
ACTIEF BETROKKEN                            M
ET PLEZIER 

KINDERPRAKTIJK BREDA 
Kinderfysiomechelinck maakt deel uit van  
Kinderpraktijk Breda. Hier werken meerdere 
disciplines nauw samen. Naast kinderfysio-
therapie en sensorische integratie therapie wordt 
hier logopedie, preverbale logopedie, ortho-
pedagogiek, diëtetiek, remedial teaching 
en speltherapie aangeboden. 

Kinderpraktijk Breda 
Laan van Mertersem 61 b          
4812 PR Breda    
www.kinderpraktijkbreda.nl

 
“Mijn kind valt zo vaak. Hij kan nog 

niet rennen. Onze dochter loopt een beetje 
vreemd. Ons kind laat alles uit zijn handen vallen. 

Mijn zoon lijkt bang om te bewegen. Onze dochter 
neemt een verkeerde lichaamshouding aan.”

De leerkracht signaleert dat een leerling 
achterblijft tijdens gymnastiek en op de 
speelplaats niet meedoet met de andere 
kinderen. Het kind beweegt onhandig en 
houterig. Het valt in de groep op dat ook 
het schrijven niet zo goed gaat. 

“Mijn kindje kijkt alleen naar rechts en 
het hoofdje wordt plat aan die kant! 
Onze zoon is al 10 maanden en hij draait 
nog niet op zijn buik. Kan ik daar wat 
aan doen? Onze baby kan zijn hoofdje 
niet goed rechtop houden! Ons 
kindje is gespannen en stijf. 

Hoe kan ik hem 
helpen?”

Heeft u vragen over de motorische 
ontwikkeling van uw kind? Kijk op 
onze website of neem contact met 
ons op.

 VERGOEDING

   Kinderfysiotherapie wordt vergoed
    vanuit de basisverzekering.

 HULPVRAGEN
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Jasmijnstraat 19
4814 KJ Breda
076-5222495
info@kinderfysiomechelinck.nl
www.kinderfysiomechelinck.nl
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TEAM 
Ons team bestaat uit ervaren en 
enthousiaste kinderfysiothera-
peuten en een administratief 
medewerker. 
Alle kinderfysiotherapeuten zijn 
ingeschreven in het kwaliteits-
register Kinderfysiotherapie van 

het KNGF - Koninklijk Neder-
lands Genootschap voor 

Fysiotherapie. 1
KINDERFYSIOTHERAPIE
Kinderen zijn voortdurend 
in ontwikkeling. Bij elke 
leeftijd hoort het aanleren 
en ervaren van diverse  
grof- en fijnmotorische 
vaardigheden. Bij sommige 
kinderen verloopt dit vertraagd 
en/of afwijkend. Motorische 
problemen kunnen negatieve 
invloed hebben op de sociaal 

emotionele ontwikkeling. 
Kinderfysiotherapie 

kan hier een op-
lossing voor 

bieden. 

DE KINDERFYSIOTHERAPEUT heeft specifieke kennis 
van bewegingsproblemen en de invloed die deze kunnen 
hebben op groei en ontwikkeling bij het kind. Daarnaast 
heeft de kinderfysiotherapeut de nodige pedagogische en 
didactische vaardigheden.

AFSPRAAK Telefonisch of via de website, 
ook zonder  verwijzing van een arts. 
Open: ma, di, do en vrij 
van 8.00 tot 18.00 uur
wo van 8.00 tot 21.00 uur.

We bespreken met u de 
bevindingen uit het 
onderzoek en doen een 
behandelvoorstel. Het 
kan voorkomen dat een 
eenmalig advies vol-
doende is. 
Soms adviseren we 
om nader specialistisch 
onderzoek te laten doen. 

In een dergelijk geval 
overleggen we dit met u

   en de huisarts.

MET PLEZIER
Onze kinderfysiothera-

peuten bieden deskundige 
en betrokken begeleiding 

aan kinderen van 0-18 jaar. We 
creëren een leeromgeving waarin 

kinderen zich veilig voelen, 
uitgedaagd worden en 

positieve ervaringen 
opdoen. De kinderen 
zijn met de kinder-
fysiotherapeut actief 
en met plezier aan het 
werk.

AAN DE SLAG
 De behandelingen worden afgestemd op de leeftijd en 
ontwikkelingsfase van uw kind. 

In de behandeling zit een duidelijke opbouw met 
verschillende evaluatiemomenten. U, als 

ouder/verzorger kunt aanwezig 
zijn bij de behandeling. 
We geven tips en adviezen 
voor thuis, op school of 
voor sport.

De kinderfysiothera-
peuten nemen, zo nodig en 
in overleg met u, contact 
op met de huisarts,
specialist, consultatiebureau 

of met andere instanties, 
hulpverleners en leerkrachten.

De allerkleinsten worden aan 
huis behandeld op verwijzing 
van een arts.

AANGEMELD EN 
DAN ...

Kennismaken met uw kind en met u 
als ouder(s). De hulpvraag en voorge-
schiedenis worden besproken.

Onderzoeken van 
de motoriek van 
uw kind middels 
observaties en 
testen. 
Welke test 
wordt gebruikt, 
is afhankelijk van 
de leeftijd en de 
hulpvraag.

Het behandeltraject wordt gestart. 
De duur van een behandeltraject kan 

variëren en is afhankelijk van verschil-
lende factoren.


