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Vergoeding
In de basisverzekering worden 18 sessies fysiotherapie 
per kalenderjaar vergoed. Met een aanvullende 
verzekering kan de vergoeding hoger uitvallen. 
Kinderpraktijk Theone heeft gekozen om niet met 
alle zorgverzekeraars een contract aan te gaan. 
Informeer daarom bij Kinderpraktijk Theone met welke 
zorgverzekeraars zij een contract heeft.

Aanmelden
Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op onze 
website www.kinderpraktijktheone.nl.  
U kunt ook aanmelden via
info@kinderpraktijktheone.nl of 0229-840581.

U kunt rechtstreeks naar de fysiotherapeut d.m.v. 
directe toegankelijkheid voor fysiotherapie. U kunt ook 
op verwijzing van een huisarts, kinderarts of andere 
specialist naar de fysiotherapeut.

Multidisciplinair team
Kinderpraktijk Theone bestaat uit de volgende 
disciplines: (ortho)pedagogiek, GZ-psychologie, 
ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, kindertherapie 
en ouderbegeleiding. Als het nodig is kan vanuit 
verschillende disciplines gewerkt worden aan een 
hulpvraag, waardoor een optimale begeleiding ontstaat.



Motorische ontwikkeling

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te 
spelen stimuleren kinderen hun zintuigen en ontwikkelen 
ze hun motoriek. Bij de meeste kinderen gaat deze 
ontwikkeling als vanzelf. Ineens rolt een kind om, leert het 
kruipen of gaat het lopen. Soms verloopt de ontwikkeling 
niet als vanzelf en is er sprake van een vertraagde of 
afwijkende ontwikkeling. Baby’s kunnen een voorkeur 
ontwikkelen, waardoor ze vooral naar links of rechts 
kijken. Zij hebben dan stimulatie of correctie nodig van 
hun houding om symmetrisch te kunnen gaan bewegen. 
Naarmate het kind ouder wordt, zijn er steeds meer 
vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te 
voldoen. Er zijn kinderen die extra ondersteuning nodig 
hebben bij het onder de knie krijgen van bewegingen 
in het dagelijkse leven. Denk aan het leren rennen, 
fietsen, zwemmen, ballen vangen, etc. Op school is het 
belangrijk dat een kind leesbaar schrijft en voldoende kan 
meedoen met de beweegspelletjes tijdens de gym en het 
buitenspelen. Als deze motorische vaardigheden moeilijk 
gaan, bent u bij onze fysiotherapeut op de juiste plek.

Behandeling

Samen met het kind en/of de ouder worden de 
doelen bepaald en besproken hoe de fysiotherapeut 
hieraan gaat werken. De behandeling vindt plaats in 
de praktijkruimte, maar kan indien nodig op locatie. 
Dit kan betekenen dat de fysiotherapeut op school 
tijdens de gymles meekijkt, meegaat naar de zwemles, 
of samen met uw kind naar de speeltuin gaat om te 
kijken waarom het klimmen op de trap van de glijbaan 
niet lukt. Het doel van de behandeling is de motorische 
ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten, 
met als gevolg dat uw kind beter beweegt samen met 
andere kinderen thuis, op school of ergens anders. U als 
ouder merkt in korte tijd een verandering bij uw kind.

“Ik beweeg nu soepel en vloeiend”

Developmental Coordination Disorder

Developmental Coordination Disorder (DCD) 
is een stoornis in de ontwikkeling van de 
bewegingscoördinatie. DCD kenmerkt zich 
door (licht) gestoorde motorische functies, zoals 
coördinatieproblemen, een lage spierspanning 
(slappe houding), soms grote bewegingsonrust of 
problemen met fijnmotorische vaardigheden, zoals 
schrijven. Kinderen met DCD bewegen vaak houterig 
en onhandig. Gemiddeld zitten er in elke schoolklas 
één of twee kinderen met DCD. Zij hebben moeite 
met het automatiseren van handelingen. Daarnaast 
hebben deze kinderen vaak problemen met plannen en 
organiseren. Zij kunnen geen plan in hun hoofd maken 
hoe zij bepaalde vaardigheden moeten uitvoeren. Onze 
fysiotherapeut geeft aan of zij het vermoeden heeft 
dat uw kind DCD heeft. Het verdere onderzoek en de 
diagnose DCD wordt verricht door het ziekenhuis of 
een revalidatiecentrum. Behandeling van kinderen met 
DCD kan plaatsvinden vanuit Kinderpraktijk Theone.

“Kijk eens wat ik al kan”

Vanuit Kinderpraktijk Theone worden cursussen 
en lezingen gegeven voor opvoeders, leerkrachten 
en andere professionals, o.a. op het gebied van de 
motorische ontwikkeling of over DCD. Kijk voor het 
actuele aanbod onder Educatie op 
www.kinderpraktijktheone.nl.

Motorische problemen
Motorische problemen die zich kunnen voordoen bij 
kinderen:

 Motorisch onhandig of houterig bewegen
  
 Vaak struikelen en/of vallen

 Moeite hebben met motorische vaardigheden als  
 klimmen, rollen, touwtje springen, fietsen

 Veel uit hun handen laten vallen

 Angstig zijn om te bewegen

 Slechte of slappe lichaamshouding hebben

 Veel moeite hebben met stilzitten

 Problemen met fijne motoriek, als knoopjes   
 vastmaken, knutselen en schrijven

Motorische problemen bij baby’s
Signalen die kunnen wijzen op motorische problemen bij 
baby’s:

 Passiviteit

 Lage spierspanning

 Weinig kracht

 Overstrekken

 Onrust

 Asymmetrie

 Moeite met houdingsveranderingen

 Eenzijdig bewegen

 Veel huilen


