Vanaf maart 2018 kunt u op de Lucas Batau terecht voor
kinderfysiotherapie. Koningskidz Kinderfysiotherapie zal aanvankelijk
aanwezig zijn op de donderdag ochtend om kinderen te begeleiden die dit
nodig hebben.
Dat een kinderfysiotherapeut blessures kan verhelpen en aan een goede
lichaamshouding kan werken is meestal wel bekend. Maar wist u dat uw
kind ook terecht kan bij ons wanneer hij of zij moeite heeft met
motorische vaardigheden, zoals schrijven? Bijvoorbeeld wanneer een kind
niet leesbaar schrijft, het tempo in de klas niet bij kan houden of kramp
krijgt, kunnen wij hulp bieden.
Ieder mens leert in zijn kinderjaren bewegen, op school of bij een
sportclub, op het schoolplein of in de wijk met vrienden en vriendinnen of
met een plons in het zwembad. Meestal gaat de motorische ontwikkeling
vanzelf en bijna ongemerkt. Soms vallen kinderen op bij het bewegen, ze
bewegen houterig, lopen op hun tenen, draaien hun voeten naar binnen
of ze vallen veel. Ook daarbij kunnen wij als kinderfysiotherapeut
ondersteuning bieden.
Wij kunnen onderzoek doen naar de basis van het motorische probleem,
met gerichte en gevalideerde onderzoeken. Dan kunnen we in overleg
met u als ouder een behandelplan maken.
Ook als uw kind zich in de klas niet goed kan concentreren of moeite
heeft om de hele dag stil te zitten dan kunnen wij kijken of wij een
oplossing kunnen bieden. Soms zit die oplossing in de plek in de klas
waar het kind zit, maar het kan ook zijn dat we de onrust kunnen
weghalen door het kind op een balkussen te laten zitten of af en toe even
een wandelingetje te laten maken zodat het daarna weer
geconcentreerder is.

Mocht u als ouder zorgen hebben of twijfel over de motorische
ontwikkeling van uw kind, neemt u dan gerust contact op. Dit contact is
vrijblijvend, wij denken graag met u mee! Als een kind bij de
kinderfysiotherapeut niet op de juiste plek is, dan zal dat blijken uit een
screening die wij kunnen uitvoeren.
De leerkrachten observeren de kinderen in de klas en hebben een
belangrijke signalerende rol, zij kunnen ons ook inschakelen. Uiteraard
verloopt aanvankelijk het contact altijd tussen de leerkracht en de
ouder(s)/ verzorger(s) en hebben wij toestemming nodig voor een
observatie of screening.
Wij zijn ‘direct toegankelijk’, wat wil zeggen dat er geen verwijzing van
een arts of specialist nodig is om een afspraak te kunnen maken. Daarbij
worden de eerste 18 behandelingen vergoed vanuit het basispakket van
uw zorgverzekering, mochten er daarna nog meer behandelingen nodig
zijn dan is het van belang dat u aanvullend verzekerd bent.
Voor contact kunt u bellen met 06-48115563 of mailen naar
info@koningskidz.nl.
Op onze website kunt u meer informatie vinden www.koningskidz.nl,
u kunt hier ook een aanmeldformulier invullen zodat wij contact met u
kunnen opnemen.
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