
Algemene Informatiefolder 

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kin-
deren hun zintuigen en motoriek. 
Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkeling gerelateerde problematiek. 
De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. 
Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuw-
stelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische 
ervaring. 
Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig dan andere kin-
deren om een vaardigheid te leren. 
Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan 
de eisen van de omgeving te voldoen. 

 



Onze praktijk is een gespecialiseerde kinderfysiotherapie en kinderergothera-
pie praktijk. Wij werken op een plezierige en kind en oudergerichte wijze, voor 
de leeftijd van kinderen van 0 tot 18 jaar, in Middelburg en omstreken. 

 

Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van: 

 Zuigelingen 
- Voorkeurshouding / plagiocephalie 
- Onrust / reflux 
- Huilbaby’s 
- Prematuriteit (ToP programma) 
- Erbse parese / OPBL  

 Motorische onhandigheid / DCD  

 Prikkelverwerking (Sensorische Informatie) 

 Ondersteunen in voorzieningen (kinderergotherapie)    

 Zindelijkheidsproblematiek 

 Overgewicht (Cool2BFit programma) 

 Hechtingsproblematiek (Sherborne programma)   

 Leren sporten (FitKids programma)  

 Ademhalingsproblematiek 

 Loopproblematiek 

 (Sport) blessures 

 Schrijfproblematiek 

 Houdingsproblematiek 
 

Hoe gaat een kinderfysiotherapeutisch onderzoek in z'n werk? 
 
U kunt zich via een verwijzing van een arts of via de directe toegankelijkheid 
aanmelden. Daarna volgt eventueel een onderzoek. Tijdens het onderzoek 
bespreekt de therapeut met u de hulpvraag, neemt gerichte testen af, doet 
eventueel aanvullend onderzoek, bespreekt met u de bevindingen en - indien 
nodig - stelt de therapeut een behandelplan op. Een verslag van het onder-
zoek gaat naar de verwijzer en naar u als ouders.   



Behandeling kan bestaan uit: 

 het (eenmalig) geven van adviezen; 

 het aanleren en verbeteren van vaardigheden; 

 het adequaat leren omgaan met een bepaalde aandoening. 

De duur en de frequentie van de behandeling zijn afhankelijk van de aard en 
de omvang van de klacht en/of de hulpvraag. 

 

Visie 

Zowel intern als extern willen we een transparante organisatie zijn, die 

zich blijft ontwikkelen en specialiseren. We hechten groot belang aan 

professionele en open communicatie met kinderen, ouders en verwijzers, 

zorgverleners, scholen en consultatiebureaus. 

We willen een prettige werkplek zijn voor de medewerkers, waar ruimte 

is voor persoonlijke groei en tijd voor vakinhoudelijk en informeel con-

tact. 

We willen groeien naar een Kindercentrum Walcheren; een centrum wat 

gespecialiseerde kinderfysiotherapie en kinderergotherapie aanbiedt in 

samenwerking aanbiedt in samenwerking met andere disciplines.  

 



Klachtenregeling 

Bij klachten gaat het niet altijd om medische fouten. Ook de werkwijze of de com-

municatie van de therapeut of andere medewerkers of de organisatie van de zorg 

kunnen aanleiding zijn tot klachten. Het gaat om zaken die anders c.q. beter had-

den moeten of kunnen verlopen. De aard en de ernst van klachten kan verschillend 

zijn. De praktijk zet zich maximaal in om er voor te zorgen dat de patiënten /  

ouder(s) / verzorger(s) / verwijzers tevreden zijn. Ondanks die inzet kan het gebeu-

ren dat iemand niet tevreden is. Een klachtenregeling biedt dan de  

mogelijkheid om de klacht naar wens op te lossen, de kwaliteit van zorg- en dienst-

verlening te verbeteren en klachten in de toekomst te voorkomen. U kunt uw 

klacht middels het klachtenformulier op onze website kenbaar maken of direct bij 

uw therapeut. Hij of zij zal uw vragen het klachtenformulier in te vullen. Alle klach-

ten  worden geregistreerd. Samen met uw therapeut wordt u klacht besproken. 

Mocht u vinden dat uw klacht niet naar tevredenheid is besproken of is  

opgelost, kunt u terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie van het 

KNGF (www.KNGF.nl).   

 

Vergoeding 

Onze praktijk heeft contracten met nagenoeg alle zorgverzekeraars. Voor  

kinderfysiotherapie worden, indien nodig, 18 behandelingen vergoed vanuit de 

basisverzekering, dit kan aangevuld worden vanuit uw aanvullende  

verzekering of via een chronische machtiging. Voor kinderergotherapie  

worden de eerste 10uur vergoed uit de basisverzekering dit kan aangevuld worden 

vanuit uw aanvullende verzekering. 

 Contact  
U kunt zich aanmelden via www.kinderfysiomiddelburg.nl of telefonisch. 
 
Kruitmolenlaan 70 
4337 KS Middelburg 
Telefoon: 0118-640399 
E: info@kinderfysiomiddelburg.nl 
I: www.kinderfysiomiddelburg.nl  
F: www.facebook.com/
KinderFysioErgoMburg 
 
O.A. van der Hilst, praktijkhouder 

M.G. Pagé, praktijkhouder 

http://www.kinderfysiomiddelburg.nl

