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Wat doet een kinderfysiotherapeut? 

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het 

gebied van de motoriek van kinderen van nul tot 

achttien jaar. De kinderfysiotherapeut gaat uit 

van de normale motorische en zintuiglijke 

ontwikkeling van kinderen en kan zo een 

eventuele afwijking vaststellen. De 

kinderfysiotherapeut van FysioExperts kan u 

helpen met het vaststellen van motorische, 

orthopedische en/of zintuiglijke problemen van 

uw kind en daar een behandelplan voor 

opstellen.   

 

 

Wanneer kinderfysiotherapie? 

Kinderen ontwikkelen hun zintuigen en motoriek 

door spel en ontwikkeling. Bij sommige kinderen 

verloopt deze ontwikkeling trager of afwijkend. 

Een kinderfysiotherapeut kijkt samen met u en 

uw kind naar mogelijke oorzaken en oplossingen  

voor zijn/haar probleem. 

U kunt de kinderfysiotherapeut altijd om advies 

vragen, ook als u onderstaande signalen bij uw 

kind ontdekt.  

 

 

 

  

Signalen bij baby’s en peuters 

 Voorkeurshouding naar 1 kant met eventueel 

afplatting van de schedel 

 Veel huilen en/of onrustig gedrag 

 Angstig bij bewegen 

 Slap of overstrekken 

 Vertraagde motorische ontwikkeling zoals 

later rollen, kruipen en lopen dan 

leeftijdsgenootjes 

 Afwijkende motorische ontwikkeling zoals 

billenschuivers en tenenlopers 

 Problemen in het looppatroon, veelvuldig 

vallen of struikelen 

 Problemen in de prikkelverwerking 

 Lenigheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signalen bij schoolgaande kinderen 

 Moeite met gymlessen 

 Weinig kracht of conditie 

 Moeite met knippen, tekenen, kleuren en 

schrijven 

 Planningsproblemen bij het maken van 

werkjes 

 Pijnklachten 

 Motorische problemen 

 Houdingsproblemen 

 Orthopedische en/of neurologische 

problemen 

 Sportblessures 

 

Kinderen van 0 tot 18 jaar kunnen bij de 

kinderfysiotherapeut terecht. Vertrouwt u de 

ontwikkeling, klachten of het herstel van uw kind 

niet, schroom dan niet om een deskundige mee 

te laten kijken. 
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Fitkids 

Fitkids is met plezier gezond bewegen 

voorkinderen tussen de 6 en 18 jaar met een 

chronische ziekte en/of beperking, zoals 

bijvoorbeeld: astma, CF, een motorische 

beperking, jeugdreuma, diabetes en/of autisme.  

 

 

Specialisaties 

De kinderfysiotherapeuten hebben de volgende 

specialisaties: longproblematiek, 

sensomotorische informatieverwerking. 

schrijfproblematiek en plagiocephalometrie. 

 

 

Kosten 

Voor kinderen tot 18 jaar wordt fysiotherapie 

vanuit de basisverzekering vergoed; 

 Hieraan zit een maximum van 9 behandeling 

per jaar (overige kosten vanuit de 

aanvullende verzekering) 

 Indien kinderfysiotherapie door een 

geregistreerde kinderfysiotherapeut wordt 

gegeven geldt een maximum van 18 

behandelingen per jaar (overige kosten 

vanuit de aanvullende verzekering) 

 De behandeling van aandoeningen uit de 

lijst met chronische aandoeningen heeft een 

volledige dekking vanuit de basisverzekering 

 

 

Aanmelding 

U meldt zich aan via: 

Telefoon: 079-343 52 40 

E-mail:  info@fysioexperts.nl 

Website: www.fysioexperts.nl 

 

Onze locaties zijn: 

 

Locatie Noordhove 

Sullivanlijn 21 

2728 BR Zoetermeer 

 

Locatie de Oosterheem 

Oosterheemplein 231  

2721 NC Zoetermeer 

 

Locatie Rokkeveen-Oost 

Groen-blauwlaan 145 

2718 GH Zoetermeer 

 

Locatie de Watertoren 

Nathaliegang 63 

2719 CP Zoetermeer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 


