvoorbeeld buurt, school of kinderdagverblijf) van invloed zijn op het functioneren. Ook hierin bieden
wij begeleiding, al dan niet met andere disciplines.

Behandeling bij ons in de praktijk

Wanneer kinderfysiotherapie?
Herkent u (één van) onderstaande klachten of heeft u dat
‘niet pluis’ gevoel, aarzel dan niet om contact met ons op
te nemen. Wij beantwoorden graag uw vragen en onderzoeken of er reden is om tot behandeling over te gaan.
Er kunnen problemen zijn met het bewegend functioneren
als uw kind:
•	
een voorkeurshouding heeft;
•	
niet reageert zoals verwacht bij bijvoorbeeld aankijken,
geluidjes maken of aanraken;
•	
slap of juist heel gespannen aanvoelt;
•	
passief of juist overactief is;
•	
niet of laat gaat rollen, niet kruipt of gaat ‘billenschuiven’;
•	
wiebelig en onrustig is, met name bij (school)taken;
•	
houterig beweegt en/of vaak struikelt en/of moeite heeft
met gym;
•	
vaak voorwerpen laat vallen en ongelukjes heeft zoals
stoten;
•	
moeite heeft met schrijven;
•	
andere dingen heeft die u alarmeren.

In onze ruime praktijk beschikken we over een grote
hoeveelheid speciﬁek spel- en oefenmateriaal,
waarmee we spelenderwijs werken aan de ontwikkeling
van zintuigen en motoriek. Met onze sport-, spel- en
beweegadviezen kunt u thuis oefenen met uw kind ter
ondersteuning van de behandeling.

Behandeling op andere locaties

Behandeling kan ook plaatsvinden bij Infantcentrum
Jarabee, ’t Korhoen en verschillende basisscholen in
Hengelo. Een verzoek hiertoe kunt u bij ons indienen.

Jeugdteam Kompas
Wij werken samen met tal van specialisten zoals de huisarts, revalidatiearts, kinderarts, schoolarts evenals met
de kinderpsycholoog, orthopedagoog, ergotherapeut,
logopedist en podotherapeut. Binnen het Jeugdteam
Kompas kunnen meerdere specialisten samen overleggen en observeren. Zo komen we samen tot de juiste
adviezen en behandeling voor uw kind. Kijk voor meer
informatie op www.gckompas.nl/jeugdteam-kompas.

