Vergoeding
Behandeling door een fysiotherapeut, ergotherapeut
en logopedist wordt (deels) vergoed vanuit de
zorgverzekeraar. Als het gaat om een jeugdzorghulpvraag,
zoals bij een gedragsprobleem, vindt de vergoeding plaats
vanuit de gemeente. Begeleiding door de kindertherapeut
en de ouderbegeleider wordt vergoed vanuit de gemeente.
Informeer daarom bij Kinderpraktijk Theone hoe de
behandeling wordt vergoed.

inventief, net als uw kind

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 behandeling.

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.

Tel. 0229-840581
info@kinderpraktijktheone.nl
www.kinderpraktijktheone.nl
Nieuwe Steen 25, Hoorn

Like ons op facebook!

Kinderen van
0 - 4 jaar

www.kinderpraktijktheone.nl

Ontwikkeling van 0 tot 4 jaar
Als ouder wil je het beste voor je kind. Maar wat als
je je nu zorgen maakt. Doet mijn kind het wel goed?
Waarom huilt het zo veel? Waarom is mijn kind niet
zo ondernemend? En waarom is mijn kind altijd zo
prikkelgevoelig en in beweging? Kinderpraktijk Theone
kan in kaart brengen hoe uw kind het doet en of uw
zorgen terecht zijn. Vervolgens krijgt u handvatten, zodat
u de ontwikkeling van uw kind op de juiste manier kunt
stimuleren. Hieronder zijn voorbeelden te vinden van
welke problemen zich kunnen voordoen.

Motoriek
Regelmatig struikelen en vallen.
Moeite hebben met trap op- of afgaan.
Stijf of houterig bewegen.
Weinig plezier in bewegen in de speeltuin.
Niet durven schommelen of glijden.

Communicatie
Taal komt nog niet op gang.

Afgeplat hoofdje bij baby’s
Bij een pasgeborene kan er sprake zijn van een
asymmetrisch hoofdje. Het schedeltje is nog zacht en
door het liggen in een voorkeurshouding kan dit er voor
zorgen, dat het hoofdje platter is aan 1 zijde of aan de
achterzijde. D.m.v. meting met een thermoplastbandje
kan een nauwkeurige afdruk gemaakt worden van
de omtrek van het hoofdje. Van hieruit wordt een
hoofdmeting gemaakt. Positionerings-, hanteringsen oefenadviezen zullen de voorkeurshouding
verminderen en ervoor zorgen dat het schedeltje
symmetrisch van vorm wordt.

Moeilijk te begrijpen.
Slecht luisteren.

Spelen
Speelgoed wordt niet onderzocht met handen of
mond.
Het niet alleen (in de box) kunnen spelen of
heel kort spelen.
Weinig/ geen oogcontact in het samenspel met
ouders.
Veel ruzie in het samenspel met broer/zus.

Gedrag
Heel veel huilen.
Alleen rustig kunnen worden door te wiegen
of rijden in een auto.

Moeite met puzzelen of bouwen (bv duplo).
Laat weinig variatie zien in het spel.
Laat nog geen fantasie spel zien, wanneer het
drie jaar is.

Zelfredzaamheid

Bang zijn in een drukke omgeving waar veel
mensen en/of kinderen zijn.

Het moeilijk in slaap vallen en doorslapen.

Niet stil aan tafel kunnen zitten tijdens het
eten en steeds op willen staan.

Altijd hetzelfde willen eten en weinig variatie
hierin laten zien.

Onverwachte en nieuwe situaties zorgen
voor frustratie en boosheid.

Kleren zitten achterste voren of binnenste
buiten als deze zelf worden aangetrokken.
Niet de haren willen wassen.
Moeite hebben met zelf schoenen aantrekken.
Moeite hebben met zelf jas aantrekken.

Behandeling
Er vindt eerst een intakegesprek plaats met u als
ouders. Tijdens dit intakegesprek wordt met u bepaald
welke discipline een observatie gaat verrichten. De
observatie kan in de praktijk plaats vinden, maar ook
thuis, op de opvang of op de peuterspeelzaal. Er wordt
vaak minimaal twee keer geobserveerd. Daarna vindt
een adviesgesprek plaats met de ouders en wordt het
vervolgtraject met u besproken. Dit vervolgtraject kan
bestaan uit individuele behandeling van het kind en/of
ouderbegeleiding door de ouderbegeleider.

