Fysiotherapie Fitpunt

6681 BL Bemmel

www.fitpunt.nl

Dorpsstraat 41b

0481 - 45 44 25

info@fitpunt.nl

FITPUNT
VOOR KINDEREN

FITPUNT VOOR KINDEREN
De wereld van een kind is er een van spelenderwijs ontdekken en ontwikkelen. Een
baby die door bewegen z’n wereld vergroot. Een dreumes die met de eerste stapjes
meer bewegingsvrijheid krijgt. Een peuter en kleuter die vaardig wordt in klimmen en
klauteren. En het schoolkind dat schrijft en zich uitleeft met gym. Als ouder zie je hoe
je kind groeit. Maar soms verloopt de ontwikkeling niet volgens verwachting. Door deze
kinderen in hun bewegen een handje te helpen krijgen ze de kans de achterstand in te
lopen, te beperken of leren we ze met hun beperking om te gaan.

KINDERFYSIOTHERAPIE EEN VAK APART
Bij Fysiotherapie Fitpunt hebben we met Lisanne van Oppenraaij een gediplomeerde

•

kinderfysiotherapeut in huis. Want het behandelen van kinderen is een vak apart. Tijdens
de behandeling leert en oefent het kind vaardigheden op een speelse manier, die bij de

op één been staan, springen, klimmen, klauteren, gooien, vangen of veel vallen
•

leeftijd van het kind past. De behandeling van kinderen tot 2 jaar vindt meestal thuis
plaats. In de vertrouwde omgeving waar het kind zich prettig en veilig voelt. Voor de iets
oudere kinderen vinden de behandelingen in onze praktijk aan de Dorpsstraat in Bemmel

Peuters en kleuters, denk hierbij aan moeite hebben met fietsen, evenwicht bewaren,
Basisschoolkinderen, denk hierbij aan knippen, plakken, kleuren en schrijven of
uitvallen bij gym of sportactiviteiten

•

Brugklassers en pubers die bijvoorbeeld door hun groei moeite krijgen met bewegen
of pijnklachten hebben in knieën, rug of nek of hoofdpijnklachten hebben

plaats.

BEWEGEN IS LEUK

WANNEER KINDERFYSIOTHERAPIE

Bij Fysiotherapie Fitpunt zijn wij er van overtuigd dat bewegen belangrijk is. Door

Kinderfysiotherapie is er voor kinderen die problemen hebben met de motorische

pijnklachten of moeite hebben met het bewegen, kan een kind bewegen, sporten of

ontwikkeling. Je kan daarbij onder andere denken aan:

gymen gaan vermijden. Bij ons kunnen zij terecht voor een programma op maat. Voor de

•

Baby’s, bijvoorbeeld baby’s die te vroeg geboren zijn en problemen hebben met

kinderen van 2 tot 4 jaar is er peutergym, kinderen tussen de 4 en 8 jaar trainen altijd

het ontwikkelen van de motoriek, overstrekken, onrustig zijn of erg veel huilen,

individueel en kinderen vanaf 8 jaar kunnen deelnemen aan de fitness.

een voorkeurshouding hebben waardoor ze zich niet aan beide kanten even goed
ontwikkelen en het hoofdje scheef groeit of op het achterhoofd afplat

ONZE DEUR STAAT OPEN
Om te zorgen dat onze behandelingen voor vergoeding in aanmerking komen hebben
wij met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. Wil je een afspraak maken, bel ons
dan even op. Een verwijzing is niet nodig, als ouder kun je zelf ook besluiten ons te
raadplegen. Wij helpen je graag!

