Motorische
problemen
➢ Annette Spijker – Psychomotorisch Kindertherapeut
•

Voor wie?

•

Wat?

•
•

Waar?
Hoe?

Praktijk voor psychomotorische kindertherapie. Voor kinderen
met motorische problemen, maar ook voor kinderen
die last hebben van overbeweeglijkheid, (faal)angst, agressie,
teruggetrokken gedrag, een negatief zelfbeeld,
schrijfproblemen of aandachtsproblematiek.
PMKT is een individuele therapie voor kinderen en jeugdigen die
op een of andere manier vastlopen in hun ontwikkeling. Er is een
intake en er zijn mogelijkheden voor onderzoek, advies en
behandeling. Door middel van beweging, muziek en spel wordt
in een veilige omgeving onder deskundige leiding van een
therapeut gewerkt aan een veranderingsproces bij het kind. Er
wordt samengewerkt met kind, ouders/opvoeders en waar
nodig ook leerkrachten. Workshops op maat andere
professionals behoren ook tot de mogelijkheid.
Wilhelminastraat 11a, 2411 CW Bodegraven
www.annette-spijker.nl Aanmelding en verdere informatie via:
06 22 93 22 06 of praktijk@annette-spijker.nl

➢ Fysio-Aktief
•

Voor wie?

•
•

Wat?
Waar?

•

Hoe?

Kinderen van 0 t/m 18 jaar met een motorische
ontwikkelingsachterstand, afwijkend looppatroon, DCD,
schrijfproblemen, houdingsproblemen, fracturen etc. Tevens
beweegprogramma’s voor kinderen met overgewicht.
Fysiotherapeutische behandeling
Sarissa Unser, kinderfysiotherapeute
Locaties in Woerden, Zegveld en Kamerik.
Voor meer informatie: telefoonnummer 0348-425190 of
www.fysio-aktief.nl . Behandeling wordt (deels) vergoed,
afhankelijk van de zorgverzekeraar.

➢ Fysiotherapeuten Maatschap Woerden
•

Voor wie?

Kinderen van 0 t/m 18 jaar met problemen met het bewegend
functioneren. Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van
kindgericht materiaal en gewerkt in een kindvriendelijke
omgeving. Voorbeelden van behandelindicaties:
o Schrijfproblemen
o Houdingproblemen,
o Afwijkend looppatroon en spierspanning
o Jeugdreuma, syndromen en Cerebrale Parese
o Status na hersentrauma
o Sensorische integratieproblematiek

•

Wat?

•

Waar?

•

Hoe?

Motorisch onderzoek en behandeling door geschoolde
kinderfysiotherapeuten.
Hoofdlocatie in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis,
Polanerbaan 2, 3447 GN Woerden.
Tevens diverse locaties binnen Woerden, Linschoten en
Leidsche Rijn. Zie verder: www.fysiotherapie-woerden.nl
Afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden: 0348-427250.

➢ De Hoogstraat
•

Voor wie?

•

Wat?

•
•

Waar?
Hoe?

Kinderen en jongeren van 0 – 20 jaar die een andere
ontwikkeling doormaken als gevolg van een ziekte, ongeval, of
aangeboren aandoening ontwikkeling.
Revalidatiecentrum met afdeling voor kinderen. Specialistische
revalidatie, met als doel zo zelfstandig mogelijk worden, zich
goed kunnen redden, naar school gaan en plezier maken.
Gezinsgerichte benadering.
Rembrandtkade 10, 3583 TM Utrecht.
www.dehoogstraat.nl. Voor meer informatie: bellen of mailen
naar: kinderrevalidatie@dehoogstraat.nl of 030 256 1211. Er is
altijd eerst verwijzing nodig. Een huisarts of specialist kan
verwijzen via ZorgDomein of door een verwijsbrief op te sturen
naar De Hoogstraat.

➢ Muzis (muziektherapie praktijk Utrecht)
•

Voor wie?

•

Wat?

•

Waar?

•

Hoe?

