Vanaf september 2016 is het team van Kinderfysiotherapie Middelburg uitgebreid met een ergotherapeut. De
ergotherapeut zal zich richten op kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar die een verminderde participatie in
het dagelijks en maatschappelijk leven ervaren door:


lichamelijke, psychische en/of verstandelijke beperking,



leer-, gedrags- en / of ontwikkelingsproblemen

Wanneer een kind moeite heeft met het uitvoeren van dagelijkse handelingen, zoals: aankleden, brood smeren
of bestek hanteren, schrijven en knutselen, fietsen of spelen, aan/uitkleden en veters strikken, kunt u terecht
bij de ergotherapeut. Daarnaast is advies en begeleiding bij het aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen
zoals een kinderstoel, buggy, fietsvoorziening, rolstoel of woningaanpassing mogelijk. Behandeling en
advisering bij problemen als gevolg van sensorische informatieverwerking is ook mogelijk.
Sensorische informatieverwerking:
Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen hebben, simpel gezegd, zintuigen die niet goed
samenwerken. Dat heeft invloed op het gedrag van een kind. Anderen kunnen dat gedrag misschien als vreemd
ervaren, of onaangepast. Maar in werkelijkheid krijgt het kind informatie over zijn omgeving anders binnen.
Het gedrag kan zich op een heleboel verschillende manieren uiten. Dat is wat herkenning van sensorische
informatieverwerkingsproblematiek lastig maakt: de symptomen zijn bij ieder kind verschillend. Er zijn immers
héél veel zintuigen en die werken ook nog eens bij iedereen anders.
Al onze zintuigen werken de hele dag samen om ervoor te zorgen dat we goed reageren op onze omgeving. Ze
informeren ons in feite over onze omgeving. Ze laten ons weten dat we bij een groen stoplicht door moeten
rijden en ze vertellen ons dat we bij een volle blaas naar de wc moeten. Ze bestaan afzonderlijk van elkaar,
maar moeten als één geheel functioneren.
Gebeurt dat niet, dan is er sprake van een sensorisch informatieverwerkingsprobleem. Binnen de praktijk
richten we ons op sensorische informatieverwerkingsproblemen bij kinderen. Prikkels komen sterker binnen, of
juist minder sterk. Het kind neemt informatie uit de omgeving rommelig waar. Als gevolg daarvan reageert het
anders op de omgeving.
De kinderergotherapeut onderzoekt waar de problemen vandaan komen, ondersteunt het kind in het
verbeteren van zijn handelen en adviseert de betrokkenen bij het kind. Het doel is dat het kind optimaal kan
functioneren, kan omgaan met zijn belemmeringen en daarbij gebruik kan maken van zijn sterke kanten.
Voor meer informatie of een oriënterend gesprek kunt u contact opnemen via:
telefoon: 0118-640399
e-mail: info@kinderfysiomiddelburg.nl
www.kinderfysiomiddelburg.nl
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