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Lees Online | Doorsturen

Geachte lezer,
Hierbij een informatieve nieuwsbrief over wat kinderfysiotherapie de Tolgaarde te bieden heeft.
Kinderfysiotherapeuten Sanne van der Kamp en Marieke Kamphof komen graag met u in gesprek en willen in deze nieuwsbrief
een indruk geven van wat wij voor u en uw leerlingen kunnen betekenen. Mocht u geen belangstelling hebben voor deze brief
dan kunt u zich onderaan de bladzijde afmelden.
Voor informatie kunt u ons bellen of mailen.
Sanne van de Kamp en Marieke Kamphof
Kinderfysiotherapeuten van de Tolgaarde
kinderfysio@fysio-tolgaarde.nl
T 033 – 494 79 63

Schrijfproblemen?

Binnen kinderfysiotherapiepraktijk de Tolgaarde bieden wij kinderen en ouders
onderzoek, behandeling en advies over schrijfproblemen voor kinderen van groep 3 tot
en met 8. Deze zijn veelal geconstateerd door u als leerkracht of IB-er op school.

De problemen waar u aan kunt denken zijn:
de leesbaarheid is matig of slecht
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de pengreep is afwijkend
pijnklachten tijdens het schrijven
het schrijftempo geeft problemen
de grootte van het schrijven of het schrijven op de lijnen geeft problemen
fijne motorische problemen of (een vermoeden van) achterstand in de fijne motoriek.
Onze therapie wordt afgestemd op de schrijfmethode van de school. Daarom is er altijd overleg met de leerkracht en de
ouders. Wij zijn van mening dat een individueel programma het meeste resultaat geeft omdat er steeds op de specifieke
problemen van uw kind ingegaan kan worden. Kinderen kunnen ook verwezen worden voor alleen een onderzoek indien u als
leerkracht adviezen wilt.

Maak afspraak

Boekentip; Spelen en bewegen met kleuters
Het boek en de online cursus “beter spelen en bewegen
met kleuters ’biedt alles wat in de praktijk nodig is om
effectief en succesvol aan de slag te gaan met kleuters.
De cursus is thuis te volgen. Informatie is te vinden op:
http://www.beterspelenenbewegenmetkleuters.nl/onlinecursus/

Sensorische informatieverwerking

Sommige kinderen hebben problemen met het waarnemen en/ of verwerken van zintuiglijke prikkels, bv. aanraken, bewegen,
evenwicht, geluid. Hierdoor is de samenwerking tussen het waarnemen en de motoriek onvoldoende. Dit kan zich uiten in
concentratieproblemen, angst bij bewegen, onhandig zijn, niet stil kunnen zitten, dromerigheid. Sensorische integratietherapie
kan door onderzoek, observaties en behandeling meer duidelijkheid geven over de invloed van prikkelverwerking op
bovenstaande problemen. Ook kan de therapeut op school komen voor observatie, overleg en advies.
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Maak Afspraak

Spel en bewegen bij problemen in het gedrag van
een kind

Kinderen die vast lopen in hun ontwikkeling en dit uiten in hun gedrag kunnen behandeld worden door
psychomotorische kindertherapie. Wanneer een kind vast loopt in zijn ontwikkeling kan zich dat uiten in
één of meer van de volgende gedragskenmerken: agressief of teruggetrokken gedrag, moeilijk contact
maken, (faal)angst, negatief zelfbeeld, gespannenheid, problemen in de emotieregulatie/ stressregulatie,
aandachts-, motivatie- of planningsproblemen, impulsiviteit, informatieverwerkingsproblemen,
bewegingsgedrag. Marieke Kamphof is naast kinderfysiotherapeut ook psychomotorisch kindertherapeut.

Voor welke kinderen kan kinderfysiotherapie nog meer
hulp bieden?
Kinderen die :
motorisch achterblijven bij leeftijdsgenootjes
veel struikelen en vallen
afwijkend looppatroon laten zien
evenwichtsproblemen hebben
bewegingsangst hebben
concentratie- en prikkelverwerking problemen hebben
onhandig zijn
schrijfproblemen, problemen bij knippen, plakken en kleuren hebben
slechte lichaamshouding hebben
lichamelijke klachten hebben zoals: hoofdpijn, pijn in de ledematen, buikpijn zonder lichamelijke oorzaak.
ademhalingsproblemen hebben
pijn bij bewegen en of moeilijk kunnen bewegen
sportblessures hebben
te zwaar zijn (overgewicht).
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Facebook
Bent u ook actief op Facebook? Bekijk een keer onze facebookpagina www.facebook.com/fysiodetolgaarde
We houden u op deze “sociale” manier op de hoogte van ontwikkelingen in de zorg in het algemeen en fysiotherapie
in het bijzonder. We waarderen een "vind ik leuk".
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