Kinderen, jongeren en volwassenen waarvoor muziek
methodisch wordt ingezet om problemen op sociaal,
emotioneel, communicatief, motorisch en/of gedragsmatig
gebied te helpen veranderen. Muziektherapie kan ingezet
worden bijvoorbeeld bij problemen die voortkomen uit een
onderliggende stoornis, zoals autisme, aandachts- en
concentratieproblemen en gedragsproblemen van tijdelijke
aard. Ook voor aandoeningen op neurologisch gebied
(bijvoorbeeld NAH, motorische problemen, spraak- en
taalproblemen, executieve functieproblemen). Of bij
gedragsproblemen die zijn ontstaan tijdens de ontwikkeling,
zoals: rouw- en traumaverwerking, hechtingsproblematiek en
pestproblematiek.
Diverse vormen van muziektherapie met als doel verandering,
ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie op emotioneel,
gedragsmatig, cognitief, sociaal of motorisch gebied.
Muzis heeft diverse locaties in het land. Dichtstbijzijnde zijn
Amersfoort en Utrecht (Terwijde Leidsche Rijn en Utrecht-Zuilen).
Behandeling vindt plaats in de praktijkruimte, thuis of op school.
Bereikbaar via e-mailadres info@muzis.net of op
telefoonnummer voor algemene informatie: 06-14194853
Aanmelden via aanmeldingsformulier op de website:
www.muziektherapiepraktijk-utrecht.nl
Kosten moeten zelf betaald worden. Sommige verzekeringen

vergoeden deze kosten vanuit een (uitgebreid) aanvullend
pakket.

➢ Oefentherapie Cesar Montfoort
•

Voor wie?

•

Wat?

•
•

Waar?
Hoe?

Kinderoefentherapie helpt kinderen met motorische problemen,
waardoor bewegen makkelijker en plezieriger wordt en een
positieve uitwerking heeft op de motorische ontwikkeling en het
zelfvertrouwen van een kind.
Motorisch onderzoek en eventueel aanvullend oefentherapie
waarin door plezier en op spelenderwijze motorische
vaardigheden eigen gemaakt worden. Samenwerking met
ouders/opvoeders en waar nodig/mogelijk ook leerkrachten.
Hofplein 14, 3417 JN Montfoort
www.oefentherapie-cesar-montfoort.nl Voor aanmelden en
meer informatie: 0348-476805 (vraag naar Hetty Juffer) of per
mail: info@oefentherapie-cesar-montfoort.nl
Er worden 18 behandelingen Kinderoefentherapie vergoed
vanuit de basisverzekering en eventueel nog extra vanuit de
aanvullende verzekering.

➢ Praktijk voor Kinderfysiotherapie, regio Vleuten
•
•
•

Voor wie?
Wat?
Waar?

•

Hoe?

Kinderen met motorische achterstand of - problemen
Kinderfysiotherapie
Locatie Harmelen: Kalverstraat 12 A, 3481 ES
Locatie Vleuten: Wetering 10, 3451 BM
Locatie Utrecht: Eerste Oosterparklaan 88, 3544 AK
Locatie De Meern: Zandweg 116c, 3454 JZ De Meern
Centraal informatienummer: 030-6770750
aanmelden kan telefonisch of via de website:
www.kinderfysiotherapievleuten.nl Een verwijzing van een arts is
niet noodzakelijk maar heeft wel de voorkeur.

➢ Praktijk voor Kinderoefentherapie Cesar
•

Voor wie?

•

Wat?

•

Waar?

•

Hoe?

De praktijk voor kinderoefentherapie is gespecialiseerd in het
onderzoeken en behandelen van kinderen tussen 0-18 jaar, met
een motorische (ontwikkelings) achterstand en/of houdings -en
bewegingsproblemen. De therapie is bijvoorbeeld geschikt bij:
onhandigheid, moeite met leren fietsen, vaak vallen,
schrijfproblemen, problemen in de sensorische integratie.
Onderzoek en behandeling (in praktijk en op schoollocatie
mogelijk) ; spelenderwijs motorische vaardigheden aanleren,
verbeteren en behandelen van houdings- en
bewegingsproblemen.
Dr. Ariënslaan 6, 3601 GA Maarssen
telefoonnummer: 0346-579900 / 06-10243858 / 06-15112420
Aanmelden kan telefonisch of via contactformulier op de
website www.kinderoefentherapiemaarssen.nl. Een verwijzing
van huisarts of specialist wordt op prijs gesteld maar is niet

noodzakelijk. Voor kinderen tot 18 jaar worden maximaal 18
behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed. Na deze 18
worden de behandelingen eventueel vergoed uit uw
aanvullende verzekering.

