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ffhderfysl*fheropie de Ïo/gcorde, ililsf fueweegf uw

O

feirud?

Kom nqqr de open dqg op zqterdog
ï mqqrl vqn 14.00 tot ló.00 uur
kin-

ben met de hulpvroog, Hierbij kun je denken

derfysiotheropeuÍ nog niet voor iedereen
geldt. Niet olleen pijnklochten of problemen

oon noïuurlijk de ouders, leerkrochten, huisorts, consullotiebureou orts en dergelijke.
Als we met zijn ollen het kind op dezelfde
monier goon proberen Íe ondersleunen, zol

mqor in de proktijk blijkt dot diÍ voor de

met spieren en gewrichlen kunnen worden

behondeld door de kinderfysiotheropeuÍ.
Von boby lot odolescenten zijn er vele
symptomen die behondeld kunnen worden
door de kinderfysiotheropeut.

Te

denken volt

hel efÍecl von de theropie groter zijn,

De

theropie richt zich op de hulpvroog op een
speelse monier.

onder ondere qqn voorkeurshoudingen bij
Open dog

len/struikelen, ongst voor bewegen, moeiÍe

Op 1 moort orgoniseert Fysio de Tolgoorde
een open dqg, Tussen 'l4.00 en ló,00 uur
kunt u kennismoken met de proktijk. U kunt
inÍormotie krijgen over onze behondelmogelijkheden zools monueel ïheropie, orofociool theropie en medische fitness, Als u
de indruk heeft dot de ontwikkeling von uw
kind niet vonzelf goot en bewegen, spelen,

met schrijven, houterig bewegen, onhondigheid en dergelijke.
TEUSDEN

- Woorom slruikell Morloos, lerwijl er niels op stroot ligl? Woorom zil Jon het hele

kringgesprek stil ierwijl mijn kind qqn een stuk door op zijn sloel wiebell en drqqit? Wqqrom
kost schÍUven miln kind zoveeÍ moeile en ls hel nog onleesboc lerwijl de qndere kinderen
hel moeileloos lilken te doen? Dit zijn onkele von de vele vrqgen woor veel ouders dogelijks

mee rondlopen.

Advles
HeÍ oefenmoleriool woormee we werken,

kinderÍysiolheropeul

mll wos het ol heel vroeg duidelijk dot ik lo-

Deze vrogen speelden ook bij mij en
ren voor mij éen von de redenen om

wome

Íer meÍ kinderen wilde goon werken, Nodot

mel fysioÍheropie
ïe specioliseren ols kinderÍysiotheropeut, stond het voor mij vost: Ik zou de opleiding
lk wos heÍ meisje dot op hoor zevende in fysiotheropie goon volgen en vervolgens de
vriendenboekjes schreef dot ik loter

moeder

ik zelÍ in oonroking kwom

speelde KInderÍyslolheÍqpie
en WooÍvoor men noor een Íysiotheropeut
elÍde begon ik mel oppossen. Voor goot is vook voor iedereen wel tuidelijk,

model of ostronouÍ, ln mijn

vrlJe tlJd

hei lieÍst met de "kleinues" uit de buurt

op mijn

de behondeling voor

mqqrl

schoolse voordigheden en sporien extro
oondocht vroogl, kunt u oltijd contocf opnemen mel Lise Hock, kinderfysio@Íysio-

een grooÍ deel uit honierings- en spelodviezen oon ouders. Ouders kunnen op die
monier lhuis met hun kind oeÍenen en de

tolgoorde.nl,

gegeven odviezen ook iijdens de dogelijkse

Voor meer inÍormolie kunt u kijken op www.

verzorging toepossen.

fysio-tolgoorde.nl.

Somenwerking

inf

moster tot kinderfysiotheropie.

wilde worden in ploois von een droom ols
ik

is

speciool ontwikkeld voor kinderen en moeÍ
hei plezler ln bewegen vergroten en bepoolde motorlsche functies oonspreken. Bij
zuigelingen beslool

Uw

I

boby's, lopen op de lenen, voker stoten/vol-

o@Íysio-tolgoorde. nl

Belongrijk in mijn werk vind ik de somenwer-

033-494 79 63

king met de mensen die een rol spelen

Tolploots I I

Ín

hel leven von een kind en te moken heb-

3831 JR Leusden

