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Specialisaties:

Medische trainingstherapie: Functioneel en doelgericht 
trainen in een kleine groep onder begeleiding van een 
fysiotherapeut. De kosten van deze training worden niet 
vergoed door de zorgverzekeraar.

Manuele therapie: Met manuele therapie worden pijnlijke 
en beperkte gewrichten behandeld, vooral van de wervelkolom. 
Met handmatige ondersteuning worden de gewrichten pijnvrij 
en bewegelijk gemaakt. 

Kinderfysiotherapie: 
De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het begeleiden 
van kinderen met problemen op het gebied van ontwikkeling 
en beweging. Hierbij is vooral het plezier in bewegen erg 
belangrijk.

Triggerpointmethode: Triggerpoints zijn verhardingen in 
een spier en een veelvoorkomende oorzaak van pijnklachten. 
Deze punten zijn te behandelen middels massagetechnieken 
of met behulp van een acupunctuurnaald, de zgn. ‘dry 
needling’.

Fysiotherapie voor ouderen: Fysiotherapie voor ouderen 
is specifiek gericht op het begeleiden en behandelen van 
lichamelijke problemen die ontstaan bij de ouder wordende 
mens.

Bekkenfysiotherapie: De bekkenfysiotherapeut behandelt 
klachten in de buik, lage rug, bekken- en bekkenbodemgebied 
bij mannen, vrouwen en kinderen.
Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld ongewild urineverlies, 
moeilijke stoelgang of bekkenpijn tijdens en na zwangerschap.

Psychosomatiek: De psychosomatisch werkend 
fysiotherapeut richt zich op het behandelen van mensen met 
spanning- of stressgerelateerde klachten, chronische (pijn) 
klachten, vermoeidheid en onbegrepen klachten. 

Oefentherapie Cesar: Oefentherapeut Cesar: Werkt aan 
het optimaliseren van houding en beweging, bewustwording 
in het zelf opvangen van klachten en biedt handvatten om 
klachten structureel op te lossen of te verminderen.
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Kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie:
Kinderen leren spelenderwijs: door te bewegen en te 
spelen, ontdekken kinderen hun wereld en ontwikkelen zij 
hun zintuigen en motoriek. Goed kunnen bewegen is dus 
belangrijk voor uw kind! Bij sommige kinderen gaat het 
bewegen niet altijd gemakkelijk. Dit kan komen doordat de 
ontwikkeling anders verloopt of dat er andere problemen zijn 
waardoor uw kind zich minder goed kan bewegen.
Wanneer u vragen heeft over de ontwikkeling of motoriek van 
uw kind, dan kunt u bij mij terecht.
Als kinderfysiotherapeut begeleid ik uw kind met als doel hem 
of haar zo optimaal mogelijk te laten bewegen. Hierbij is vooral 
het plezier in bewegen erg belangrijk.

Hoe meld ik mijn kind aan?
U kunt direct met vragen over de motoriek of de ontwikkeling 
van uw kind bij mij terecht. Het kan ook zo zijn dat de (huis) 
arts of het consultatiebureau u heeft doorgestuurd naar een 
kinderfysiotherapeut. Na een intake gesprek, observatie en 
motorisch onderzoek wordt de ontwikkeling in kaart gebracht 
en gekeken welke behandeling voor uw kind het beste is. 
Deze wordt samen met u besproken en soms is een advies 
voldoende.

Behandeling:
De behandeling is gericht op het stimuleren van de 
motorische ontwikkeling en wordt zoveel mogelijk in spelvorm 
aangeboden want, “plezier in bewegen” vind ik naast kwaliteit 
van de behandeling een voorwaarde voor blijven bewegen en 
meer kunnen en willen bewegen. De behandeling wordt voor 
kinderen door de zorgverzekering uit de basis verzekering 
vergoed. 

Wanneer kinderfysiotherapie:
Zuigelingen
te vroeg geboren kinderen
gespannen of slappe kinderen
baby’s met een voorkeurshouding (met als gevolg een scheef 
hoofdje)
overstrekken
moeite met omrollen/kruipen/hoofdje optillen
huilbaby’s
Kleuters
motorische ontwikkelingsachterstand
niet kunnen huppelen of hinkelen
niet kunnen fietsen
onhandig, veel vallen
moeite met knutselen en kleuren
Oudere kinderen
schrijfproblemen
links - rechts ontwikkeling
houdingsproblemen
niet mee kunnen komen met 
gymnastiek
motorische problemen bij 
gedragsproblemen
overgewicht
sportblessures

Verder bied ik in de praktijk mogelijkheid voor:
Peuter- kleutergym: 
Voor kinderen met chronische aandoeningen die extra 
beweging nodig hebben voor hun motorische ontwikkeling
Babymassage:  
U leert als ouder(s) verschillende massagetechnieken, die u 
direct tijdens de cursus op uw baby kunt toepassen. Massage 
kan huilen, spanning en darmkrampen helpen voorkomen en 
is goed voor de ontwikkeling van uw baby. Daarnaast krijgt u 
informatie over: 
-  tillen en dragen
-  huilen en troosten
-  babygym
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Alle therapeuten die werkzaam zijn binnen de praktijk staan 
geregistreerd in de verschillende kwaliteitsregisters.

De therapeuten:


