Vergoeding zorgverzekeraar
De basisverzekering is voor iedereen verplicht en de inhoud
ervan is bij alle zorgverzekeraars hetzelfde. De kinderen zijn
gratis meeverzekerd met de ouders.
Vanuit de basisverzekering wordt kinderfysiotherapie voor
kinderen tot 18 jaar als volgt vergoed:
-

bij niet chronische aandoeningen maximaal
18 behandelingen per kalenderjaar.

-

bij chronische aandoeningen alle behandelingen met
een verwijzing van een specialist.

Wanneer u aanvullend verzekerd bent is het afhankelijk van uw
zorgverzekeraar en het gekozen pakket hoeveel behandelingen
nog boven de 18 maal worden vergoed.
Wij zijn een team van kinderfysiotherapeuten die werkzaam

Kinderfysiotherapie

zijn op de hoofdlocatie in Bergen. Daarnaast zijn wij ook werkzaam in de praktijk in Castricum en instelling Migard in Tuitjehorn.

Kinderpraktijk de Sprong bevindt
zich op twee locaties
Bergen
Graadt van Roggenweg 2
1862 XP Bergen

Castricum
Korte Cieweg 6a
1901 DT Castricum
06 16410451
info@kinderpraktijk-desprong.nl

Informatiefolder

www.kinderpraktijk-desprong.nl
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Kinderfysiotherapie
Kinderfysiotherapie is een gespecialiseerde vorm van fysiothe-

Een andere optie is dat uw kind doorverwezen wordt naar onze

rapie gericht op kinderen / jongeren van 0 tot 18 jaar. Door

praktijk via de huisarts, specialist, consultatiebureau, kinder-

te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen

dagverblijf, peuterspeelzaal of school.

en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelings- gerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan

Voorbeelden verwijzingen

vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn

- huilbaby’s

- voorkeurshouding

- afplatting schedel

- schrijfproblemen

- slappe houding

- veel vallen

- tenenloper

- onhandig/houterig

- druk gedrag

- poep- en plasproblemen

- houdingsproblemen

- sportblessures

- motorische

- orthopedische klachten

ontwikkelingsachterstand

Behandeling
De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van een kind te vergroten zodat het kind beter

Onderzoek

functioneert in zijn omgeving. Het oefenmateriaal is erop

Na aanmelding bij de praktijk wordt uw kind ingepland voor een

gericht plezier te hebben in bewegen en bepaalde motorische

onderzoek. Tijdens het onderzoek wordt er bepaald door middel

functies te oefenen. Wij zijn ook gespecialiseerd in het behandelen

van een vraaggesprek wat precies de hulpvraag is van het kind,

van baby’s met een voorkeurshouding. Bij baby’s bestaat de
behandeling voor een groot deel uit hantering- en speladviezen

van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel,

aan de ouders. Afhankelijk van de hulpvraag vindt de behande-

het houdings- en bewegings- apparaat of door een tekort aan

ling aan huis of in de praktijk plaats.

motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal

De behandelingen van kinderen vanaf 2 jaar vinden voornamelijk

meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen.

plaats in de praktijk. Door onze specifieke kennis/ vaardigheden en
inlevend vermogen, kijken wij wat past bij de kinderen en ouders/

Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een

verzorgers. Mocht het nodig zijn en met uw goedkeuring, zullen

voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling.

er ook uitwisselingen van informatie plaatsvinden met scholen

Dit speelt in de behandeling een grote rol. Kinderen vragen om

en/of andere discipines die een rol spelen in de behandeling van

een specifieke eigen benaderingswijze.

uw kind.

Verwijzing

Onze praktijk is daarbij ook gespecialiseerd in het behandelen

Als u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind,

de ouders en eventueel de school. Daarna worden verschillende

van kinderen met problemen in de verwerking van zintuige-

dan kunt u zelf naar de kinderfysiotherapeut stappen (zonder

testen bij uw kind afgenomen. Op deze manier kan er worden

lijke prikkels (sensorische informatie verwerking genoemd) en

verwijzing van een arts) om advies in te winnen. De kinderfysio-

bekeken wat de mogelijkheden van uw kind zijn en waar de

het behandelen van kinderen met poep- en plasproblemen.

therapeut doet dan een screening om vast te stellen dat u op

problemen liggen. De bevindingen en het behandelplan worden

Dit laatste wordt in nauwe samenwerking gedaan met het Medisch

het juiste adres bent.

samen met u besproken.

Centrum Alkmaar.

De Sprong Informatie Folder.indd 2

9/7/2015 5:05:59 PM

