
Kinderoefentherapie
Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen

wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelĳks leven. Bĳ jonge
kinderen is dit bĳvoorbeeld niet komen tot omrollen, kruipen en lopen. Bĳ

basisschoolkinderen is dit bĳvoorbeeld onvoldoende meekomen met buiten
spelen, de gymles of de zwemles. Ook kunnen er problemen zĳn met specifieke

vaardigheden, zoals schrĳven, knutselen of aan- en uitkleden.

Het motorisch onderzoek
Na een aanmelding bĳ Kind en Motoriek vragen we
aan het kind en de ouders met welke activiteiten het
kind moeite heeft. Tĳdens het motorisch onderzoek
brengen we het motorisch functioneren van het kind
in kaart. Hierbĳ maken we gebruik van een
motorische test en vragenlĳsten, en we observeren.
Op basis van de hulpvraag en het motorisch
onderzoek stellen we, indien mogelĳk samen met het
kind en de ouders, behandeldoelen en een
behandelplan op. Daarna maken we een verslag dat
we vervolgens bespreken met de ouders, zodat het
ook voor hen duidelĳk is op welke manier we aan de
hulpvraag kunnen werken.



Behandeling kinderoefentherapie
Het doel van de behandeling is het aanleren van motorische activiteiten zodat het

kind mee kan doen met leeftĳdsgenootjes. Het aanleren van motorische activiteiten
gebeurt altĳd spelenderwĳs. Dit vergroot ook het plezier in bewegen van het kind.
Ouders krĳgen daarnaast speladviezen voor thuis. Gedurende de behandelperiode

wordt het motorisch functioneren regelmatig geëvalueerd.

Verwĳzing en vergoeding

Behandelingen kinderoefentherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Contact
website

email
telefoon

www.kindenmotoriek.nl
info@kindenmotoriek.nl
085 - 125 2554

Behandelindicaties 0-4 jaar, van
baby tot peuter

Het achterblĳven in de ontwikkeling van
het rollen, zitten, kruipen, staan, lopen:

Niet soepel bewegen

Een scheef of afgeplat hoofdje

Een hoge spierspanning

Een lage spierspanning

Angstig en onrustig zĳn

Veel vallen

Zich niet goed opvangen bĳ vallen

Weinig initiatief nemen of weinig
onderzoekend zĳn

Een asymmetrische houding
(voorkeurshouding)

Behandelindicaties 4-12 jaar, het
basisschoolkind

Vaak struikelen of vallen

Niet goed kunnen rennen, springen,
klimmen, hinkelen, ballen

Moeite met leren zwemmen of
meekomen met sport en spel

Houterig bewegen

Moeite met zelfredzaamheid zoals
aankleden, drinken inschenken, eten
met bestek, veters strikken
Problemen met knutselen en
leren schrĳven

Moeite met leren fietsen


