Kinderfysiotherapie in Markelo
Als kinderfysiotherapeut heb ik mij na mijn opleiding fysiotherapie gespecialiseerd in de motorische
ontwikkeling van kinderen door het volgen van een 4 jarige master opleiding kinderfysiotherapie.
Sinds 2011 ben ik afgestudeerd kinderfysiotherapeut en in de afgelopen jaren heb ik veel ervaring
opgedaan in het werken met kinderen tussen de 0 en 18 jaar en mij middels diverse cursussen
bijgeschoold. Het geeft mij veel voldoening om een steentje te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling
van uw kind en hem/haar te zien groeien. Ik werk dan ook al jarenlang met veel plezier bij
Fysiotherapie Markelo.
Op de basisschool is het motorisch functioneren binnen de groep leeftijdsgenootjes erg belangrijk.
Als je niet handig bent, bang voor bewegen, niet durft te klimmen of bepaalde vaardigheden gewoon
niet kan, dan val je als kind snel buiten de boot. Daarnaast vormt de ontwikkeling van het voelen van
je eigen lichaam en het bewegen in de ruimte de basis voor het schoolse leren. Een verstoring in de
motorische en/of sensorische (= verwerking van prikkels uit de omgeving) ontwikkeling kan ook
invloed hebben op het sociaal en psychisch functioneren van een kind. Tijdig signaleren,
diagnosticeren en behandelen van motorische of sensorische informatie problemen is daarom erg
belangrijk. Herkent u één of meerdere van de onderstaande punten bij uw kind?
-

Vreemd lopen of rennen (houterig)
Veel struikelen of vallen
Moeite met fietsen of zwemmen
Erg beweeglijk (niet stil kunnen zitten)
Niet mee kunnen komen in het spel met leeftijdsgenootjes
Niet graag meedoen met gym
Schrijfproblemen
Geen interesse in tekenen, knutselen
Lage of hoge spierspanning
Motorische problemen bij ADHD of autisme

Naast problemen in de motoriek zie ik bij wat oudere basisschool kinderen ook vaak andere
problemen. Denk aan houdingsproblemen, sportblessures, hoofdpijn, rugklachten en
ademhalingsmoeilijkheden.
Elke woensdag en vrijdag ben ik werkzaam bij Fysiotherapie Markelo, tegenover OBS de Zwaluw.
Heeft u vragen over uw kind dan beantwoord ik deze graag. Voor vragen kunt u mij bereiken op
telefoonnummer 0547-361699 of een e-mail sturen naar: info@fysiotherapiemarkelo.nl

