SAMENVATTING

Kinderfysiotherapie 0 - 7 jaar
Doel
Bewegen is onlosmakelijk verbonden met het menselijk bestaan. Bewegen wordt ingezet om de
omgeving te leren kennen en hiermee in interactie te komen. Er is een relatie tussen de
sensomotorische ontwikkeling en de functionele ontwikkeling (sociaal-emotioneel, communicatief,
cognitief). Eén en ander kunnen elkaar zowel positief als negatief beïnvloeden, zowel op kwalitatief
als op kwantitatief gebied.
Kinderfysiotherapie richt zich op de motorische en sensorische ontwikkeling van een kind en de
invloed die problemen in deze ontwikkeling uitoefenen op het hele gezinssysteem van het kind. De
therapie kan aangrijpen op functie-, activiteiten- en participatieniveau. Het uitblijven van
kinderfysiotherapeutische begeleiding leidt tot verergering van de problematiek en heeft
consequenties voor het hele gezinssysteem. De kinderfysiotherapeutische behandeling levert een
eigen bijdrage aan het opstellen c.q. bijstellen van het totale hulpverleningsplan zoals dit binnen het
Behandel- en Expertisecentrum Jonge Kind wordt aangeboden, dan wel als ‘stapelmodule’ binnen
het Behandel- en expertisecentrum 0-12 jaar.
Concreet betekent dit dat het kind zijn eigen competentie op het huidige niveau van functioneren
mag ervaren. Problemen op functie-, activiteiten- en participatieniveau van motoriek en sensoriek zijn
verminderd, opgeheven of gecompenseerd en de participatie is geoptimaliseerd.

Doelgroep
Kinderen in de leeftijd van 0 - 7 jaar, waarbij er sprake is van een afwijkend en/of vertraagd
verlopende (senso)motorische ontwikkeling.

Aanpak
De kinderfysiotherapie werkt vanuit een gelijkwaardige interactie van het kind, de taak en zijn
omgeving (model van Newell). Concreet betekent dit dat er diverse (meng)vormen van behandeling
mogelijk zijn. Welke gekozen wordt hangt af van het kind, het (gezins)systeem en de andere
disciplines. Mogelijke vormen zijn:
1. Individuele kinderfysiotherapeutische behandeling; bij voorkeur in aanwezigheid van
ouders/verzorgers en/of orthopedagogisch begeleider..
2. Groepsbehandeling
3. Educatieve gesprekken; met ouders, orthopedagogisch begeleiders en externe professionals
betrokken bij het kind.
4. Indirecte kinderfysiotherapeutische begeleiding aan het kind binnen de context.
De intensiteit van de behandeling kan sterk variëren. Individuele kinderfysiotherapeutische
begeleiding is minimaal 30 minuten tot maximaal 60 minuten. Educatieve gesprekken of indirecte
kinderfysiotherapeutische begeleiding duurt minimaal 30 minuten tot maximaal anderhalf uur.

Onderzoek
Er zijn geen studies voorhanden.
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