➢ Praktijk voor Fysiotherapie Loenen
•
•
•

Voor wie?
Wat?
Waar?

•

Hoe?

Kinderen met motorische achterstand of - problemen
Kinderfysiotherapie
Mw. Caroline Wellens,
Middenhoek 1, 3632 TA Loenen aan de Vecht.
Verwijzing via huisarts of jeugdarts, telefoonnummer 06 23403266

➢ Moving Kids
•

Voor wie?

Kinderen tussen de 6 en 12 jaar die nog niet op een sportclub
zitten, maar wel zin hebben om met andere kinderen te ervaren
hoe leuk het is om te sporten
•
Wat?
Spelenderwijs beter leren bewegen in groepsverband en plezier
krijgen in sporten staat centraal binnen dit programma. Het is voor die kinderen die
net even wat extra aandacht en ondersteuning nodig hebben op het gebied van
sport en bewegen. Er worden verschillende beweegvormen en sporten
laagdrempelig aangeboden, waarbij kinderen erachter kunnen komen wat zij echt
leuk vinden om te doen.
•
Waar?
Locaties: ‘s-Graveland/Kortenhoef, Loosdrecht en Nederhorst
den Berg
•
Hoe?
Contactpersoon voor meer informatie is Susanne Renkema,
Adres: Zuidsingel 30, 1241 HB Kortenhoef, 06 25 308 201/
info@zorgvoorbewegen.com

➢ Chiropractie Hilversum
•
•
•

Voor wie?
Wat?
Waar?

•

Hoe?

Kinderen met nek- rug of hoofdpijnklachten
Chiropractie, diverse behandelvormen
Gezondheidscentrum 'Kerkelanden'
Kerkelandenlaan 3-L, 1216 RN Hilversum
Tel 035 6244633
Verwijzing via huisarts is niet nodig. Navraag bij zorgverzekering
wat betreft vergoedingen.

➢ Fysiotherapie Brouwers-Swinkels
•

Voor wie?

•
•

Wat?
Waar?

•

Hoe?

Kinderen tot 18 jaar voor het verhelpen van een achterstand in
het motorisch functioneren, schrijfproblemen en sportblessures.
Kinderfysiotherapie en kinder manuele therapie
Locaties Breukelen en Nieuwer ter Aa. Teleoonnummer 0346250 573, e-mailadres info@ftbrouwer-swinkels.nl
Aanmelden kan telefonisch of via contactformulier op de
website www.ftbrouwer-swinkels.nl

➢ Fysiotherapie Beelen
•
•
•

Voor wie?
Wat?
Waar?

•

Hoe?

Kinderen met motorische achterstand of - problemen
Kinderfysiotherapie
Straatweg 71a, 3621 BJ Breukelen, 0346 – 263775. Tevens
dependance in Kockengen.
Informatie en afspraak maken kan telefonisch, via e-mail of via
contactformulier op de website www.fysiotherapiebeelen.nl

➢ kinderoefentherapie Annika van Vliet
•

Voor wie?

•

Wat?

•

Waar?

•

Hoe?

Kinderen van 0-18 jaar met problemen in de motorische
ontwikkeling (DCD, gymvaardigheden, zwemvaardigheden,
spierspanningproblemen, schrijfproblemen, pijnklachten) en
sensorische informatieverwerking (alertheidsproblemen,
concentratieproblemen, woede uitbarstingen, overondergevoeligheden)
Onderzoek en behandeling door een kinderoefentherapeut op
basis van spelenderwijs leren en betekenisvol oefenen.
Praktijk locatie op Polanerbaan 13J te Woerden (Verloskundige
praktijk Uitgerekend Woerden) en op verschillende basisscholen
in omgeving Woerden, Kamerik, Zegveld, Montfoort
Aanmelden kan via 06-53918310, info@beter-bewegen.com of
via de website: www.beter-bewegen.com.

➢ Cool kids kinderfysiotherapie Gouda
•

Voor wie?

• Wat?
• Waar?
Hoe?

Kinderen tussen 0-18 jaar met motorische achterstand of
problemen
Kinderfysiotherapie, sensorische integratie therapie
Gouda
Heeft u vragen of wilt u uw kind bij ons aanmelden voor
kinderfysiotherapie dan kunt u telefonisch contact opnemen
met 0182-820991 of via de site: www.kinderfysiotherapiegouda.nl www.kinderfysiotherapie-gouda.nl

