
Fysiotherapie voor kinderen van 0 tot 18 jaar

Meestal verloopt het leren bewegen van een kind zonder problemen. Het kind 
gaat omrollen, kruipen, lopen, fietsen, zwemmen en schrijven. Maar soms loopt de 
motorische ontwikkeling achter. Bewegen, spelen en sporten heeft dan speciale 
aandacht nodig. Wij kunnen uw kind en u hierbij ondersteunen.



Samenwerking
Wij werken samen en stemmen af met huisartsen, 

consultatiebureau-artsen, medisch specialisten 

uit ziekenhuizen en revalidatiecentra, (gym-)

leerkracht en schoolbegeleider en eventuele andere 

behandelaars. 

De Hoogstraat Revalidatie
Onze praktijk is een dochterstichting van De 

Hoogstraat Revalidatie in Utrecht. Dit biedt veel 

voordelen: 

  Direct overleg en uitwisseling van kennis als dit 

nodig is met een revalidatie-arts en paramedici 

zoals een logopedist of ergotherapeut. 

  Beschikking over kennis, faciliteiten en materialen 

van De Hoogstraat Revalidatie. Zo kunnen wij 

behandelen in een sportzaal, fitnessruimte en het 

zwembad.

Wij behandelen in de 
omgeving van: 
  Utrecht stad

  Leidsche Rijn

  Vleuten

  Maarssen

  Maarssenbroek

  Maartensdijk

  Odijk

  Omliggende  

gemeenten

Op onze website vindt 

u de adressen van onze 

behandellocaties.

Hoe werken wij?
We beginnen de behandeling van uw kind 

met een intake. In dit gesprek kijken we 

samen wat de hulpvraag is. Vervolgens 

observeren en onderzoeken we uw kind. 

Zo krijgen we een duidelijk beeld van 

het bewegen. De kinderfysiotherapeut 

bespreekt de uitkomsten met u en uw kind. 

Op basis hiervan stellen we samen een 

behandelplan op. Tijdens de behandeling 

krijgt u ook voorlichting en advies.

Waar behandelen wij?
Wij behandelen uw kindje thuis, op één van 

onze praktijklocaties, op school of bij de 

(gespecialiseerde) kinderopvang. De locatie 

is afhankelijk van de situatie van uw kind, 

de leeftijd en de hulpvraag. 

Vergoeding
Jan van Rijn Kinderfysiotherapie heeft 

contracten met alle zorgverzekeraars. 

Hierdoor worden de eerste 18 

behandelingen kinderfysiotherapie 

vergoed. Hiervoor geldt geen eigen 

risico. Een verwijzing van een arts is niet 

noodzakelijk om gebruik te maken van 

de vergoeding. In de polisvoorwaarden 

van de zorgverzekering vindt u de 

vergoedingen en voorwaarden.

Herkent u bij uw kind één of meerdere van onderstaande beelden? 
Gespecialiseerde kinderfysiotherapie voor kinderen kan dan helpen.

  Een voorkeurshouding van je baby

 Problemen met of een achterstand in de fijne of grove motoriek

 Schrijfproblemen

 Lage spierspanning: slappe of verzwakte houding

 Hoge spierspanning: niet kunnen ontspannen, verkrampt bewegen

  Angst voor bewegen: niet kunnen meekomen met leeftijdsgenoten

 Slechte conditie en snel vermoeid zijn

 Spier- of gewrichtsklachten

 Ademhalingsproblemen zoals astma

  Problemen bij het zindelijk worden

  Begeleiding of behandeling bij een 

(aangeboren) chronische, lichamelijke 

beperking



Aanmelden
U kunt uw kind telefonisch aanmelden of via onze website. 

Heeft u vragen over de aanmelding? Of wilt u een oriënterend gesprek aanvragen? 

Neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag verder.

Contact
T (030) 256 1660 of 06 54 65 51 11

info@janvanrijnkinderfysiotherapie.nl

www.janvanrijnkinderfysiotherapie.nl


