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Kinderergotherapie

inventief, net als uw kind

Like ons op facebook!

Vergoeding

In de basisverzekering wordt 10 uur ergotherapie per 
kalenderjaar vergoed. Met een aanvullende verzekering 
kan de vergoeding hoger uitvallen. Kinderpraktijk 
Theone heeft gekozen om voor de ergotherapie 
geen contract met zorgverzekeraars aan te gaan. 
Informeer daarom bij uw zorgverzekeraar wat u van het 
ergotherapietarief van Kinderpraktijk Theone vergoed 
krijgt. De actuele tarieven staan op de website.
Als de kinderergotherapeut wordt ingeschakeld voor 
jeugdzorghulpvragen dan wordt de therapie vergoed 
vanuit een van de 7 Westfriese gemeenten.
 
Aanmelden

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op onze 
website: www.kinderpraktijktheone.nl.

U kunt ook aanmelden via: 
info@kinderpraktijktheone.nl of 0229-840581.
 
Een verwijsbrief van een huisarts, kinderarts of 
professional van een gebiedsteam van een van de 7 
Westfriese gemeenten is nodig voor de ergotherapie.

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.

“Ik doe mee”

Tel. 0229-840581      
info@kinderpraktijktheone.nl
www.kinderpraktijktheone.nl

Nieuwe Steen 25, Hoorn



Meedoen 

Kinderergotherapeuten helpen kinderen bij het meedoen 
aan de dagelijkse activiteiten. Denk aan het spelen, de 
zelfredzaamheid of het meedoen op school. Sommige 
kinderen hebben moeite om een activiteit naar eigen 
tevredenheid of die van de opvoeder of leerkracht uit 
te voeren. Het is niet altijd duidelijk waarom een kind 
bepaalde problemen ervaart. 

“Ik kan het!”

Ergotherapeuten zijn deskundigen in het analyseren 
en verbeteren van de uitvoering van de activiteiten. 
Dit doen zij door te kijken naar de sterke en zwakke 
kanten van het kind, de kenmerken van de activiteit 
en de omgeving. Bij het kind bekijkt de ergotherapeut 
motorische aspecten, zoals de zithouding en de fijne 
motoriek. De ergotherapeut observeert eveneens bij het 
kind procesmatige aspecten, zoals hoe organiseer ik mijn 
werk, hoe maak ik contact met andere kinderen en hoe 
pak ik dit probleem aan. Daarnaast analyseert de 
kinderergotherapeut de sensorische 
informatieverwerking van het kind. Reageert een 
kind overgevoelig of ondergevoelig op zintuiglijke 
prikkels of zoekt het kind juist bepaalde zintuiglijke 
prikkels op. Een doel van de behandeling kan zijn dat 
het kind gemakkelijker en met meer plezier diverse 
activiteiten onderneemt en beter contact heeft met 
leeftijdsgenootjes.

Omgeving

Om kinderen te helpen bij het meedoen aan de 
dagelijkse activiteiten is het belangrijk om het kind te 
observeren in die omgeving. Kinderergotherapeuten 
verrichten om deze reden observaties op school, thuis, 
op de peuterspeelzaal, kinderdagopvang, club of sport. 
Daarnaast worden de betrokken personen, zoals de 
opvoeders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers 
nauw betrokken bij de behandeling. Zij krijgen 
handvatten om het kind te helpen bij de uitvoering van 
een activiteit. De kinderergotherapeut bekijkt tevens of 
er aanpassingen of hulpmiddelen nodig zijn.

“Ik heb plezier in wat ik doe”

Vanuit Kinderpraktijk Theone worden cursussen en 
lezingen gegeven voor opvoeders, leerkrachten en 
andere professionals. Kijk voor het actuele aanbod onder 
Educatie op   www.kinderpraktijktheone.nl

Dagelijkse activiteiten

De kinderergotherapeut behandelt kinderen die moeite 
hebben met bijvoorbeeld: 

 Het ’s morgens wassen, aankleden, eten   
 en tanden poetsen thuis
 Het spelen met een vriendje of vriendin  
 netje thuis of elders
 Het spelen op het schoolplein
 Het leesbaar schrijven of het tempo   
 schrijven in de klas
 Het mee kunnen doen aan de taakjes in   
 de klas
 Het tot een mooi eindresultaat brengen   
 van een knutselwerkje 
 Het aankleden vooraf aan of na de gym
 Het met plezier een sport of hobby uitoefenen
 Het initiatief durven nemen in wat het   
 kind wil doen waar dan ook

“Kijk, hoe netjes het is”


